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هذا العدد

هــذا العــدد إلــى جانــب أبوابــه الثابتــة بثالثــة ملفــات؛ فكــري، ونقــدي، وفنــي،  يمتاز
إلــى جانــب المقــاالت والموضوعــات األخــرى، وتغلــب عليــه المــادة الفكريــة، 

علــى  لألفــكار والظواهــر  النقديــة  الـقـراءة  تكثيــف  إلــى  »الجديــد«  لــدى  تطلــع  مــن  انطالقــا 

اختالف مصادرها وبناها.

في الملف النقدي »الوعي بالنص والعالم« تواصل »الجديد« نشر المقاالت ذات الطابع 

النقــدي النظــري والتطبيقــي والتــي تشــكل اســتجابة لدعوتهــا إلــى استكشــاف مســاحات 

النقــد كمصطلــح  تتنــاول  هنــا  المقــاالت المنشــورة  العربــي.  النقــدي  التفكيــر  فــي  جديــدة 

وخطــاب واشــتقاق لغــوي، وصــوال إلــى روح النقــد بوصفــه وعيــا بالوجــود وقــراءة لصورتــي 

الــذات واآلخــر، كنــص يتحــرك داخــل العالــم. وتتناولــه أيضــا انطالقــا مــن كونــه منتجــاً فكريــا 

وأداة لقراءة األدب وظواهره، وكذلك كمعيار ومسبار لتفكيك لغة الخطاب والوعي بها.

فــي الملــف الثانــي »ســجال فكــري- جــالل أميــن وقــراؤه« مقــاالت نقديــة َتقــرأ وُتفــكك جوانــب 

فــي أفــكار الكاتــب المصــري جــالل أميــن، مــن خــالل الـحـوار الــذي أجرتــه معــه »الجديــد« 

فــي  التخلــف«.  عـنـوان »خرافــة  تحــت   ،2017 ديســمبر/كانون األول   35 العــدد  فــي  ونشــر 

ــرع أميــن جرســها، ليعلــن أن ليــس علــى  هــذه المقــاالت تفاعــل نقــدي مــع الفـكـرة التــي ق

العرب أن يذهبوا أبعد من المعقول في نقدهم ألنفسهم. قراؤه ونقاده هنا ال يختلفون 

معــه فــي الجوهــر ولكــن فــي الحيثيــات التــي مــن شــأنها أن تجعــل الـعـرب يتجــاوزون حالــة 

النكــوص الفكــري والسياســي واالجتماعــي التــي دخـلـوا فيهــا ومــا برـحـوا أســرى لهــا.

الملف الثالث كرسته »الجديد« للفن التشكيلي ويتضمن ثالث مقاالت وحوارا؛ المقالة 

الســيوي-  »عــادل  والثالثــة  عراقــي«  »تجريــد  والثانيــة  الحداثــة«  بعــد  مــا  »واقعيــة  األولــى 

شــهريار الالمعنى«، أما الحوار فقد كرســته احتفاء بتجربة النحات المصري آدم حنين.

للمـسـاهمات  مفتوحــة  والنقديــة  الفكريــة  ملفاتهــا  تظــل  ـبـأن  قراءهــا  َتعــد  »الجديــد«  و 

المختلفــة، مــن عــدد إلــى آخــر، لكونهــا تــرى فــي النقــد أداة حضاريــة، وفعــال فلســفياً مؤثــراً 

فــي النــص والحاضــر وفــي الوعــي والتاريــخ 
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هاوية الماضي وسراب المستقبل
حيرة األجيال الجديدة وثقافة األسئلة المرجأة

هــي األســئلة المرجــأة للفكــر، ولعــل أكثرهــا غيابــا فــي طيــات الوعــي هــو ســؤال المســتقبل، ففــي ظــل حاضــر عربــي مضطــرب ومتفجــر،  كثيرة
تبــدو الثقافــة العربيــة عاجــزة عــن طــرح هــذا الســؤال ومقاربتــه بصــورة عقالنيــة، مادامــت لــم تنجــز إجابــة شــافية تتعلــق بالحاضــر. أيــن 

هــي طموحاتنــا  ومــا  وإرث وتاريــخ؟  لســان  لهــا  كأمــة  يـسـوغ وجودنــا  الــذي  المشــروع  هــو  ومــا  نحــن اآلن؟ شــعوبا ومجتمعــات ونخبــا ومثقفيــن؟ 

وتطلعاتنــا؟ وكيــف نــرى ذواتنــا أفــرادا وجماعــات فــي ظــل االضطــراب الحاصــل، والقلــق العظيــم الــذي يمــأ الصــدور ويعصــف بالوجــدان، وقــد وقــع 

الزلزال وها هو الحريق يتسع ليلتهم البشر والحجر، ويكاد يفكك الجغرافيات ويأتي على وجود طالما ألفناه بحلوه ومره، واستنمنا إلى صوره 

فلم نشأ فيها تبديال.

العلمــي ســبب،  الهويــة ســبب، والتخلــف  القديمــة ســبب، وســؤال  فاللغــة  كـثـرة األســباب،  مــن  علــى حيرتنــا  فــي األســباب وقفنــا  قلبنــا  مــا  وإذا 

والنكــوص الفكــري ســبب، وهيمنــة القديــم علــى الجديــد ســبب، وضعــف العقالنيــة ســبب، وغيــاب الحريــات ســبب، والفســاد المجتمعــي المنتشــر 

أفقيــا وعموديــا ســبب، وكــذا إلــى آخــر تلــك السلســلة مــن اآلفــات الفاشــية.

***

وإذا ما اعتبرنا أن األسباب هي بدورها نتاج لخلل أكبر خالصته تلك المراوحة الحضارية في ماض مقيم في حاضر وال يريد أن يتزحزح عن درب 

المستقبل، أدركنا الوهدة العميقة التي أقمنا فيها قرونا، وما برحنا فيها نقيم، فما نكاد نميز األفق من السراب.

فــإذا مــا الح فــي أفــق الوجــود العربــي فــي المجتمعــات التــي حكمتهــا أيديولوجيــات العســكر ســؤال التغييــر، واجتمعــت الحشــود فــي الســاحات، 

وارتفعــت الصرخــات تطالــب بالحريــة والكرامــة والمجتمــع المدنــي والدولــة الحديثــة، وبصيــغ جديــدة ألجيــال جديــدة، إذا بســماء الحاضــر تغــص 

برايــات الماضــي، ودعــوات العــودة إلــى المثــال تختطــف الواقــع، والحنيــن إلــى أصــول موهومــة يصــادر العقــل ويدفــع بالجمــوع إلــى هاويــة الخرافــة 

العنــف. فاأليديولوجيــات الشــمولية ماتــت فــي كل مــكان إال فــي هــذا الشــرق المثقــل بماضيــه. والعقالنيــة نهضــت ورســخت فــي الجــوار األوروبــي 

وفــي كل صقــع، إال هنــا، فــي أرض الروايــات األولــى، التــي مــا برحــت تمــد االســتبداد بأســباب تؤبــده، وتعيــد إنتاجــه أشــد قــوة وأكثــر مكــرا، وتعطــي 

الغريــم الذرائــع للهيمنــة علــى الشــعوب وخياراتهــا، وطــرق التجــارة وممراتهــا فــي مضائــق البحــار وشــعاب اليابســة. فتتداخــل أســباب المســتبد 

بأســباب الغريــم، وشــره القــوى المتســيدة فــي العالــم بالتطلعــات الثأريــة ألمــم فــي اإلقليــم مجــاورة هزمهــا الصعــود العربــي فــي الماضــي، وأورثهــا 

انتصــاره عليهــا جروحــا نرجســية مــا برحــت تغــذي فيهــا رغبــات الثــأر. فــإذا بأمثلتهــا حاـضـرة فــي رايــات تقّســم الديــن إلــى مذاهــب، والجـمـوع إلــى 

خنــادق متعاديــة.

كرنفال دموي ومواكب جائعة إلى الموت كلما سقطت أمامها عاصمة ازداد شّرها وتطلعت إلى عاصمة أخرى من عواصم العرب.

وبالعبــارة الصريحــة، هنــاك ثالثــة مشــاريع مســتحيلة، إنمــا يمكــن للفشــل العربــي فــي مواجهتهــا أن يحيلهــا إلــى كابــوس ماحــق يذهــب بــكل مــا 

أنجــزه العــرب فــي تاريخهــم الحديــث: مشــروع أيديولوجــي إيرانــي يريــد أن يســِيّد الخرافــة علــى العقــل، ومشــروع انتهــازي تركــي يريــد أن يمــأ الفــراغ 

ويحصــد الغنائــم، ومشــروع اســتيطاني إـسـرائيلي مقيــم فــي قلــب الخارطــة العربيــة، متمتــع بأســباب القــوة العلميــة ومتخــم بالـسـالح، ويملــك 

القــدرة علــى تغذيــة أشــكال عــدة مــن الصراعــات فــي المنطقــة، ويعتــاش علــى وجــوده مســتبدون رفعــوا رايــات القوميــة وعســكروا تحتهــا الحيــاة 

العربيــة، فصــادروا الحريــات وانتهكــوا الكرامــات، ومــن ثــم أفســدوا كل شــكل مــن أشــكال الحيــاة الطبيعيــة فــي المنطقــة.

أمــا وقــد نبتــت لــكال المشــروعين، اإليرانــي والتركــي أنيــاب ومســتوطنات فــي ســوريا ولبنــان والعــراق واليمــن، فقــد تســاويا فــي النزعــة العســكرية مــع 

المشــروع الثالــث، وباتــت خمــس مــن عواصــم العــرب تحــت االحتــالل.

مــا ســلف ليــس خـبـرا جديــدا، فقــد طــارت أخبــار الـعـرب وأحوالهــم الغريبــة واألليمــة فــي أربــع جهــات األرض. فحــارت بهــم األمــم كمــا حــارت بهــم 

أقدامهــم؛ أيــن يمضــون، وأي الســبل يمكــن ألجيالهــم الجديــدة أن تســلك لتتجنــب هاويــات الماضــي، وتعثــَر علــى ضــوء المســتقبل.

***

هــل يكفــي أن نتعلــق بأذيــال الذرائــع لئــال نجيــب عــن األســئلة الصعبــة. وكيــف لنــا أن نزحــزح صـخـرة الحاضــر عــن ســبيل المســتقبل، مادمنــا نـهـرب 

مــن الحقائــق إلــى األوهــام، ونمــأ الحاضــر بالعـثـرات.

وكيــف لنــا بعــد كل مــا جــرى ويجــري مــن دم ودمــوع وانهيــارات أن نزحــزح ونفــكك لغــز الســؤال، إن لــم نســتنجد بالعقــل ونحــرر أجنحــة الحلــم مــن 

ــمه بعيــدا عــن الفكــر  قيــود الخرافــة؟ وهــل هنــاك مــرآة أوضــح مــن ثقافــة الحقيقــة يمكــن لأمــم أن تــرى ذاتهــا مــن خاللهــا؟ هــل مــن أفــق يمكــن تََرُسّ

وقراءاتــه للواقــع واألحــوال وللوقائــع والتحــوالت، ال ســيما فــي المنعطفــات الكبــرى التــي تشــهدها األمــم واالضطرابــات التــي تحيــق بالمجتمعــات؟

***

مبكرا، ومنذ العدد األول من “الجديد” طرحنا السؤال في األسباب التي أدت إلى طغيان المشاريع غير العربية في المنطقة مقابل غياب فادح 

ألي ملمــح يوحــي بإمــكان توليــد مشــروع حضــاري عربــي؛ اقتصــادي، ثقافــي، سياســي بعيــد عــن آفــات األيديولوجيــا، مشــروع عقالنــي عربــي متعــدد 

األوجــه، يســمح بمواجهــة طموحــات المشــروعات ذات الطابــع األيديولوجــي الشــمولي، أو تلــك التــي تتطلــع إلــى الهيمنــة علــى المنطقــة العربيــة. 

ال ســيما مــا ظهــر منهــا بفعــل الفــرص التــي أتاحتهــا ارتــدادات “الربيــع العربــي” وأدت إلــى تكامــل األهــداف بيــن المشــروعات الثالثــة المشــار إليهــا فــي 

ظــل تعثــر والدة مشــروع تحديثــي عربــي جــريء وطمــوح ينقــل العــرب مــن أشــكال الحيــاة المراوحــة فــي الماضــي إلــى نظــم حكــم ومجتمعــات تعتــرف 

بســنن التطــور ومقتضياتــه وتنقــل العــرب مــن الظلمــة علــى النــور وتضعهــم مــرة أخــرى تحــت شــمس العصــر.

***

إن غيــاب العقالنيــة عــن جــل المشــروعات التــي نظمــت حيــاة النــاس فــي العالــم العربــي، مــا خــال بعــض االســتثناءات، ولجــوء النخــب الحاكمــة 

إلــى الهيمنــة علــى المجتمعــات تحــت شــعارات قوميــة باهظــة )علــى رأســها قضيــة فلســطين بوصفهــا “قضيــة مركزيــة”( لــم تقــدم ألجــل معانيهــا إال 

الهزائــم والخســارات، مقابــل مصــادرة الحقــوق المدنيــة وطرائــق التفكيــر، وحشــد الجمــوع تحــت شــعارات أفرغــت مــن المعنــى، هــو مــن بيــن أولــى 

األســباب التــي أوصلــت المجتمعــات إلــى الحضيــض. فــال حيــاة آمنــة مطمئنــة ومنتجــة لأـفـراد والجماعــات، وال إدراك لقيمــة التـنـوع، إثنيــا كان أو 

قوميــا، أو ثقافيــا، فــي ظــل الفـكـرة العربيــة، والشــعار العربــي، وقــد التقطتــه النخبــة العســكرية وجعلتــه ســالحها األمضــى فــي مواجهــة النــاس 

لتحكمهــم بالحديــد والنــار متعللــة ومتقنعــة بأقنعــة زائفــة وباســم قضاياهــم الكبــرى. 
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***

واليــوم بــات فــي وســع العربــي أن يتحــدث عــن غيــاب العقالنيــة علــى كل صعيــد، فكريــا وسياســيا واقتصاديــا. فــكل شــيء هنــا، فــي الشــعار، علــى 

مــدار العقــود كان كبيــرا وباهــظ الثمــن.. والمقابــل ال شــيء؛ فقــر وافتقــار وفســاد وإفســاد، وانحطــاط تلــو انحطــاط. وصــوال إلــى الــدرك األســفل مــن 

كل خطــأ وخطيئــة.

***

لقــد أدى فســاد النظــم ذات الطابــع العســكري واأليديولوجيــات الشــمولية بفعــل عســكرة المجتمعــات بصــورة قهريــة، ومصــادرة حقــوق األـفـراد 

وتطلعاتهم، وتكميم أفواه المعبرين عنهم إلى تهميش النخب المثقفة وشل إرادتها، ثم استتباعها أو تدميرها، وتحويل الجموع إلى قطعان 

مســلوبة اإلرادة تديــن للحاكــم المطلــق بالصالحيــات المتصــرف بهــا تصــرف اآللهــة بعبيدهــا، يقــرر لهــا مــا يــراه، ويحــدد لهــا مصائرهــا وفــق مصلحتــه 

الشــخصية ومــا يتفــق ومصالــح منظومتــه العائليــة ذات الطابــع المافيــوي، فــي ظــل منــاخ مــن الصمــت المهــول عــن جرائمــه ومفاســده، حتــى باتــت 

هــذه الجـمـوع تلهــج باســمه ليــل نهــار، وتمجــد شــخصه المهيمــن، وقــد مــأت صــوره جــدران المــدن واحتلــت حتــى الحائــط الشــخصي فــي البيــت 

بــل  البريــد وســائر مبانــي الحكومــة واإلدارات والــوزارات والبلديــات،  البنــك ومركــز  والمتجــر والنــادي والمدرســة والحديقــة العامــة، ناهيــك عــن 

والملهــى الليلــي، وكل متنفــس يمكــن أن يهــّب منــه هــواء تتلقفــه الرئــات التائقــة إلــى الحيــاة.

***

إنــه الدكتاتــور. وهــو األب والمعلــم والقائــد والقــدوة فــي المجتمــع. حتــى إذا بلــغ القهــر ذروتــه وتكشــفت الحقائــق عــن الفســاد والظلــم واالســتعباد 

ذروة ال احتمــال للنــاس بعدهــا، وباتــت الحيــاة للنــاس فضيحــة أخالقيــة، وانتفــض الشــباب يطالــب بالتغييــر، طلبــا للخــالص، أخــرج الدكتاتــور 

عســكره إلــى الشــارع وأطلــق يــد زبانيتــه فــإذا بهــا عصابــات ال تنتمــي إلــى المجتمــع، وإنمــا هــي أيضــا قطعــان مأمــورة يســوقها رّبهــا األرضــي إلــى حيــث 

تصطــدم بالمواطنيــن المحروميــن مــن مواطنيتهــم، فتهلكهــم أو تهلــك.

***

علــى أن الفتــق بــات واســعا ومــا مــن راتــق يمكنــه أن يعيــد األمــور إلــى مــا كانــت عليــه. هنــا، عنــد هــذه الحقيقــة، ســوف يقــف الدكتاتــور المهــدد مــن 

قبــل شــعبه أمــام المــرآة، ويفكــر: أكــون أو ال أكــون.. إذن مــا العمــل؟

حقــا، مــا العمــل بالنســبة إلــى مــن وضــع نفســه فــي مواجهــة المجتمــع كلــه. الجــواب بســيط، فمــا دامــت قــواه الذاتيــة ال تكفــي فــال بــد إذن مــن فتــح 

األبــواب للحلـفـاء والمرتزقــة ولــكل مــن لــه مصلحــة فــي مشــاركته بإخمــاد هــذا الغضــب واســتغالل التطــورات لمصلحتــه. هكــذا فكــر األخ األكبــر، 

وهكــذا تصــرف لتحــل الكــوارث الكبــرى فــي أربــع عواصــم عربيــة شــهدت الهّبــات الغاضبــة وعرفــت االحتــالل األجنبــي.

***

الســلمية،  بفعــل عســكرة االحتجاجــات  إلــى صنـعـاء،  ومــن دمشــق  بيــروت  إلــى  بغــداد  مــن  الشــبابية  التطلعــات  إلــى  التــي وجهــت  الضربــات  إن 

واســتقدام المرتزقــة مــن كل مــكان إنمــا اســتهدفت تحويــل اآلدمييــن إلــى وحــوش، وأحــالم المســتقبل إلــى كوابيــس. لكــن األجيــال العربيــة الجديــدة 

التي تنسمت هواء الحرية، وتمكنت من أدوات العصر، أدركت بالخبرة ما للثقافة الحديثة القائمة على قوة العقل من دور في التغيير، وهي 

لن تقبل أن تعود إلى كهوف الظالم، وال أن تسمح ألشباح الماضي وعصور الخرافة بمواصلة احتالل ثقافة الحاضر، فهي في الخالصة تنتمي 

إلــى هــذا العصــر أكثــر مــن كافــة األجيــال التــي ســبقت، وســتظل تنظــر جهــة المســتقبل  

نوري الجراح
لندن في شباط/فبراير 2018
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تقرير المصير واالنفصال
اجتهاد نظري في المسألة

علي رسول حسن الربيعي

تأخــذ مســألة االنفصــال وتقريــر املصــر منحــى حــادا حــول العالــم اليــوم، إذ تكــر دعــوات العديــد مــن األقليــات إىل االســتقالل الســيايس 

عــن الدولــة التــي هــي جــزء منهــا. إنهــا تعبــر عــن صــدع خطــر يف وحــدة ومصــر الــدول. والّســؤال هنــا هــو ـحـول مــا إن كان ُيســمح ألقّلّيــة 

تريــد االســتقالل الّســيايّس باالنفصــال لتشــكيل دولــة خاّصــة بهــا. يفــي القـبـول بهــذه الفـكـرة إىل اّتجاهــن متعارضــن.

أّمــة  نفســها  تعتــر  األقّلّيــة  هــذه  كانــت  إذا
منفصلة فيبدو أّن املبدأ يدعم مطلبها، 

يف  الكــرد  أو  كتالونيــا،  أو  الكيبــك،  فســّكان 

تركيــا والـعـراق مثــال، يــرون أنفســهم يمتلكــون 

هويّة خاّصة منفصلة عن الكندّيني أو اإلسبان 

يف  يرغبــون  وهــم  العراقيــني،  الـعـرب  أو 

إذن  ذلــك،  أســاس  عــى  الّســيايّس  االســتقالل 

نحــن ملزمــون، مــن ناحيــة املبــدأ، باحــرام حــّق 

لكــن  مطالبهــم،  وبتأييــد  املصــر  تقريــر 

هــذه  تبــدأ  أن  بمجــّرد  تحّديــات  ســتواجهنا 

مــن  طريقــة  توجــد  ال  إذ  الّتكاثــر،  يف  الهويّــات 

شــأنها املســاعدة عــى اســتيفاء جميــع مطالــب 

الجغرافيــا  لحقائــق  طبقــا  األقّليــات  هــذه 

واالنتشــار الّســّكايّن. أّن هــذه العملّيــة قــد تــأيت 

بكلفة أخالقّية غر مقبولة عى شكل تمّزقات 

يف  وجــدت  لجماعــات  بإبــادة  وحتــى  ونــزوح، 

اإلقليم.

ستفســح  نفســها  املصــر  تقريــر  فـكـرة  أّن 

التــي   – العراقيــني  أو  واإلســبان  للكندّيــني 

عــن  الّدـفـاع  حــّق  هنــا-  كمثــال  أخذناهــم 

بتحديــد  املطالبــة  وحــّق  أيضــا،  مصرهــم 

مستقبل اإلقليم الجغرايّف الذي ُحّدد تاريخّيا 

بوصفــه كندّيــا أو إســبانّيا أو عراقيــا حفاظــا عــى 

الوضــع الّســيايّس القائــم. فهــذه الفكــرة تتحــّول 

العملّيــة  املمارســة  يف  وفاصــل  حاســم  بشــكل 

“تقريــر املصــر” كدعــوة  مبــدأ  اســتخدم  مــا  إذا 

الّدولــة نفســها وليــس األّمــة.  إىل تقريــر مصــر 

يــأيت حــّق تقريــر املصــر هنــا ليدعــم مطالبــة  إذ 

الّدولة بحّق ممارســة الّســيادة داخل حدودها 

القائمــة، لكــن هــذه الّطريقــة يف الّتفســر تفقــد 

الفـكـرة حكمهــا األخالقــّي األصيــل والكثــر مــن 

مــن  مجموعــة  برؤيــة  تتــأّت  التــي  مناشــداتها 

الّنــاس يتقاســمون هويّــة مـشـركة يرغبــون يف 

ـقـرارات  اّتخــاذ  ويف  ببعــض،  بعضهــم  ارتبــاط 

جهــة.  مــن  أساســها  عــى  مســتقبلهم  بشــأن 

الحاســم  الّتمييــز  تدفــع  ثانيــة  جهــة  مــن  وهــي 

األمــم  معاملــة  خــالل  مــن  والــّدول  األمــم  بــني 

كمجموعــة مــن الّنــاس، الذيــن هــم يف الواقــع، 

ولكنهــا  معّينــة  لدولــة  قانونّيــة  واليــة  تحــت 

االنهيــار. إىل  معرضــة 

توّظــف  أّنهــا  عــن  تقريــر املصــر  تكشــف مســألة 

إّمــا كوصفــة إلثــارة فــوىض سياســّية تكــون ســببا 

عــن  للّدـفـاع  كوســيلة  وإمــا  الّدـمـاء،  إراقــة  يف 

إثارتهــا هنــا  مــن  دولــة. والهــدف  إنـشـاء  حقــوق 

عّمــا  للبحــث  القائمــة  الوقائــع  اســتنطاق  هــو 

بشــأنها  متماســك  موقــف  بـنـاء  ممكنــا  كان  إن 

يتجّنب كالّ من املوقفني املتطّرفني انطالقا من 

الوطنّيــة. مبــدأ 

 من أجل النظريّة في االنفصال
قبل البدء يف املسائل الجوهريّة يجدر الّتوّقف 

يف  نظريّــة  وضــع  مــن  الـغـرض  عــن  للّتســاؤل 

املختّصــني  بعــض  اقــرح  فقــد  االنفصــال، 

تحديــدا شــبه قاـنـويّن لالنفصــال يمكــن إدراجــه 

يف دســتور الّدولــة أو يف ميثــاق الهيئــة األممّيــة. 

واألوـضـاع  الّشــروط  تحديــد  بذلــك  ويقصــدون 

مســاغا  لتكــون  رســمّيا  تقنينهــا  يمكــن  التــي 

تحــاول  جماعــة  كّل  إليــه  تحتكــم  مقـبـوال 

االنفصــال عــن دولــة قائمــة، وألجــل أن يعامــل 

قبــل  مــن  مســتقّلة  بطريقــة  االنفصــال  مطلــب 

لالقتتــال  تفاديــا  دولّيــة  أو  دســتوريّة  محكمــة 

الّداخــّي وهــو مــا يفســح مجــاال للّنقــاش ـحـول 

مــن  ســبيل املثــال،  وعــن  ناحيــة  فمــن  املعايــر. 

املرّجــح أن يكــون هنــاك تحّيــز باعتبــار األغلبّيــة 

لصالــح  املعنــّي  اإلقليــم  بانفصــال  املطالبــة 

تطبيقهــا  يكــون  ال  التــي  اإلجرائّيــة  املعايــر 

املعايــر  حســاب  عــى  نســبّيا،  للجــدل  مـثـرا 

ملــا  الّتطبيــق  يف  صعوبــة  تواجــه  التــي  األخــرى 

متنــازع  وأحــكام  مضامــني  مــن  عليــه  تنطــوي 

للّتمييــز  أو  للقمــع،  الّتـعـّرض  كاّدـعـاء  حولهــا 

واـلـّراث  الّثقافــة  بتدمــر  أو  الّلغــة،  بتجاهــل 

الّتفكــر  يتعــنّي  ثانيــة،  ناحيــة  الخاّصــني. ومــن 

حــّق  تعاريــف  اختــالف  عــى  املحّفــزة  اآلثــار  يف 

عــن  الّســؤال  تقتــي  فالّضــرورة  االنفصــال؛ 

دســتور  يف  الحــّق  هــذا  إدراج  إمكانّيــة وكيفّيــة 

ســلوك  يضبــط  أن  شــأنه  مــن  الــذي  الّدولــة 

العــاّم  الّشــأن  إدارة  وطــرق  الّســلطات  كاّفــة 

صعيــد  عــى  أو  القائمــة  الّدولــة  داخــل  ســواء 

الّســؤال  اإلقليــم املطالــب باالنفصــال. ويتوّجــه 

إدراجــه  ولنتيجــة  الحــّق،  هــذا  ألثــر  االبتــدايّئ 

القائمــة  الّدولــة  الّدســتور إن كان ســيجعل  يف 

املرّشــحة  للمناطــق  الّســلطة  لنقــل  مســتعّدة 

مطالــب  مــن  فيهــا  يتعــّزز  قــد  بمــا  لالنفصــال 

انفصالّيــة أو تكــون أقــّل اســتعدادا لذلــك. غــر 

أّنــه يبــدو مــن الخطــأ أن يهيمــن االنفصــال عــى 

ينبغــي  إذ  باملســألة،  املعنيــني  الّطرفــني  تفكــر 

الّســؤال عّمــا  ثــّم  وضــع املبــادئ األســاس أّوال، 

يمكــن أن يرّتــب عــن هــذه املبــادئ العاّمــة مــن 

نتائــج ومــن أثــر عــى ســلوك مختلــف الفاعلــني 

لّسياســيني. ا

الّنظريّــة القانونّيــة يمكــن اعتبــار  ومقابــل هــذه 

تقــّدم  الّسياســة  يف  نظريّــة  االنفصــال  نظريّــة 

معنى يوّضح تلك املبادئ التي ينبغي أن تقود 

قبــل  مــن  ســواء  االنفصــال،  بمطلــب  الّتفكــر 

الّدولــة  يف  مواطنــني  قبــل  مــن  أو  انفصالّيــني 

الــّدويل  املجتمــع  أعـضـاء  أو  نفســها  القائمــة 

هــذا  لصالــح  الّتدّخــل  منهــم  ُيطلــب  قــد  الذيــن 

هــذه  مثــل  ويف  هنــا  فاملتعــنّي  ذاك.  أو  الّطــرف 

الحالــة هــو الّدليــل الــذي يــّرر مطلــب االنفصــال 

ويدعــم أّي ـقـرار قــد يّتخــذ بشــأنه ســواء تعّلــق 

ســّكان  يخــّر  حــّر  شــعبّي  باســتفتاء  األمــر 

البـقـاء  وبــني  االنفصــال  بــني  املعنــّي  اإلقليــم 

عــى وحدتهــا  واإلبـقـاء  القائمــة  الّدولــة  ضمــن 

وتماســك مكّوناتهــا، أو تعّلــق األمــر بغــر ذلــك 

امللمــوس  فالّدليــل  الّسياســّية.  املبــادرات  مــن 

الــذي يقبــل املالحظــة والقيــاس حــول اســتجابة 

املواطنني ملطلب االنفصال، ويبنّي بوضوح تاّم 

مّرراتــه وأهدافــه الزمــة مــن الّلــوازم الّسياســّية 

مطلــب  يكــون  ال  غيابــه  ويف  ضروراتهــا،  ومــن 

وال  القانونّيــة  الّناحيــة  مــن  مقـبـوال  االنفصــال 

الــّدويّل  املجتمــع  أعـضـاء  قبــل  مــن  مستســاغا 

الّسياســّية. الّنواحــي  إىل  بالّنظــر 

قد يدفع منتقد بعدم جدوى الّسؤال املطروح 

النعــدام الحاجــة إليــه مادامــت املســألة تســّوى 

تحقيــق  إىل  والوـصـول  بالّتصويــت  إّمــا  إجرائّيــا 

بإعمــال  وإمــا  معارضــة  وإمــا  مســاندة  أغلبّيــة 

يبقــى  املبــادئ  ـحـول  فالّســؤال  أخــرى،  طــرق 

الّتفكــر  الّطريقــة يف  هــذه  لكــّن  غــر ضــرورّي، 

يف  املعتمــدة  الّطريقــة  هــي  ليســت  والّتحليــل 

مثــال،  فاملالحــظ،  الّديمقراطــّي،  الـقـرار  صنــع 

الّدســتور  أـقـّره  مــا  عــى  يوافقــون  الّناخبــني  أّن 

للحزب الذي يفوز يف االنتخابات من إمكانيات 

يف تدبر الّشأن العام بتشكيل الحكومة ألجل 

تنفيــذ مــا وعــد بــه مــن برامــج ومبــادرات، وألّن 

ملزمــة  تكــون  أن  ينبغــي  اســتفتاء  أّي  نتيجــة 

سياســّيا، لكــن هــذا ال يمنــع مــن طــرح املبــادئ 

ُيْحتَكــم  مرجعّيــة  كقواعــد  اعتمادهــا  الواجــب 

بالّنســبة  الّشــأن  هــو  كمــا  االقتـضـاء  عنــد  إليهــا 

يخطــئ  قــد  مثــال.  االجتماعّيــة  العدالــة  ملبــادئ 

الّناخبــون يف بعــض األحيــان بتأييــد ـحـزب يبــنّي 

أقــّل عدالــة وال  أّن سياســاته  الحكومــّي  عملــه 

تحّقــق املصالــح واالنتظــارات، ومــع ذلــك تبقــى 
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مــن  الّديمقراطّيــة  ســائدة يف اإلـجـراءات  الّثقــة 

كيــف  االّتـــباع.  تســتوجب  إـجـراءات  أّنهــا  حيــث 

متعّلقــة  املســألة  تكــون  عندمــا  األمــور  تختلــف 

باالنفصــال؟ فحتــى لــو اعتقدنــا يتعــنّي أن يتــّم 

معقولــة  أســباب  هنــاك  تبقــى  إجرائّيــا  الحــّل 

غــر  ومــن  معقولــة،  غــر  وأخــرى  لالنفصــال 

تلــك األســباب. توّضــح  أالّ  املناســب 

حــالّ  البحتــة  اإلجرائّيــة  الّنظريّــة  تكــون  لــن 

معقــوال وال مرضيــا لالنفصــال، ألّنــه إذا اعترنــا 

للّتريــر  كافيــا  لصالحــه  األغلبّيــة  تصويــت 

عــن  جهــة،  مــن  مباـشـرة  الّســؤال  فســيطرح 

ثّمــة  ومــن  االنتخابّيــة  الّدوائــر  تحديــد  كيفّيــة 

عــن مشــروعّية الّتصويــت ومصداقّيــة الّنتائــج. 

عــن كيفّيــة تحديــد اإلقليــم  ثانيــة،  ومــن جهــة 

املعنــي باالنفصــال الــذي سيشــّكل نفــوذ الّدولــة 

أن  العملّيــة  الّناحيــة  مــن  فاملرّجــح  الجديــدة. 

ُتحــّدد  مناطــق  يف  مســبق  بشــكل  الّتفكــر  يتــّم 

كردســتان  منطقــة  مثــل  بالفعــل،  إداريّــا 

يتــّم  لــي  بكنــدا  الكيبــك  ومنطقــة  بالـعـراق، 

بشــكل  الحقيقّيــة  االنتخابّيــة  القاعــدة  تحديــد 

تحديــد  عــى  يســاعد  وعمــّي  واقعــّي  علمــّي 

فالخلفّيــة  باالســتفتاء.  املســتهدف  “الّشــعب” 

التــي  الّظــروف  كّل  ضمنــا  تســتدعي  الّنظريّــة 

مخرجــا  االســتفتاء  تجعــل  أن  شــأنها  مــن 

املوازنــة  أي  قائمــة،  سياســّية  ملعضلــة  مناســبا 

وبــني االنفصــال  مــّرر  بــني االنفصــال كمطلــب 

وتفــادي  الّســلمّية  لتحقيــق  مــرر  غــر  كأمــر 

الـحـرب األهلّيــة. فبالّدـسـرة واـحـرام الخلفّيــة 

الّناحيتــني  مــن  ســيايّس  ســلوك  لــكّل  الّنظريّــة 

القانونّيــة والّسياســّية يمكــن الّتعامــل مــع مثــل 

هــذه الحــاالت بواقعّيــة وفعالّيــة تمّيــز املعـقـول 

واملقبــول منهــا عــن غــر املعقــول واملقبــول. وعــى 

فــرد  اـقـراح  عــى  الــّرّد  يمكــن  أيضــا،  أساســها 

اســتفتاء  بتنظيــم  يطالــب  أـفـراد  مجموعــة  أو 

ســهل  يف  املســيحيون  يقــرح  فــأن  لالســتقالل. 

يعتــر  مثــال،  األنفصــال،  الـعـراق  يف  نينــوى 

الــّرد  فيكــون  مــّرر،  وغــر  جــّدّي  غــر  اقراحــا 

آـمـرة. قواعــد  مــن  تشــريعه  تــّم  ملــا  وفقــا 

باملهّمــة  ليــس  االنفصــال  يف  نظريّــة  إنجــاز  إّن 

واحــدة  وإنـشـاء  دولــة  تقســيم  البســيطة، ألّن 

جديــدة مســألة يف غايــة الجدّيــة، فهــي تطــرح 

الّسياســّية،  بالّســلطة  تتعّلــق  أســئلة جوهريّــة 

االقتصادّيــة  بالعدالــة  الّتاريخّيــة،  بالهويّــات 

ولــي  األقّلّيــات.  وبحقــوق  واالجتماعّيــة، 

جميــع  تعالــج  أن  عليهــا  كافيــة  نظريّــة  تكــون 

وإجرائّيــة،  مفاهيمّيــة  بكفايــة  املســائل  تلــك 

املعايــر  تعــّدد  تتبّنــى  أن  عليهــا  أّن  هــذا  يعنــي 

الّضروريّــة  الّشــروط  عــن  بالبحــث  تكتفــي  وأالّ 

عليهــا  إذ  االنفصــال.  مطلــب  بتريــر  الكفيلــة 

أن تراعــي مختلــف املعايــر التــي تنســحب عــى 

متعارضــة ألجــل  كانــت  مهمــا  االّتجاهــات  كّل 

يــوازن  حكيــم  وـقـرار  محكــم  إىل رأي  تصــل  أن 

بــني املطالــب املتصارعــة، ويســاعد بنجاعــة عــى 

اـحـرام  يســتدعي  بمــا  املعروضــة  املســائل  حــّل 

وحــدة الّتاريــخ واملصــر. باختصــار شــديد عليهــا 

أن تســعف يف وضــع الهويّــة الوطنّيــة يف اعتبــار 

كّل األـطـراف، ويف الّتحســيس بمــا تقــدم تلــك 

جاذبيــة. ومــن  أجوبــة  مــن  الهويّــة 

مبدأ الهوية الوطنّية
الجنســّية(  )مبــدأ  الوطنّيــة  الهويــة  مبــدأ  يمّثــل 

فيهــا  يـشـرك  التــي  الّثالثــة  العناصــر  أحــد 

ومطلبــا  وطنّيــة،  جماعــة  أو  إقليــم  ســّكان 

مــن  فبالّرغــم  الّســيايّس.  لتقريــر املصــر  مقنعــا 

أّن الّدولــة ذات الّســيادة ليســت هــي الوســيلة 

الوحيــدة واملمكنــة لتقريــر املصــر إالّ أّنهــا كانــت 

لذلــك  لتحقيقــه،  الّرئيســة  الوســيلة  ـتـزال  وال 

هــذا  أســاس  عــى  يطالــب  أن  إلقليــم  يحــّق 

أّن  مــع  تعاقدّيــة.  دولــة  عــن  باالنفصــال  املبــدأ 

بالّضــرورة هــي اإلمكانّيــة  هــذه املطالبــة ليســت 

تهيمــن  أن  يتعــنّي  التــي  الوســيلة  الوحيــدة وال 

أن  يمكــن  لذلــك  الوســائل،  مــن  غرهــا  عــى 

ذكرهــا  عــى  ســنأيت  أخــرى  اعتبــارات  ُتبطلهــا 

الحقا. ولإلشــارة فقط، ليس الغرض من هذا 

املبحــث تعــداد األســباب املؤّيــدة لتقريــر املصــر، 

لكــّن الغايــة هــي الّنظــر يف بعــض تداعيــات هــذا 

املبــدأ.

إّن األقاليم التي تقطنها أّمة متجانسة )عرقّيا( 

حالة استثنائّية إىل حّد بعيد يف العالم اليوم، 

فاملقصــود بالّدولــة األّمــة أو )القومّيــة الوطنّيــة( 

الّتعاريــف  مــن  واملشــهور  املتــداول  بحســب 

أّنهــم  أنفســهم  يعتــرون  الّنــاس  مــن  جماعــة 

فيعرفــون  نفســها،  الجماعــة  إىل  ينتمــون 

ببعضهــم البعــض، ويقــّرون بالتزامــات خاصــة 

إىل  ويطمحــون  البعــض،  بعضهــم  ُتجــاه 

فيــه  يـشـركون  مــا  بحكــم  ســيايّس  اســتقالل 

قاعــدة  تشــّكل  أّنهــا  يؤمنــون  خصائــص  مــن 

الّتاريــخ املـشـرك، واالرتبــاط  النتمائهــم، وهــي 

التــي  العاّمــة  والّثقافــة  الجـغـرايّف،  باملــكان 

أخذنــا  إذا  الـجـران.  مــن  غرهــم  عــن  تمّيزهــم 

تلــك  إىل  ننظــر  باالعتبــار ونحــن  التعريــف  هــذا 

الكيانــات التــي توصــف عمومــا بأّنهــا دولــة أّمــة 

مؤلفــة  نجدهــا  أن  املحتمــل  فمــن  )قومّيــة(  أو 

يــي: مّمــا 

 أقّليــات ال تشــارك األغلبّيــة يف الهويّــة الوطنّيــة 

مثــل املهاجريــن األتــراك يف أملانيــا.

أقّليــات تقيــم يف إقليــم تــرى نفســها أّنهــا تشــّكل 

أّمة، وتطمح إىل درجة أكر من الحكم الّذايّت 

مثــل األكــراد يف تركيــا.

أمــم  مــن  تنحــدر  مختلطــة  ســّكانّية  تجّمعــات 

معّينــة  مناطــق  يف  مختلفــة وتتجّمــع  مجــاورة 

ترانســالفانيا. يف  والهنغــار  الّرومــان  مثــل 

أو  مزدوجــة  هويّــة  تحمــل  ســّكانّية  تجّمعــات 

كأقّلّيــة  معّينــة  مناطــق  يف  تعيــش  متداخلــة، 

يف  الكاتلــون  مثــل  كـبـرة  دولــة  داخــل  قومّيــة 

إســبانيا.

الوطنّيــة  الهويّــة  مبــدأ  تطبيــق  أردنــا  وإذا 

)الجنســّية( عــى مــا يناســب حالــة أو أكــر مــن 

يتوّجــه  أن  فينبغــي  املذكــورة  الحــاالت  هــذه 

الّســؤال ملاهيــة الّســلطة الّسياســّية بنيــة وأداء 

جماعــة  لــكّل  بالّنســبة  املبــدأ  هــذا  يحّقــق  بمــا 

األّمــة  يف  املتمّثــل  لهــا  البســيط  الحــّل  مــادام 

يف  ممكــن  غــر  الواحــدة  الّدولــة  أو  املتجانســة 

مثل هذه الّظروف. ال شــّك يف أّن هذا الّتطبيق 

سينطوي ال محالة عى أحكام تتعّلق بالكيفّية 

الّنــاس هّويّاتهــم، وبالكيفّيــة  بهــا  التــي يتصــّور 

بهويّــات  معّينــة  جماعــة  هويّــة  تربــط  التــي 

يف  األـكـراد  وضــع  بــني  مقارنــة  ومثالــه  أخــرى. 

العــراق أو يف تركيــا مــع الكتالونّيــني يف إســبانيا. 

ينظــرون  الكتالونّيــني  أّن  مــن  الّرغــم  فعــى 

ألنفســهم يف دولة إســبانيا كشــعب متمايز عن 

اإلســبان إالّ أّنهــم ال يضمــرون أّي عــداء عميــق 

يجمعهــم  مــا  ويقــّدرون  لإلســباّن،  متأّصــل  أو 

بهــم مــن الّتداخــل الّثقــايّف املتمّثــل يف االعتقــاد 

مســتوى  ومــن  )الكاثوليكّيــة(،  املـشـرك  املــّيّ 

إذ  مــن املتوّســط اإلســبايّن  معيــّي أعــى قليــال 

تعتــر كتالونيــا تقليدّيــا أكــر املناطــق اإلســبانّية 

يعرفــون  كمــا  اقتصادّيــا،  وازدهــارا  نمــّوا 

قبــل  مــن  الّتقديــر  نـظـرة  مــن  بــه  يعاملــون  بمــا 

يعيشــون  التــي  اإلســبانّيني يف املناطــق األخــرى 

إشــكالّيا  يعــّد  ظــروف ال  هكــذا  مثــل  فيهــا. ويف 

الكتالونّيــني إىل أنفســهم  أن تنظــر أغلبيــة مــن 

بوصفهم كتالونّيني وإسبانا يف الوقت نفسه، 

لكــن تختلــف الحالــة الكردّيــة يف بعــض أوجههــا 

داخــل  يوجــد  مــا  مــع  الكتالونّيــة،  الحالــة  عــن 

الوضعّيــة  يف  اختــالف  مــن  الكردّيــة  الحالــة 

يقــّل  مثــال  تركيــا  ففــي  وتركيــا.  الـعـراق  بــني 

عــن نصــف  الّدخــل  مــن  الكــردّي  الفــرد  نصيــب 

الّتمييــز  هــذا  يوجــد  ال  بينمــا  الوطنــّي،  املعــّدل 

باقــي  مــع  متســاوون  األـكـراد  الـعـراق، ألّن  يف 

والّثقافــة  الّلغــة  تقمــع  تركيــا  ويف  العراقيــني. 

الكردّيــة مــن قبــل الّدولــة، بينمــا يتمّتــع أـكـراد 

مــن  العراقيــني  جميــع  بــه  يتمّتــع  بمــا  الـعـراق 

الحقــوق. ويـشـرك أـكـراد تركيــا وأـكـراد الـعـراق 

بالّصــراع املســّلح  تاريــخ حافــل  مــن  لهــم  مــا  يف 

مــع الّدولــة عراقّيــة كانــت أو تركّيــة. وإذا التفتنــا 

القيــادات  أن  فســنالحظ  الركيــة  الحالــة  إىل 

الّركّية املتعاقبة التزمت لســنوات كثرة باملثل 

تركّيــة متجانســة وموّحــدة، ولــم  األعــى ألّمــة 

ـتـرك مجــاال للّتعّددّيــة الّثقافّيــة خالفــا ملــا كان 

تركيــا  يف  الكــرد  ألوـضـاع  ونـظـرا  الـعـراق،  يف 

يختلــف  مطلبهــم  فــكان  باالســتقالل  طالبــوا 

يحــدث  لــم  واذا  مثــال.  الكتالونّيــني  عــن  نوعّيــا 

اـلـّريّك  الوضــع  يف  مأســاوّي  تـحـول  أّي  هنــاك 

الّدولــة  يف  حصــل  الــذي  كالّتـحـّول  الّســائد 

الحكــم  عــى  األـكـراد  حـصـول  منــذ  العراقّيــة 

الــّذايّت وحتــى إعــالن الفيدرالّيــة، فإّنــه ال توجــد 

أمامهم فرصة للحصول عى اعراف بهويّتهم 

الّثقافّية املمّيزة، إالّ أن يعمل األتراك واألكراد 

وعدالــة  ديمقراطّيــة  تحقيــق  عــى  ســويّا  معــا 

سياسّية واجتماعّية. وهذا يعني أّن االنفصال 

مبــدأ  فتطبيــق  بالّضــرورة.  وحيــدا  حــال  ليــس 

البــدء  يقتــي  كهــذه  مشــكلة  عــى  الجنســّية 

مــن  املجموعــات  كّل  لهويّــات  مــا  إىل  بالّنظــر 

محتوى فعّي الكتشاف ما إن كانت املجموعة 

متناقضــة  تجعلهــا  متمّيــزة  هويّــة  لهــا  )س( 

ملؤّسســاتها  تخضــع  التــي  )ص(  املجموعــة  مــع 

الّسياســّية عى ســبيل املثال. وبقدر ما ال يكون 

ذلــك كذلــك، فــإن أّي مطلــب يمكــن أن تقّدمــه 

الجماعــة )س( مــن أجــل االســتقالل الّســيايّس 

مــن املــّررات، وهــو  يكفــي  بمــا  يكــون معــّززا  ال 

لــن يثبــت بشــكل حاســم  مــا يعنــي أّن مطلبهــا 

بســبب  أعــاله  مبــنّي  هــو  كمــا  املطــاف  نهايــة  يف 

الّتعويضّيــة. العوامــل 

فأحــد العوامــل التــي يجــب الّنظــر إليهــا بجّدّيــة 

املجموعــة  قبــل  مــن  املُنافســة  املطالبــة  هــو 

)ص(، وهــي األّمــة األكــر حجمــا التــي ستقّســم 

يف  قدمــا  املــّي  تــّم  مــا  إذا  الحالّيــة  أراضيهــا 

ال  االنفصــال  مطلــب  فــإّن  لذلــك  االنفصــال. 

ال  عندمــا  ومشــروعا  مقـبـوال  وجيهــا  يكــون 

يساوي بني الّطريقة التي ترت عرها الجماعة 

وبــني  الكـبـرة،  بالجماعــة  عالقتهــا  الّصـغـرة 

الكـبـرة  الجماعــة  عرهــا  تــرى  التــي  الّطريقــة 

عالقتهــا بالّصـغـرة. لقــد أّكــدت الحــاالت التــي 

الجماعــة  أّن  املناقشــة  تحــت  كانــت  أن  ســبق 

الكـبـرة ســتهّون دون تــرّدد مّمــا يميــز األقّلّيــة: 

جماعــة  باعتبارهــا  إليهــا  الّنظــر  إىل  ســتعمد 

مـشـركات  جانــب  إىل  واحــدا  تباينــا  تمتلــك 

كثــرة بــدال مــن الّنظــر إليهــا بوصفهــا ذات هويّــة 

اعتبــار   إىل  حتمــا  ســتّتجه  وخاّصــة،  مســتقّلة 

لن تكون الّنظرّية اإلجرائّية 
البحتة حاّل معقوال وال 

مرضيا لالنفصال، ألّنه إذا 
اعتبرنا تصويت األغلبّية 

لصالحه كافيا للّتبرير 
فسيطرح الّسؤال مباشرة 
من جهة، عن كيفّية تحديد 
الّدوائر االنتخابّية ومن ثّمة 

عن مشروعّية الّتصويت 
ومصداقّية الّنتائج. ومن 
جهة ثانية، عن كيفّية 
تحديد اإلقليم المعني 

باالنفصال الذي سيشّكل 
نفوذ الّدولة الجديدة

بالّرغم من أّن الّدولة 
ذات الّسيادة ليست 

هي الوسيلة الوحيدة 
والممكنة لتقرير المصير 
إاّل أّنها كانت وال تزال 

الوسيلة الّرئيسة لتحقيقه، 
لذلك يحّق إلقليم أن 

يطالب على أساس هذا 
المبدأ باالنفصال عن دولة 

تعاقدّية. مع أّن هذه 
المطالبة ليست بالّضرورة 
هي اإلمكانّية الوحيدة 
وال الوسيلة التي يتعّين 
أن تهيمن على غيرها من 
الوسائل، لذلك يمكن أن 
ُتبطلها اعتبارات أخرى 

مقال
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متمّيــزة  جماعــة  ليســت  )س(  الجماعــة  أّن 

لهــا  أو  مختلفــة  لغــة  تتكّلــم  جماعــة  ولكــن 

ثقافــة خاّصــة. فبينمــا ينظــر األـكـراد ألنفســهم 

إىل  ـهـؤالء  ينظــر  األـتـراك،  عــن  ممّيــزة  كأّمــة 

يتحّدثــون  أـتـراك  مجــّرد  باعتبارهــم  األـكـراد 

لغــة مختلفــة، ومــا يناظــر هــذه الحالــة نجــده 

املقدونّيــني  وعنــد  واإلنكليــز،  األســكتلند  عنــد 

للّتفكــر  إـغـراء  هنــاك  يكــون  قــد  واليونــان. 

ســارت  الغالبّيــة  بــأّن  الحــاالت  هــذه  مثــل  يف 

)س(  الجماعــة  كانــت  فــإذا  خاطــئ،  باّتجــاه 

فــإّن  للجماعــة )ص(  منتميــة  نفســها  تعتــر  ال 

نظرتهــا  مــع  املـشـركة  الهويّــة  تتجاهــل  هــذه 

مواجهــة  أّي  رفــض  حــّد  إىل  تصــل  وقــد  )س( 

للحقائــق بهــذا الخصــوص، لكــن نــادرا مــا تكــون 

عــى  إذ  الوـضـوح،  هــذا  بمثــل  املســألة  هــذه 

اـفـراض أّن الجماعتــني )س( و)ص( تـشـركان 

الّســيايّس  الهويّــة الوطنّيــة باعتبــار االرتبــاط  يف 

لفــرة طويلــة مــن الّزمــن وهــو مــا يؤّكــد بالفعــل 

أّن لهمــا معــا ســويّا صفــة مـشـركة حقيقّيــة، 

حّقــا  اعرفــا  الجانبــني  أّن  املرّجــح  مــن  يكــون 

وأّن  جامعــة،  كهويّــة  الوطنّيــة  بالهويّــة 

عــن  بإحجامهــا  ذلــك  أدركــت  )س(  الجماعــة 

فــإّن  وبالّتــايل،  القومّيــة.  بالالّفتــة  الّتلويــح 

لأقّلّيــة  تكــون  أن  يمكــن  كيــف  هــو  الّســؤال 

هويّــة خاّصــة ممّيــزة ويف الوقــت نفســه شــعور 

أكــر؟ ملجتمــع  باالنتـمـاء 

لعــّل الخطــأ املغــري هنــا هــو مــا قــد يغلــب عــى 

اإلحســاس  بغيــاب  شــعور  مــن  األغلبّيــة  ظــّن 

عــن  األقّلّيــة  تعلــن  عندمــا  املـشـركة  بالهويّــة 

الّرغبــة يف االنفصــال وإنهــاء االّتحــاد الّســيايّس، 

األزواج  بطــالق  ذلــك  الكّتــاب  بعــض  يقــارن 

عندمــا تقــّرر امــرأة إنهــاء ارتباطهــا بزوجهــا الــذي 

وال  أـسـرة،  معهــا  يشــّكل  أنــه  يعتقــد  ـيـزال  ال 

يدرك بحكم املوقع يف تلك العالقة أّن االّتحاد 

يســتمر بموافقــة الّطرفــني، لكــّن هــذا الّتشــبيه 

غر مالئم، ففيما يخّص اإلرادة الواحدة التي 

فــإّن  بــني طرفــني،  عالقــة  عــن  تنشــأ  أن  يمكــن 

عالقــة األمــم بعضهــا ببعــض ليســت كالعالقــة 

عندمــا  حتمــا  يختلــف  األمــر  ألّن  األـفـراد  بــني 

أو  أخــرى،  أقاليــم  مــع  إقليــم  باّتحــاد  يتعّلــق 

جماعــة بنظراتهــا ضمــن دولــة أكــر، أو يتعّلــق 

بنقل الّسلطة أو بإدارة دولة مستقّلة. فنقطة 

ملــا  ومتّزنــة  هادئــة  معالجــة  إىل  تحـتـاج  كهــذه 

أهّمهــا  إىل  سيشــار  حّساســة  قضايــا  مــن  تثــر 

الّدراســة.  هــذه  مــن  الّتاليــة  الفـقـرات  ضمــن 

عــى  هــو معلــوم  كمــا  ينطــوي االنفصــال  ال  إذ 

إىل  يتعــّداه  بــل  فحســب،  الّســيايّس  الجانــب 

جوانــب اســراتيجّية أخــرى كالجانــب الجغــرايّف 

الجانــب  هــذا  يســتتبع  ومــا  األرايض  بتقســيم 

أيضــا.  واجتماعّيــة  اقتصادّيــة  جوانــب  مــن 

الّســبل  أفضــل  عــن  البحــث  يقتــي  مــا  وهــو 

التــي  األرايض  يف  القومّيــات  حقــوق  لفهــم 

العــدل  أســاس  عــى  معهــا  والّتعامــل  تقطنهــا 

واإلنصــاف. قــد يبــدو أّن مــا عــى املحــّك يف مثــل 

هــذا املوـضـوع هــو حقــوق امللكّيــة، فعــن ســبيل 

وأنــت  هــذه،  األرض  قطعــة  أملــك  أنــا  املثــال: 

تملــك تلــك، وهكــذا الــكّل يملــك أرايض اإلقليــم 

هــي  هــذه  لــه مســّمى معــني. وإذا كانــت  الــذي 

فــإّن  املشــكلة،  يف  الّتفكــر  تؤّطــر  التــي  الّنـظـرة 

الجماعــة التــي تقطــن منطقــة مّتصلــة وتطالــب 

باالنفصــال ســتكون مضـطـّرة إىل تأكيــد حقــوق 

امللكّيــة املـشـركة إلنـشـاء مطالبــة تـجـزم بملكّيــة 

األرض التي تسعى ألن تؤّسس عليها الّدولة، 

لكــن والحــال كمــا قــال بوكانــان، ال يمكــن فهــم 

يقطنهــا  التــي  واألرايض  شــعب  بــني  العالقــة 

إّننــا  فقــط.  الّشــروط  وبهــذه  الّنحــو  هــذا  عــى 

ال  مثــال،  كردســتان،  أرايض  نـقـول  عندمــا 

يمتلــك  كمــا  يمتلكونهــا  األـكـراد  أّن  نعنــي 

للكــرد  أّن  نعنــي  وإّنمــا  محــّددا،  عّقــارا  الفــرد 

عــى  الّســلطة  ممارســة  يف  مشــروعة  مطالــب 

باســمهم  وتعــرف  غالبّيتهــم،  يقطنهــا  أراض 

كّل  يشــمل  للمنطقــة  ذايّت  حكــم  إطــار  يف 

وتقريــر  الّسياســات،  كتحديــد  الّصالحّيــات 

األحــكام، وصيانــة الحقــوق ويف مقّدمهــا حــّق 

مقتنعــني  يعــودوا  لــم  األـكـراد  لكــّن  امللكّيــة، 

بـنـاء  إىل  يســعون  وإّنمــا  فقــّط  ذايّت  بحكــم 

إىل  الـعـراق  حــدود  إقليمهــا  يتجــاوز  قــد  دولــة 

يســتلهمون  فهــم  ثّمــة  ومــن  املجــاورة،  الــّدول 

مــن الحالــة اآليســلندّية الّتأســيس للّدولــة عــر 

الّتأسيس ملؤسسات جديدة تماما حتى مع ما 

قــد ُيحــِدث مثــل هــذا الّتأســيس يف املنطقــة مــن 

ســيايّس. زـلـزال 

ال شــّك أّن الّشــعب الذي يقطن إقليما محّددا 

يشــّكل مجتمعــا سياســّيا، لذلــك فهــو يؤّســس 

ملطلــب االنفصــال عــر مــا ـيـريس مــن أـعـراف مــن 

خــالل املمارســة الّسياســّية، فضــال عــن ـقـرارات 

القوانــني،  وتشــريع  العاّمــة  األشــغال  تدبــر 

والفردّيــة،  الجماعّيــة  الحقــوق  وتشــريع 

ســمات  يشــّكل  مــا  يف  االنـخـراط  إىل  باإلضافــة 

اإلقليــم ومظـهـره املــاّدي املمّيــز. يأخــذ هــذا مــع 

امـلـوت  كدفــن  رمزيّــة،  أهّمّيــة  الوقــت  مــرور 

واآلثــار  األضرحــة  وإقامــة  معّينــة،  أماكــن  يف 

ينــئ  مّمــا  األنشــطة  مــن  وغرهــا  الّدنيويّــة 

بديلــة،  عــروض  تزعزعهــا  ال  بــاألرض  روابــط 

ممارســة  مطلــب  املحصلــة  يف  يــّرر  مــا  وهــو 

نحــو  عــى  اإلقليــم  عــى  الّسياســّية  الّســلطة 

تســتند  منافســة  مطالبــة  كّل  مســتقبال  يلغــي 

وحكمــه.  باســتلحاقه  املجادلــة  يف  الّتاريــخ  إىل 

إّن األقاليم التي تقطنها 
أّمة متجانسة )عرقّيا( حالة 
استثنائّية إلى حّد بعيد في 
العالم اليوم، فالمقصود 

بالّدولة األّمة أو )القومّية 
الوطنّية( بحسب المتداول 
والمشهور من الّتعاريف 

جماعة من الّناس يعتبرون 
أنفسهم أّنهم ينتمون إلى 
الجماعة نفسها، فيعترفون 
ببعضهم البعض، ويقّرون 

بالتزامات خاصة ُتجاه 
بعضهم البعض، ويطمحون 

إلى استقالل سياسّي

حيــث  املتعــّدد  املجتمــع  حالــة  إىل  بالعــودة 

األقّلّيــة )س( ترغــب يف االســتقالل عــن األغلبيــة 

)ص( عــى أرايض اإلقليــم الــذي تقطــن بــه يــرز 

تقديــم  لـــ)س(  ممكنــا  كان  إن  عّمــا  الّســؤال 

لــي  سياســّيا  ومــّرر  قانونّيــا  مشــروع  مطلــب 

اإلقليــم  عــى  الّســيطرة  ـفـرض  يف  تســتمّر 

العالقــة  نوعّيــة  عــى  الجــواب  يعتمــد  املعنــي؟ 

بــني الجماعتــني وكيفّيــة تطّورهــا تاريخّيــا. فقــد 

تكــون هنالــك حالــة متطّرفــة تعــّر مــن خاللهــا 

تكــون  أن  الّرغبــة يف  عــدم  عــن  الجماعــة )س( 

جــزءا ضمــن الجماعــة )ص( التــي تعترهــا قــّوة 

البلطيــق  دول  ســّكان  عالقــة  ومثالــه  احتــالل، 

الّســوفيتي  االّتحــاد  يف  باألغلبّيــة  األصلّيــني 

ســابقا، حيــث لــم يكــن هنــاك مجتمــع ســيايّس 

ولــم  و)ص(،  )س(  الجماعتــني  بــني  حقيقــّي 

بــني  وـحـّرة  مـشـركة  جماعّيــة  مشــاريع  تكــن 

بـشـرعّية  اإلـقـرار  الّصعوبــة  فمــن  الّطرفــني. 

مطالب الجماعة )ص( بأراض تقطنها جماعة 

بقــدر مــا تملــك فيهــا مــن اســتثمارات  )س( إالّ 

مالّيــة، ويف مثــل هــذه الحالــة تدفــع الجماعــة 

تلــك  مقابــل  للجماعــة )ص(  تعويضــات  )س( 

ويف  االنفصــال.  أعلنــت  هــي  إن  االســتثمارات 

)س(  الجماعــة  نجــد  أخــرى  متطّرفــة  حالــة 

تمّيزهــا  ســمات  أو  خصائــص  امتالكهــا  رغــم 

تشــعر  ذلــك  مــع  أّنهــا  إالّ  )ص(  الجماعــة  عــن 

غــر  تعــّددي،  مجتمــع  يف  واملســاواة  بالحّريّــة 

لبنائهــا  تســعى  التــي  الجديــدة  القومّيــة  أّن 

اســتغالل  نتيجــة  ليســت  بهــا  وإـحـراز االـعـراف 

الّثقافّيــة  الّتطــّورات  تاريخــّي وإّنمــا ناجمــة عــن 

التي تجعلها تريد اآلن الّسيطرة عى مجريات 

األحــداث يف إقليمهــا الخــاّص درءا ملــا قــد يهــّدد 

الّثقافّيــة  ســماتها  يهــّدد  أو  باالنـقـراض  لغتهــا 

باملســخ والّتشــويه. ففي مثل هذه الحالة يقف 

حقوقّيــة  أرضّيــة  عــى  )س(  الجماعــة  مطلــب 

مطالــب  ترقــى  ال  ـشـرعّيا،  تجعلــه  صلبــة 

حينمــا  وإبطالــه  منافســته  إىل  )ص(  الجماعــة 

تســعى إىل تجريــد األقّلّيــة )س( مــن ـجـزء مــن 

يف  باملســاهمة  الّدفــع  طائلــة  تحــت  األرايض 

تنميتهــا أو بزعــم امتالكهــا. فقــد يثبــت مطلــب 

هنــاك  يكــن  لــم  إذا  الّنهايــة  يف  الجماعــة )س( 

أّن  غــر  األقــوى،  ألّنــه  للمســألة  توافقــّي  حــّل 

هنــاك ســببا قويّــا يف مثــل هــذه الحالــة إليجــاد 

حــّل يعطــي الجماعــة )س( شــكال مــن الحكــم 

الــذي ال يصــل إىل االســتقالل. وتنطبــق  الــّذايّت 

األســكتلند  عــى  أعتقــد  مــا  يف  الحالــة  هــذه 

والباســك  والكتالــون  بريطانيــا،  يف  والولــش 

يف إســبانيا وكنــدا وممكــن جــدا أن تنطبــق عــى 

والـعـراق. تركيــا  يف  األـكـراد 

إّن االحتــكام إىل  بالـقـول:  ننهــي هــذه املناقشــة 

مبــدأ الهويّــة الوطنّيــة أو “الجنســّية” وتقديمــه 

مــّررا لتقريــر املصــر، يقتــي تطبيــق معياريــن 

األّول  يقــي  محتمــل:  انفصــال  أّي  عــى 

هويّــة  عــن  بوـضـوح  منفصلــة  هويّــة  بتشــكيل 

معهــا.  الّشــراكة  مــن  والّتحــّرر  األوســع،  األّمــة 

الّتحّقــق مــن  القــدرة عــى  الّثــاين  بينمــا يتطّلــب 

وإثبــات  قانونّيــا،  بترـيـره  االنفصــال  مطلــب 

ـشـرعّية ممارســة الّســلطة عــى اإلقليــم املعنــّي 

هــذه  تطبيــق  يمكــن  ال  إذ  سياســّيا  باالنفصــال 

املعاير آلّيا، ألّن تطبيقها يتطّلب حكما ودرجة 

كال  اســتيفاء  حــال  ويف  الّتاريخــّي.  الفهــم  مــن 

املعياريــن يكــون لــدى الجماعــة املعنّيــة مطلــب 

حقيقــّي وواقعــّي يســمح لهــا باالنفصــال، لكــن 

يبقــى هــذا املطلــب غــر حاســم متــى مــا تدّخلــت 
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عوامــل أخــرى ذات وزن ومقبولّيــة يف االّتجــاه 

عــى  األّوليــة  الّنـظـرة  تفــي  حيــث  املعاكــس، 

بــه  القـبـول  إىل  لالنفصــال  املناهــض  املطلــب 

ـعـرض لبعــض  يــي  مــا  تــرّدد. ويف  حتمــا ودون 

العوامــل األخــرى التــي قــد تحتســب يف الحكــم 

الّنهــايّئ.

مسألة األقليات واألعداد
غــر  وطنّيــة  جماعــة  هــي  البســيطة  الحالــة 

إقليمــا  تقطــن  )س(  أقّلّيــة  تضــّم  متجانســة 

التــي  الّدولــة  عــن  لالنفصــال  تســعى  محــددا 

تشّكل فيها )ص( األغلبّية، لكن الحالة املعقدة 

باالنفصــال  اإلقليــم املطالــب  يف  توجــد  أن  هــي 

بقيــادة األقّلّيــة )س(، وحتــى باـفـراض ـشـرعّية 

أعــداد  آنفــا،  للمعايــر املذكــورة  طبقــا  املطالبــة 

لـــ)س(  تنتمــي   مــن األغلبّيــة )ص(، وأخــرى ال 

االنفصــال  هــذا  أّن  يعنــي  مــا  وهــو  لـــ)ص(.  وال 

ليــس تـحـّوال مــن مجتمــع غــر متجانــس وطنّيــا 

إىل مجتمــع متجانــس وطنّيــا؛ وإّنمــا يعنــي يف 

الواقــع اســتبدال نمــط غــر متجانــس بآخــر غــر 

أيضــا. متجانــس 

أّن  الــذي يقــود املناقشــة هنــا هــو  إّن االـفـراض 

لكّل عضو قيمة بصفته مواطن دولة تحتضن 

أّمــة؛ فلــن كان الفــرد عضــوا ينتمــي ألقّلّيــة ال 

يعنــي ذلــك بالّضــرورة أّن األمــر كارثــة وال خيــار 

تقــّدر  أن  ينبغــي  إذن  فكيــف  يّسء.  قــدر  أو 

األمــور قبــل االنفصــال وبعــد حصولــه بإعمــال 

هــذا املبــدأ قاعــدة ومعيــارا؟ يــأيت إحصــاء األفــراد 

الذيــن يعيشــون يف دولــة ويشــّكلون فيهــا أقّلّيــة 

الّســؤال  لكــن  املقرحــة،  املخــارج  أحــد  وطنّيــة 

الجهــة  هــي  بمــن  يتعلــق  هنــا  يواجهنــا  الــذي 

معايــر  تحديــد  صالحّيــة  لهــا  التــي  املخّولــة 

ويف  اإلحـصـاء،  عــى  اإلـشـراف  ثــّم  االنتـمـاء 

األقّلّيــة  تلــك  ســتفّضل  حيــث  املتوخــاة  الحالــة 

هــي  )س(  الجماعــة  أّن  باـفـراض  االســتقالل 

التــي تشــّكل األغلبّيــة يف اإلقليــم الــذي يطالــب 

ستتشــّكل  الجديــدة  الّدولــة  فــإّن  باالنفصــال، 

من أكريّة هي الجماعة )س( إىل جانب أقّلّية 

لــم تســتوف املعيــار هــي مــن الجماعــة )ص( أو 

فــإذن،  الهويّــات املغاـيـرة.  غرهــا مــن أصحــاب 

وضــع  يغــّر  لــم  )س(  الجديــدة  الّدولــة  بـنـاء 

دولــة  يف  عليــه  كانــوا  عّمــا  كـثـرا  االنفصالّيــني 

االجتماعّيــة  الّركيبــة  ألّن  )ص(،  األغلبّيــة 

املنســجمة لــم تتحّقــق، كذلــك الحــال بالّنســبة 

الّدولتــني. كلتــا  يف  األخــرى  لأقّلّيــات 

ال يأخــذ هــذا االـقـراح باالعتبــار ســوى الحقائــق 

الّسياســّية للـحـركات االنفصالّيــة التــي تـفـرض 

األقّلّيــات  معاملــة  أّن  الخصــوص،  عــى وجــه 

تكــون  لــن  الجديــدة  )س(  الّدولــة  يف  القومّيــة 

أســوأ مــن معاملتهــا يف الدولــة )ص( األصلّيــة، 

دولــة  يف  )ص(  األقّلّيــة  معاملــة  ســتقابل  إذ 

)ص(،  دولــة  )س( يف  األقّلّيــة  بمعاملــة  )س( 

ســيعطى  الــذي  الــّذايّت  الحكــم  ســيقابل  كمــا 

بمــا  )ص(  األصلّيــة  الّدولــة  يف  )س(  لأقّلّيــة 

يف  )ص(  لأقّلّيــة  ذايّت  اســتقالل  مــن  ســيمنح 

الّدولة الجديدة )س( والعكس صحيح، لكن 

االـفـراض  هــذا  يكــون  الحــاالت  مــن  الكثــر  يف 

عالــم  يــرى  حيــث  بعيــد،  حــّد  إىل  واقعــّي  غــر 

يزيــد  أّن االنفصــال  دونالــد هورويتــز  االجتـمـاع 

مــن حــّدة الـصـراع بــني الجماعــات دائمــا. فمــن 

أجل ترير مطلب االنفصال قد تلجأ الجماعة 

تجعلهــا  التــي  الّســمات  يف  املبالغــة  إىل  )س( 

تختلــف عــن الجماعــة )ص(، ومتــى مــا نجحــت 

يف ذلــك، فمــن املرجــح أّنهــا ـسـرغب يف تطهــر 

الّدولــة الجديــدة مــن الّتأثــرات املهلكــة بتذويــب 

خــالل  مــن  )ص(  للجماعــة  املنتميــة  العناصــر 

حمــالت القمــع وعملّيــات اإلخضــاع الّثقــايّف ويف 

الــذي  العرقــّي  الّتطهــر  عــر  املتطّرفــة  الحالــة 

الجانبــّي  الّتأثــر  إّن  بورمــا.  يف  اليــوم  يشــاهد 

لالنفصــال قــد يكــون محّفــزا لنزاعــات جماعيــة 

طريــق  ســلوك  إىل  يفــي  مــا  وهــو  جديــدة،، 

الفرعّيــة. الجماعــات  بــني  الّداخــّي  االقتتــال 

وجــود  عــدم  اـفـراض  البالــغ  الخطــأ  ومــن 

التــي  )س(  لجماعــة  األقــّيّ  املوقــف  يف  تغيــر 

)ص(  دولــة  مــن  تبّقــى  مــا  مجــّرد  نفســها  تعــّد 

واضحــا  يبــدو  املــكان،  هــذا  يف  الّتواجــد  نتيجــة 

تأثرهــا  أّن  تعتقــد  صـغـرة  أقّلّيــة  تشــّكل  أّنهــا 

الّســيايّس ســيكون أقــّل مّمــا لــو كانــت مســتقّلة. 

فقــد ال تكــون هنــاك أي دوائــر انتخابيــة تنتخــب 

مــن  تجــّرد  وقــد  للرملــان،  بانتظــام  أعضاءهــا 

باعتبــار  الّثقافّيــة  كالحقــوق  الخاّصــة  الحقــوق 

جــّدا  قليلــة  فئــة  ســوى  منهــا  يبــق  لــم  أّنــه 

تســتدعي القلــق بشــأنها باإلضافــة إىل االهتمــام 

الّسياســّيون  قادتهــا  يجــادل  قــد  كمــا  الخــاّص. 

يف الّدولــة )ص( بــأّن وجــود الّدولــة )س( يوّفــر 

إذ  ولثقافتهــا،  الجماعــة  لتلــك  نوعّيــة  حمايــة 

الّسياســّية  الهويّــة  )س(  دولــة  إنـشـاء  ســيغّر 

منهــم  بقــي  مّمــن  )س(  الجماعـــة  ألعـضـاء 

الّدولــة  تلــك  وجــود  يعــّزز  فقــد  خارجهــا. 

إحساسهم بقيمتهم الّذاتّية يف بعض األحيان 

النادرة، أو قد يشعرون باملزيد من االستبعاد 

الّشــعور  هــذا  أّن  غــر  )ص(  جماعــة  قبــل  مــن 

ســيكون باملثــل ]إذا كنــت تعتقــد أّنــك ال تنتمــي 

لهذه األرض فلماذا ال تنتقل إىل أرض )س(؟[. 

ومــن ثّمــة، ســيكون مــن املرّجــح أن تــزداد حالــة 

)س(  جماعــة  مــن  الّســبل  بهــم  تقّطعــت  مــن 

االنفصــال. نتيجــة 

تســوية  اـقـراح  أّن  يبــدو  املذكــورة  لأســباب 

وعــّد  اإلحـصـاء  طريــق  عــن  األقّليــات  مســألة 

الّرؤوس غر كا عى اإلطالق، إذ يتعنّي إصدار 

أحــكام تتعلــق بكيفّيــة تغيــر وضــع املجموعــات 

املختلفــة عــر إنشــاء دولــة جديــدة. والّســؤال يف 

مثــل هــذه الحالــة يتنــاول البحــث عّمــا إن كان 

مبــدأ الهويّــة الوطنّيــة )أو الجنســّية( يرشــد إىل 

الّصــدد  هــذا  يف  بــّد  وال  وعمــّي،  واقعــّي  حــّل 

مــن توضيــح حقيقــة أّن املبــدأ ال ينــادي بإنـشـاء 

دول متجانســة ثقافّيــا أو عرقّيــا، ولكّنــه يدعــو 

واحــدة  مـشـركة  وطنّيــة  هويّــة  تقاســم  إىل 

للّتـنـّوع  مســاحة  اإلمــكان  قــدر  ـتـرك  وموّحــدة 

واملغاـيـرة  االختــالف  عــى  املبنــّي  االجتماعــّي 

كمــا  واملذهــب،  املّلــة  يف  والّلغــة،  العــرق  يف 

أّنــه  إىل ذلــك. واملؤّكــد  ومــا  الّســيايّس  اـلـّرأي  يف 

مبــادئ  إـقـرار  يــأيت  الجنســّية  مبــدأ  جانــب  إىل 

أخــرى كمبــادئ حقــوق اإلنســان مــع مــا تتضّمــن 

ومبــدأ  األقّلّيــات،  حقــوق  تحمــي  مبــادئ  مــن 

العدالــة، ومبــدأ املســاواة وغرهــا. فتنزيــل هــذه 

موضــع  بوضعهــا  اليومــّي  الواقــع  يف  املبــادئ 

الّتنفيــذ يخلــق ارتياحــا يف األوســاط االجتماعّيــة 

باالعتبــار  وضعهــا  أّن  كمــا  اختالفهــا.  عــى 

الّنظــر يف قضايــا معّينــة خصوصــا عندمــا  عنــد 

عــى  يســاعد  االنفصــال  بمطلــب  األمــر  يتعّلــق 

الحكــم، وعــى تقديــر مــا إن كانــت حقــوق تلــك 

األقّلّيــات أفضــل أو أســوأ لقـبـول أو رّد املطالبــة 

باالنفصــال.

لكــن  صعبــة،  الّتقدـيـرات  هــذه  أّن  والواضــح 

هــو  ارتكابــه  يمكــن  ال  الــذي  الوحيــد  الفعــل 

يقّدمهــا  قــد  التــي  والتأكيــدات  الوعــود  قـبـول 

هــي، ودون  كمــا  ببســاطة  االنفصاليــون هكــذا 

ضمانات. فالفالسفة الّسياسيون الذين كتبوا 

عن هذا املوضوع يميلون يف الواقع إىل القبول 

االنفصاليــون  يلـتـزم  أن  شــريطة  باالنفصــال 

الجديــدة  الّدولــة  باـحـرام حقــوق األقّليــات يف 

التــي هــم بصــدد إنشــائها وتشــكيلها. لكــن كيــف 

يمكــن تطبيــق هــذا الّشــرط عــى حالــة فعليــة؟ 

بهــذا  يقــّدم  لتعهــد  الحقيقّيــة  القيمــة  هــي  مــا 

أّنــه بمجــّرد تشــكيل الّدولــة  الخصــوص؟ علمــا 

الّتنفيــذ  حّيــز  تدخــل  بهــا  واالـعـراف  الجديــدة 

الّتدّخــل  بعــدم  تقــي  قويّــة  آـمـرة  قواعــد 

الّدويّل يف الّشــأن الّداخّي، واذا وضعنا هنا يف 

االعتبــار تجربــة يوغوســالفيا الّســابقة فســنجد 

أنهــا أّكــدت لنــا أّنــه مــن الّصعــب جــّدا الّســيطرة 

لحقــوق  الّنطــاق  واســعة  االنتـهـاكات  عــى 

األقّليــات مــن الخــارج. فهنــاك خطــورة كبــرة يف 

الّســماح لالنفصــال بالحــدوث ملــا قــد يكــون مــن 

تغــاٍض ضمنــّي عــن ســوء معاملــة األقّليــات يف 

الّدولــة املشــّكلة حديثــا، وهــو أمــر لــن يكــون مــن 

املمكــن القيــام بــيء حيالــه يف مراحــل الحقــة 

تلــك. مــن ســوء املعاملــة 

إىل  نفســه  الوطنّيــة  الهويّــة  مبــدأ  يقــود  قــد 

وجهــات  أخــرى،  نظــر  وجهــات  يف  الّتفكــر 

يتقاســم  أن  إىل  تدعــو  كامنــة  رؤيــة  تســتدعي 

تتيــح  شــاملة  وطنّيــة  هويّــة  الّدولــة  مواطنــو 

مــدى  أّي  إىل  لكــن  الّثقــايّف،  لالختــالف  مجــاال 

حالــة  عــى  الّرؤيــة املثالّيــة  هــذه  تحقيــق  يمكــن 

الهويّــة  تتضّمــن  مــدى  أّي  إىل  بــل  معّينــة؟ 

ترتبــط  أن  يمكــن  عناصــر  بطبيعتهــا  املعنّيــة 

كانــت  فــإذا  معّينــة؟  إثنّيــة  مجموعــة  بثقافــة 

متبلــورة  غــر  للـــجماعة )ص(  الوطنّيــة  الهويّــة 

تتضّمــن  )س(  الجماعــة  هويــة  وكانــت  نســبّيا 

عنصــرا دينّيــا أو عرقّيــا أقــوى عــن ســبيل املثــال، 

فمــن الواضــح أّن هنــاك فرصــة متاحــة بشــكل 

أفضــل للجماعــة )س( بســبب مــا لهــا مــن هويّــة 

األصــل  الّدولــة  يف  تتطــّور  أن  يمكــن  مـشـركة 

يف  لهــا  يحصــل  قــد  مّمــا  العكــس  عــى  )ص( 

يعنــي  ال  ولإلشــارة  )س(.  االنفصالّيــة  الّدولــة 

هــذا املعيــار بالّضــرورة تأييــد الوضــع الّراهــن أو 

حقيقــة  إىل  الّتنبيــه  بــه  يقصــد  وإنمــا  تزكيتــه، 

منهــا  ســيما  ال  الحــاالت  مــن  الكثــر  يف  أّنــه 

تلــك التــي تكــون فيهــا الّدولــة القائمــة راســخة 

مــن  مّكنهــا  الــذي  الــّيء  طويــل،  وقــت  منــذ 

الّتعّددّيــة  مــع  للّتعامــل  جّيــدة  آلّيــات  إرـسـاء 

واقعــّي  غــر  االنفصــال  مطلــب  يغــدو  حيــث 

الّسياســّية.  الّناحيــة  مــن  يـلـزم  بمــا  مــّرر  وغــر 

الكــرد  قضّيــة  بخصــوص  أحــد  يتوّقــع  ال  إذ 

كردســتان  دولــة  تقــوم  أن  مثــال  الـعـراق  يف 

املســتقلة بحمايــة الحقــوق الخاصــة باألقليــات 

يف كردســتان بكـفـاءة وفعاليــة أفضــل ممــا هــو 

األقليــات  هــذه  لحقــوق  انتهــاك  مــن  حاصــل 

بخصــوص  أحــد  يتوّقــع  ال  وأيضــا  الـعـراق،  يف 

قضّيــة الكيبيــك مثــال، أن تقــوم دولــة الكيبيــك 

باألقّلّيــة  الخاّصــة  الحقــوق  بحمايــة  املســتقّلة 

الّناطقــة باإلنكليزيّــة عــى األقــّل بنفــس الكفــاءة 

والفعالّية التي تقوم بها كندا اليوم يف حماية 

أكــر  بتعبــر  بالفرنســّية.  املتحّدثــني  حقــوق 

وضوحــا يصعــب أن نتصــّور تطــّور هويّــة وطنّيــة 

كردســتان  يف  الكــرد  لغــر  ومتقّبلــة  متفّتحــة 

اإلنســان  حقــوق  أـحـرام  تقاليــد  غيــاب  بســبب 

ويف  عمومــا  األوســط  الشــرق  يف  واألقليــات 

باإلنكليزيّــة  للّناطقــني  أو  خصوصــا،  الـعـراق 

الجماعة )س( ليست 
جماعة متمّيزة ولكن 

جماعة تتكّلم لغة مختلفة 
أو لها ثقافة خاّصة. فبينما 

ينظر األكراد ألنفسهم 
كأّمة ممّيزة عن األتراك، 
ينظر هؤالء إلى األكراد 
باعتبارهم مجّرد أتراك 

يتحّدثون لغة مختلفة، وما 
يناظر هذه الحالة نجده عند 
األسكتلند واإلنكليز، وعند 
المقدونّيين واليونان. قد 
يكون هناك إغراء للّتفكير 

في مثل هذه الحاالت 
بأّن الغالبّية سارت باّتجاه 

خاطئ

ال شّك أّن الّشعب الذي 
يقطن إقليما محّددا يشّكل 

مجتمعا سياسّيا، لذلك 
فهو يؤّسس لمطلب 

االنفصال عبر ما يرسي 
من أعراف من خالل 

الممارسة الّسياسّية، فضال 
عن قرارات تدبير األشغال 
العاّمة وتشريع القوانين، 
وتشريع الحقوق الجماعّية 
والفردّية، باإلضافة إلى 
االنخراط في ما يشّكل 
سمات اإلقليم ومظهره 
الماّدي الممّيز. يأخذ هذا 
مع مرور الوقت أهّمّية 

رمزّية

مقال
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الهويّــة  بــه  تطــّورت  مــا  نحــو  عــى  كيبيــك،  يف 

جميــع  يف  بالفرنســّية  للمتحّدثــني  الكندّيــة 

للحديــث  الّنشــط  الّرويــج  بفضــل  كنــدا  أنـحـاء 

بهــا الــذي أدى إىل أن تكــون الّثقافــة الفرنســّية 

الهويّــة. تلــك  يف  مؤّسســا  عنـصـرا 

بإمكانّيــة  االعتقــاد  إىل  يدعــو  ســبب  يوجــد  ال 

احرام حقوق األقّليات عندما يتعّذر الّتعايش 

انــدالع  الّســلمّي يف املجتمعــات املختلطــة ومــع 

ـحـرب أهلّيــة تصبــح املصالحــة أو الّتوافــق أـمـرا 

غر ممكن بسبب ما تأّصل من عداء متبادل، 

وحينئــذ لــن تنجــح أّي صيغــة لتقســيم اإلقليــم. 

تبــادل  يف  الّتفكــر  الّضــرورّي  مــن  يكــون  إذ 

الّســكان ابتــداء ألجــل إنشــاء كيانــات متجانســة 

معظــم  بــه  ـسـرّحب  كهــذا  فاـقـراح  وطنّيــا، 

املرعــب  بالّشــبح  ــر  يذِكّ خالفــه  ألّن  الّليرالّيــني 

للّتطهــر العرقــّي وبالّرحيــل القســرّي. ال شــّك 

أّن الكثــر مــن الّتـحـّوالت الّســّكانّية قــد حدثــت 

يف الواقــع بشــكل أو بآخــر تحــت طائلــة اإلـكـراه 

مســتعّدين  نكــون  أن  ينبغــي  لذلــك  الفعــّي، 

دويّل  إلـشـراف  تخضــع  عملّيــة  يف  للّتفكــر 

تكــون أقــل كلفــة مــن الّناحيــة اإلنســانّية وأقــّل 

يتــّم  بحيــث  االجتماعّيــة،  الّنواحــي  مــن  ضــررا 

منــح املرّحلــني حوافــز مالّيــة لتبــادل املمتلــكات 

مــا  هــو  ذلــك  عــن  البديــل  كان  إذا  والعقــارات 

البوســنة. مــن أحــداث داميــة يف  العالــم  شــهد 

وعمومــا ينبغــي عنــد معالجــة مســألة األقّليــات 

أالّ يكــون املبــدأ هــو الّســماح باالنفصــال عندمــا 

تطالب به أغلبّية إقليمّية، بل يتعنّي حّث كّل 

العملّيــة  الوســائل  عــن  البحــث  عــى  األـطـراف 

أفضــل، وتوّفــر  بشــكل  الّتعايــش  تحّقــق  التــي 

فرصــا فعلّيــة لخلــق دول ذات هويّــات وطنّيــة 

األقلّيــات  حقــوق  تحمــي  نســبّيا  متجانســة 

والّثقافّيــة  االجتماعّيــة  الّنواحــي  مــن  داخلّيــا 

وغرهــا. لإلحـصـاء أهّمّيــة يف معرفــة الخارطــة 

االجتماعــّي  بالوضــع  واإلحاطــة  الّســّكانّية 

والّثقايّف ملختلف الفئات، وينبغي أن تحتســب 

العواقــب ألكــر مــن ذلــك عندمــا تبــدو األوضــاع 

قــد  حيــث  لأقّليــات  بالّنســبة  للغايــة  ســّيئة 

الّســّكان  بعــض  تشــجيع  الّضــرورّي  مــن  يكــون 

اإلمــكان. قــدر  مـسـاكنهم  نقــل  عــى 
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االســتجابة  كانــت  إن  عّمــا  الّتســاؤل  يــرد 

للمطالــب االنفصالّيــة املتعّلقــة بتطبيــق مبــادئ 

أفضــل  نتيجــة  تحّقــق  الّتوزيعّيــة  العدالــة 

أّن  يبــدو  عندمــا  لالنفصــال،  االســتجابة  يف 

ســيما  ال  بــه  مســتخف  أمــر  بتطبيقهــا  املطالبــة 

تؤّثــر ســلبا  التــي  الّركــود االقتصــادّي  ـفـرات  يف 

بمــا  الــّدول  داخــل  االجتماعّيــة  األوـضـاع  عــى 

والتــي  االنفصــال،  نتيجــة  املســتحدثة  فيهــا 

مــن املرّجــح أن تؤّثــر عــى حجــم الّتبــادل بتغــّر 

املالحــظ  مــن  بينهــا.  االقتصــادّي  الّتوزيــع  نمــط 

عنــد تتّبــع املناقشــات التــي تناولــت هــذه املســألة 

أّنهــا تعطــي ملبــادئ العدالــة بعــدا اـسـراتيجّيا، 

ومكانا بارزا يف نظريّة االنفصال املشروع. ومن 

واالعتبــارات  الّدواعــي  عــن  الّســؤال  يــأيت  ثّمــة 

االســتنتاجات  تعديــل  تحّتــم  التــي  الفعلّيــة 

املبــادئ. هــذه  بخصــوص  إليهــا  املتوّصــل 

هنــا  تســويتها  يتعــنّي  التــي  األوىل  املســألة  إّن 

هــي نطــاق املبــادئ املعنّيــة. بمعنــى هــل ينبغــي 

كأـعـراف  الّتوزيعّيــة  العدالــة  مبــادئ  اعتمــاد 

مــا  مــع  الــّدويّل  القانــون  تحكيــم  يف  موّجهــة 

مــن  العاملــّي  الّصعيــد  عــى  تطبيقهــا  يكتنــف 

كمبــادئ  اعتمادهــا  أم  ومشــكالت،  صعوبــات 

لهــا نطــاق محــدود يتــأّت مــن الّتطبيــق العمــّي 

بوكانــان  يحّلــل  املحّلّيــة؟  املؤّسســات  عــر  لهــا 

“العدالــة  بــني  الّتبايــن  برســم  القضّيــة  هــذه 

تركــز  التــي  “العدالــة  وبــني  باملثــل”  كمعاملــة 

عــى املوضــوع«، حيــث يــرى أّن التزامــات األوىل 

ال تقــع إالّ بــني مســاهمني يف مشــروع تعــاويّن، 

هــذا  مــن  قيــود  أّي  األـخـرة  تـفـرض  ال  بينمــا 

الّتوزيعيــة  العدالــة  مبــادئ  أّن  غــر  القبيــل. 

املســاواة  مثــل  منهــا  املقارنــة  املبــادئ  ســيما  ال 

نطــاق  بالفعــل  لهــا  واالســتحقاق،  والحاجــة 

التــي  الّتعاونّيــة  املمارســة  تعّينــه  ال  محــدود 

تســتهدف تحقيــق منفعــة متبادلــة؛ بــل تعّينــه 

األعـضـاء  فيــه  يعــرف  مجتمــع  مواضعــات 

بعضهــم بالبعــض وباالنتمــاء إليــه جميعــا عــى 

يعـتـره  مــا  طبعــا  اـلـّرأي  هــذا  يتجنــب  الّســويّة. 

بوصفهــا  للعدالــة  الّرئيــس  الّضعــف  بوكانــان 

يمكــن  ال  أّنــه  يعتــر  حينمــا  باملثــل  معاملــة 

االعراف بالتزامات العدالة ُتجاه أولئك الذين 

للّتعــاون  خّطــة  يف  اإلســهام  يســتطيعون  ال 

االجتماعــّي، مثــل ذوي اإلعاقــة الخـطـرة. وإذا 

كان نطــاق مبــادئ العدالــة يحــّدده مــا يتواضــع 

هــذه  فــإّن  حــدود،  مــن  املعنــّي  املجتمــع  عليــه 

الذيــن  األـفـراد  أولئــك  حتمــا  ستشــمل  املبــادئ 

ال يســتطيعون املســاهمة يف الّناتــج االجتماعــّي 

مثــال  عليهــم  ســتطّبق  إذ  آلخــر،  أو  لســبب 

مبــادئ املقارنــة مثــل مبــادئ املســاواة والحاجــة 

محــدود.  نطــاق  بالفعــل  لهــا  واالســتحقاق، 

الوحيــد  املجتمــع  هــي  ليســت  األمــم  وعمومــا 

الــذي يمكــن أن ُيحســب عــى هــذا املنظــور، وإن 

األهــّم. هــي  كانــت 

إذا كانــت هــذه هــي الّصــورة فكيــف إذن نحكــم 

أّن  شــّك  ال  األنفصــال؟  مطلــب  عدالــة  عــى 

األصــل يقــي بالحفــاظ عــى مبــدأ الوحــدة يف 

مــن  أوثــق  لدرجــة  مؤّسســاته  تخضــع  مجتمــع 

مبــادئ العدالــة التــي يوافــق عليهــا املواطنــون، 

مــن  ســبب  نتيجــة  االنفصــال  حــدث  مــا  ومتــى 

الّظــروف  مــن  ظــرف  أّي  تحــت  أو  األســباب، 

يتّجســد  سياســّيتان  جماعتــان  بالّتبــع  تتشــّكل 

بشــكل أو بآخــر يف كّل واحــدة منهــا إحســاس 

مــن  يكــون  لذلــك  األعـضـاء،  بــني  بالعدالــة 

املزايدة الباطلة اعتبار االنفصال سببا لتحقيق 

لالنفصــال  املؤّيــد  يحاجــج املوقــف  إذ  العدالــة. 

مــن  عانــت  مــا  بســبب  )س(  األقّلّيــة  بســخط 

التــي  ظلــم يف الّدولــة الكـبـرة، إّمــا ألّن املبــادئ 

اشــركت فيهــا مــع األغلبّيــة لــم تنعكــس بشــكل 

تلــك  ألّن  وإمــا  الّدولــة،  سياســات  يف  كاف 

املبــادئ التــي تقاســمتها داخــل الجماعــة )ص( 

ُنّفــذت بطريقــة تمييزيّــة. ويحاجــج املوقــف  قــد 

الّدولــة األكــر  بمــا جّنــدت  لالنفصــال  الّرافــض 

العــوز  أنــواع  مــن  الحمايــة  وّفــرت  مــوارد  مــن 

والحرمــان لجميــع األعضــاء يف كلتــا الّطائفتــني. 

أّن  واملجادلــة  امـلـراء  تقبــل  ال  التــي  والحقيقــة 

ســتتلّقيان  )ص(  والجماعــة  )س(  الجماعــة 

ســواء  االنفصــال  بعــد  مختلفــة  معاملــة  معــا 

قبــل املؤّسســات  مــن  أو  الحكومتــني  قبــل  مــن 

ملعارضــة  ينضــاف  آخــر  ســبب  وهــو  الّدولّيــة، 

االنفصــال والوقــوف ضــّده. وينطلــق ذلــك مــن 

مقدمة هي أن مبادئ العدالة النسبية تطبيق 

داخل املجتمعات وليس يف ما بني مجتمعات 

مثــال  الظلــم  مــن  ليــس  فإنــه  أخــرى.  دول  يف 

أو  أعــى  دخــل  بمتوســط    يتمتعــون  األملــان  أن 

إذا  ك  ـ ـ لذل اإلســبان،  مــن  أفضــل  طبيــة  رعايــة 

إســبانيا، فلــن  الباســكيون ينفصلــون عــن  كان 

يحصلــون  كانــوا  إذا  ظلــم  أي  هنــاك  يكــون 

مــن  أدىن(  )أو  أعــى  معيــي  مســتوى  عــى 

الســابقني. مواطنيهــم 

العدالــة  حّجــة  أّن  عــاّم  بشــكل  هــذا  يعنــي 

ومبــدأ  كانتـمـاء  الوطنّيــة  بإعــالء  ســتتعّزز 

األصلّيــة  بالحّجــة  الّتعويــض  بــدل  جامــع 

الهويّــة  تتعــارض  عندمــا  لكــن  املصــر،  لتقريــر 

الّدولــة  داخــل  أكــر  أو  ملجموعتــني  الجماعّيــة 

بشــكل جــذرّي، فيعنــي ذلــك أنــه مــن املحتمــل 

معاملــة  عــى  األقّلّيــة  ســيحصل مجتمــع  جــداً 

املبّينــني  الّســببني  لــكال  أو  لواحــد  عادلــة  غــر 

أعــاله. ومــن املرجــح أن تنافــر الهويـّـات الخاّصــة 

داخــل  يعتمــل  ملــا  طبيعّيــة  كمحصلــة  يــأيت 

وبالتــايل  تناقــض،  مــن  العاّمــة  الّثقافــات 

العدالــة.  تتطلبــه  ملــا  مــا  نوعــا  مختلــف  فهــو 

العــداء  مــن  كبــر  قــدر  يوجــد  عندمــا  وباملثــل 

الزعـمـاء  سيشــعر  املحليــة،  املجتمعــات  بــني 

قــوي  بإـغـراء  السياســيون يف مجتمــع األغلبيــة 

أتباعهــم.  لصالــح  تمييزيــة  سياســات  ملمارســة 

تتقــارب بشــكل أوثــق  الجماعاتّيــة  الهويّــات  إّن 

عــى املســتوى الوطنــّي كّلمــا تحّققــت العدالــة، 

الجنســّية وال  مبــدأ  يدعــم  أن  محتمــال  وليــس 

االنفصــال. مطلــب  الّتوزيعّيــة  العدالــة 

الّتفكــر يف ظــروف أخــرى يمكــن أن تلجــأ  عنــد 

إليهــا العدالــة لالـعـراض عــى حالــة انفصالّيــة 

يبــدو أّن لهــا مــا يّررهــا مــن نــواح أخــرى، تــرز 

همــا: حالتــان 

مــن  العديــد  الحــظ  كمــا  االنفصــال  أّن  أوال، 

الباحثــني قــد يكــون غــر عــادل إذا ـحـرم الّدولــة 

التــي  القّيمــة  املــوارد  بعــض  مــن  األصلّيــة 

تمتلكهــا أو التــي تــّم إنشــاؤها بمجهــود جماعــّي 

مثــل ثــروة طبيعّيــة نــّص عليهــا دســتور الّدولــة 

لــكّل  عاّمــا  ملــكا  بوصفهــا  لالنفصــال  الّســابقة 

بــه  قامــت  كبــر  مــايّل  اســتثمار  أو  املواطنــني، 

تلــك الّدولــة يف إنـشـاء محّطــة لتوليــد الكهرـبـاء 

عــى أرايض اإلقليــم املطالــب باالنفصــال؛ حيــث 

مــن  هــذه املســألة  حــّل  املبــدأ  حيــث  مــن  يمكــن 

الّدولــة الجديــدة )س(  الّدفــع مــن  خــالل نقــل 

بالّرغــم  الّدولــة األصــل )ص(  تبّقــى مــن  إىل مــا 

مــن صعوبــة االّتفــاق عــى شــروط دقيقــة بهــذا 

الخصوص. كما يمكن عندما يفرض انسحاب 

الجماعــة )س( معانــاة عــى الجماعــة )ص( أن 

دولّيــة  صبغــة  ذات  اّتفاقّيــة  الّطرفــان  يعقــد 

تســتمّر مــن خاللهــا الجماعتــان )ص( و)س( يف 

والّشــرعّية  والّشــروط  الّظــروف  وفــق  الّتعــاون 

فقــد  الّتعــاون.  ذلــك  اســتمرار  معهــا  املتوّقــع 

املطالــب  بعــض  )ص(  الجماعــة  لــدى  يكــون 

تقــّدم  مــع  التــي تنخفــض تدريجّيــا  بالّتعويــض 

الّزمــن وتــوايل الّســنني، لذلــك فــإّن مــن األفضــل 

اعتبارها من مسائل العدالة االنتقالّية التي ال 

ينبغــي أن ُتخَلــط بالفكــرة املرفوضــة أعــاله التــي 

العدالــة،  لتحقيــق  ســبب  االنفصــال  أّن  تــرى 

تشــّكلتا  الّلتــني  للّطائفتــني  الّنســبّي  فاملوقــف 

مبــدأ  تطبيــق  إىل  يحتكــم  أن  مــن  بــّد  بفعلــه ال 

واالســتحقاق  والحاجــة  املســاواة  مثــل  املقارنــة 

كليهمــا. عنــد 

ثانيا، عندما يكون االنفصال سببا مباشرا ألن 

تبقــى الّدولــة الباقيــة قليلــة املــوارد ال تقــدر عــى 

متطلباتهــم  وتأمــني  أعضائهــا  مصالــح  حمايــة 

الّرـضـوخ  إىل  ذلــك  فيضطّرهــا  األســاس، 

أو  الّدولّيــة  القــوى  ألجنــدات  واالنصـيـاع 

اإلقليمّيــة كأن يختــار إقليــم غنــّي االنفصــال عــن 

يســتحّق  أمــر  وهــو  وهامشــّية،  فـقـرة  أقاليــم 

العــاّم  املبــدأ  عــى  الّضــوء  يلقــي  ألّنــه  الّتفكــر 

الذي يســتند إليه هذا االفراض وهو أّن ســعي 

يتعــنّي حتمــا  تقريــر املصــر  الجماعــة )س( إىل 

أالّ يفــي إىل حالــة تـحـُرم الجماعــة )ص( مــن 

تحقيق العدالة يف ما بني أعضائها ما يجعلها 

محّقة يف املطالبة بالحّق يف تقرير املصر أيضا. 

وهذا يذّكر إىل حّد ما بضرورة أن تكون الّدولة 

االنفصالّيــة والّدولــة الباقيــة كالهمــا “كبرتــني، 

ثريّتــني، متماســكتني ومّتصلتــني جغرافّيــا بمــا 

بشــكل  تــؤّدي  حكومــة  لتشــكيل  الكفايــة  فيــه 

بيئــة سياســّية  لخلــق  الالّزمــة  الوظائــف  فّعــال 

آمنــة”. ومــع اعتبــار عــدم جــدوى اإلـصـرار عــى 

مــن  بالوـصـول إىل مســتوى  دولــة  مطالبــة كّل 

الّشــرعّية الّليرالّيــة قبــل تشــكيلها يبقــى مهّمــا 

)س(  الّدولتــني  مــن  لــكّل  يكــون  أن  بالفعــل 

التــي  واملــوارد  األرايض  مــن  يـلـزم  مــا  و)ص( 

قابــل  ســيايّس  مجتمــع  إنـشـاء  مــن  تمّكنهــا 

للحيــاة؛ أّمــا كيفّيــة القيــام بذلــك عملّيــا فهــذا 

املتحّصلــة  الّسياســّية  الّثقافــات  عــى  يعتمــد 

الجماعتــني. لــدى 

الخالصة
يوّفــر  مــا  توّضــح  أن  الّدراســة  حاولــت  لقــد 

الجنســّية(  مبــدأ  )أو  الوطنّيــة  الهويّــة  مبــدأ 

االنفصــال،  قضّيــة  ـحـول  نظــر  وجهــات  مــن 

تجاهــل  مغّبــة  يف  الوـقـوع  تتجّنــب  رؤى  ومــن 

مطالــب االنفصالّيــني دون انحيــاز لطــرف عــى 

مــا  األمــر  يف  يكــون  أن  ودون  آخــر،  حســاب 

ففــي  القائمــة.  الّدولــة  عــن  الّدـفـاع  عــى  يرغــم 

بعــض األحيــان تحتــاج الحــدود إىل تغيــر، لكــّن 

بتطبيــق  يتحّقــق إالّ  بذلــك ال يصــّح وال  القيــام 

املعايــر ذات الّصلــة، وليــس فقــط عــر املطالبــة 

للعواطــف  املنفعــل  والّتجييــش  الّصاخبــة 

تنــادي  أن  الّطبيعــّي  غــر  مــن  إذ  القومّيــة، 

باالســتقالل  االنفصــال  تريــد  إقليمّيــة  أغلبّيــة 

دون أن يكــون لهــا الحــّق يف القيــام بذلــك. فهــي 

وقيــاس  مطالبتهــا،  قــّوة  قيــاس  إىل  تحـتـاج 

املــدى الــذي تطــّورت إليــه هّويتهــا، كمــا تحـتـاج 

إىل قيــاس قدرتهــا عــى تحّمــل كلفــة االنفصــال 

مصرهــا  يكــون  أن  يمكــن  كيــف  معرفــة  وإىل 

داخلهــا،  منفصلــة  أقّلّيــة  هويّــة  تطــّور  عنــد 

باإلضافــة إىل اســتيعاب مختلــف الّنظــم املمكنــة 

الجماعــات  مختلــف  خاللهــا  مــن  تتطــّور  التــي 

واملجموعــات وغــر ذلــك مّمــا يتطّلــب مســتوى 

الّســيايّس  الحــذق  ومــن  العلمّيــة  املعرفــة  مــن 

ناهيك عن الّتمّكن من فهم الواقع واإلمساك 

بخيوطــه املعّقــدة واملتشــابكة. فبهــذه الّطريقــة 

ال بغرهــا يمكــن أن يكــون االنفصــال الّصريــح 

والّسياســّية،  القانونّيــة  الّناحيتــني  مــن  مــررا 

وبديــال مقبــوال عــن األشــكال الّتوافقّيــة األخــرى 

املتوّفــرة داخــل حــدود الّدولــة القائمــة كالحكــم 

الــذايّت  الحكــم  الفيدرالّيــة،  الـجـزيّئ،  الــّذايّت 

أشــكال. مــن  ذلــك  إىل  ومــا  املحــّي، 

كاتب وأكاديمي من العراق مقيم في ادنبرة

مقال
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أثمان البشر في السوق
اإلنسان بوصفه سلعة رابحة

ناجح العبيدي

يقــال عــادة “اإلنســان أغــى رأســمال”. لكــن هــذه العبــارة التــي تهــدف إىل إبــراز دور العامــل البشــري يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

توحــي أيضــا ـبـأن لإلنـسـان قيمــة ـسـوقية يمكــن قياســها بالعمــالت النقديــة كالــدوالر والدينــار مثلــه مثــل الســلع األخــرى. فالرأســمال، 

كمــا هــو معــروف، يتجســد بأشــكال عديــدة كاألصــول الثابتــة واملتداولــة لــدى الشــركات وهــي كلهــا ســلع ُتبــاع وُتشــرى. وكذلــك الرأســمال 

النقدي الذي يتمثل سعره يف الفائدة التي يدفعها املقرض للبنك. لكن هل يمكن حساب سعر اإلنسان بالوحدات النقدية؟ وما هي 

الطــرق التــي يمكــن اعتمادهــا للتوصــل إىل نتيجــة مقبولــة؟

مقال

تبــدو  الفـكـرة  هــذه  صحيح أن 
لأخــالق  ومنافيــة  مســتهجنة 

وتناقــض  عليهــا  املتعــارف  االجتماعيــة  والقيــم 

اعراضــات  وتثــر  التنويــر  فلســفة  أفــكار 

منظمــات حقــوق اإلنســان، إال أن الواقــع يشــر 

حكوميــة  ومؤسســات  جهــات  أن  إىل  بالفعــل 

وخاصــة تتعامــل مــع حســابات وأرقــام تتعلــق 

وعـمـره  اإلنســان  لحيــاة  النقديــة  بالقيمــة 

العبيــد  تجــارة  بهــذا  املقصــود  ليــس  وجســمه. 

مــن  تمامــا  تختــِف  لــم  التــي  النخاســة  وأســواق 

فعلــه  مــا  ذلــك  أثبــت  كمــا  األرض،  عــى وجــه 

تنظيــم الدولــة اإلســالمية داعــش مــع الفتيــات 

الـعـراق،  شــمال  يف  اإليزيديــات  والنـسـاء 

لـــفك  بهــا  طالــب  التــي  )الفديــة(  واألســعار 

الناشــطة  بحســب  بلغــت  والتــي  أســرهن 

اإليزيديــة وعضــو الرملــان العراقــي فيــان دخيــل 

40 ألف دوالر لأسرة الواحدة.

بنـسـاء  املتاـجـرة  أيضــا  بذلــك  املقصــود  وال 

البـغـاء  عصابــات  قبــل  مــن  الفـقـرة  البلــدان 

يف  الدعــارة  ســوق  يف  العمــل  عــى  وإجبارهــن 

هــذه  كانــت  مهمــا  وغرهــا.  الغربيــة  أوروبــا 

الظواهر بشعة ومقززة للحس اإلنساين فإنها 

ال  واســتثنائية  ثانويــة  املطــاف  نهايــة  يف  تبقــى 

يمكــن تعميمهــا عــى عمليــات التبــادل الســلعي 

أخــرى  مجــاالت  هنــاك  أن  غــر  األســواق.  يف 

“شــرعية” يبــدو فيهــا اإلنســان وكأنــه ســلعه لهــا 

والطلــب. الـعـرض  حســب  يتحــدد  ســعر 

الالعــب  قليلــة  أســابيع  قبــل  قطــر  اـشـرت   

برشــلونة  الســابق  ناديــه  مــن  نيمــار  الرازيــي 

يــورو.  مليــون   222 بقيمــة  خياليــة  صفقــة  يف 

بعــد دفــع هــذا املبلــغ الخيــايل أصبــح اآلن نجــم 

ـكـرة القــدم ملزمــا ببيــع مهاراتــه الرياضيــة -أو 

قــوة عملــه باملعنــى املاركــي- لناديــه الفرنــي 

واملمول قطريا باريس سان جرمان. من جهته 

يف  الرقــم  هــذا  بإظهــار  الجديــد  النــادي  يقــوم 

كقيمــة  األـصـول  جانــب  يف  املاليــة  حســاباته 

ماديــة(. )غــر  معنويــة 

ُدفــع  الضخــم  هــذا املبلــغ  أن  مــن  الرغــم  وعــى 

نــادي  إالّ  بالـكـرة،  التالعــب  يف  ـسـرعته  نظــر 

ســان جرمــان ُمـلـزم مــن الناحيــة املحاســبية أن 

يظهره يف ميزانيته الختامية كأصل ثابت “غر 

متـحـرك” مثلــه مثــل املبــاين واآلالت األمــر الــذي 

يعنــي أن هــذا األصــل املعنــوي يخضــع لالندثــار 

الســنوي.

وكمــا ُيقســم ســعر اآللــة عــى عمرهــا االفــرايض 

يقســم  نيمــار  “ســعر”  فــإن  ســنوات(   10 )مثــال 

تتناقــص ســنويا قيمــة  5 ســنوات. وهكــذا  عــى 

باملئــة،   20 بنســبة  عــام  كل  امليزانيــة  يف  نيمــار 

أو  تــزداد  أن  الســوقية  لقيمتــه  يمكــن  بينمــا 

يف  وبراعتــه  البدنيــة  لياقتــه  بحســب  تنقــص 

تســجيل األهــداف. ويف كل األحــوال فــإن نيمــار 

مــن  وســيختفي  محاســبيا  “ســيندثر”  الــذي 

امليزانيــة يف نهايــة عــام 2022، يأمــل بــأن يبقــى 

يشــغل الدنيــا بأهدافــه لســنوات أخــرى طويلــة.

لكــن “ســعر” نيمــار” يبقــى حالــة خاصــة بقطــاع 

كـثـرة.  تداعياتــه  كانــت  وإن  النجــوم،  صناعــة 

العبــي  انتقــال  يف  الخياليــة  املبالــغ  هــذه  مثــل 

كــرة القــدم ال تثــر ضجــة كبــرة داخــل األوســاط 

الرياضية فحسب، وإنما تضع أيضا النظريات 

االقتصاديــة عــن القيمــة والســعر عــى املحــك.

رأســه  لهــز  حيــا،  ماركــس  كارل  كان  ولــو 

بالتأكيــد حاـئـرا ألن نظريتــه القائلــة بــأن العمــل 

الحي هو املصدر الوحيد للقيمة، تبدو عاجزة 

مــن  وـغـره  نيمــار  صفقــة  تفســر  عــن  تمامــا 

والســينما. والفــن  الرياضــة  نجــوم 

الصفقــات  هــذه  مثــل  تثــر  ذلــك  جانــب  إىل 

لتعامــالت  األخالقــي  الجانــب  عــن  تســاؤالت 

الرأســمايل وتقــدم حججــا  النظــام  األســواق يف 

مــن  الرأســمالية وللمحذريــن  ملنتقــدي  جديــدة 

األســواق”. “انفــالت 

دّية اإلنسان
تعامــالت  هنــاك  الشــهرة  أضــواء  عــن  بعيــدا 

لإلنســان،  ســعر  وجــود  تـفـرض  كـثـرة  ماليــة 

وبعضها يعود جذوره لعصور كنا نتصور أنها 

دون رجعــة. انتهــت 

مــن دون شــك تعتــر الِديــة التــي ال تــزال ســائدة 

العالــم اإلســالمي  الــدول يف  بعــض  يف قوانــني 

اإلنســان.  لتســعر  امللموســة  األشــكال  أحــد 

ويســتند رجــال الديــن وقــوى اإلســالم الســيايس 

إىل النــص املقــدس، ومنــه اآليــة 92 مــن ســورة 

إاِلَّ  ُمْؤِمًنــا  َيْقُتــَل  أَن  مِلُْؤِمــٍن  َكاَن  )َوَمــا  النـسـاء 

َرَقَبــٍة  َفَتْحِريــُر  َخَطًئــا  ُمْؤِمًنــا  َقَتــَل  َوَمــن  َخَطًئــا 

إىَِل أَْهِلــِه(. لكــن مــا يثــر  َســلََّمٌة  َوِدَيــٌة مُّ ْؤِمَنــٍة  مُّ

الديــة  احتســاب  طريقــة  هــو  حقــا  االســتغراب 

والبقــر  باإلبــل  ُيقدرهــا  البعــض  ـيـزال  ال  التــي 

والغنــم.

أن  عــى  تتفــق  اإلســالمية  املذاهــب  كانــت  وإذا 

دية املسلم تساوي 100 بعر وأن دية املسلمة 

نصفهــا أي 50 بـعـرا، فــإن الفقـهـاء يختلفــون 

الكتــاب  أهــل  مــن  الذمــي  ديــة  مقــدار  ـحـول 

مســاوية  هــي  وهــل  واملســيحي،  كاليهــودي 

للمســلم أم نصفهــا أو ثلثهــا؟ ويف ذيــل القائمــة 

ال  والتــي  واملرتــد  واملـشـرك  املجــويس  ِديــة  تــأيت 

بعــر  حتــى  الفقـهـاء  بعــض  نظــر  يف  تســاوى 

واحــد.

ممثــي  مــن  الكثريــن  فــإن  األحــوال  كل  ويف 

بالفقــه اإلســالمي  الدينيــة واملهتمــني  املؤسســة 

ال يجــدون حتــى يومنــا هــذا غضاضــة يف اعتمــاد 

اإلبل كوحدة قياس لقيمة الحياة البشرية يف 

وردت  أنهــا  طاملــا  والعشــرين،  الحــادي  القــرن 

تناقضــا  يــرون  ال  أنهــم  كمــا  نبــوي.  حديــث  يف 

يف  للــه  كخليفــة  لإلنســان  القــرآن  وصــف  بــني 

أرضــه وأن اللــه أمــر املالئكــة بالســجود لــه وبــني 

عــى األرض. بدابــة  مقارنتــه 

لِديــة  مقياســا  لإلبــل  محمــد  اختيــار  يــأِت  لــم 

امتــدادا  ـجـاء  وإنمــا  ـفـراغ،  عــن  اإلنســان 

اليهوديــة  عرفتهــا  حقوقيــة  وأـعـراف  لتقاليــد 

وأن  ســيما  ال  الرومانيــة،  واإلمراطوريــة 

املــوايش تعتــر أول شــكل للغطــاء النقــدي قبــل 

املــواىش  أن  كمــا  والفضــة.  الذهــب  اســتخدام 

كانت وال تزال تؤدي دور األضاحي وهو شكل 

اـلـرب. أمــام  الذنــب  لتكفــر 

تقريبــا  واضحــة  الدينيــة  النصــوص  كانــت  وإذا 

يف تحديــد املقــدار العينــي للديــة، فــإن املشــكلة 

الشــكل  بهــذه  الــدول املتمســكة  تواجههــا  التــي 

البــايل للعقــاب مثــل إيــران والســعودية واليمــن 

أو  البعــر  ســعر  تقديــر  يف  تكمــن  والســودان 

اقتصــاد  هيمنــة  ظــل  يف  التعويــض  الناقــة ألن 

الســوق لــم يعــد عينيــا وإنمــا أصبــح نقديــا حتــى 

يف هذه البلدان املســتضيفة لســفينة الصحراء. 

وهــي قضيــة ال تهــم الضحيــة والجــاين وذويهمــا 

أخــرى  مجــاالت  مباـشـرة  تمــس  وإنمــا  فقــط، 

التأمــني. قـطـاع  وخاصــة 

اإلـيـراين  الرئيــس  أثــار   2011 عــام  منتصــف  يف 

أحمدي نجاد لغطا كبرا عندما أمر بمضاعفة 

لــم  اإلســالمية.  الجمهوريــة  يف  البعــر  ســعر 

فيهــا  ُيقتــل  دولــة  يف  الهــني  باألمــر  ذلــك  يكــن 

اآلالف  مئــات  ويُصــاب  اآلالف  عـشـرات  ســنويا 

يف حــوادث املــرور. قوبــل ـقـرار الرئيــس املتشــدد 

باعراضــات  كـثـرة، خاصــة مــن قبــل ـشـركات 

ذلــك  أن  مــن  حينهــا  حــذرت  التــي  التأمــني 

ن
يك

د 
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إفالســها. ســيعني 

ويف أواخر عام 2011 قررت هيئة كبار العلماء 

يف الســعودية بزيــادة الديــة للمســلم واملســلمة 

إىل ثالثــة أضعــاف عــى خلفيــة تضخــم أســعار 

ـشـركات  دفــع  الــذي  األمــر  اململكــة  يف  اإلبــل 

التأمــني لزيــادة أقســاط التأمــني عــى الســيارات 

لي تستوعب االرتفاع يف ديات قتى الحوادث 

املروريــة.

إحـيـاء  ســياق  يف  الديــة  عــادت  الـعـراق  ويف 

العقــود  يف  العشــائرية  واألـعـراف  العالقــات 

عــى  مســلط  ســيف  إىل  تحّولــت  حتــى  املاضيــة 

معالجــة  عــن  عجــزوا  مــا  إذا  األطـبـاء  رقــاب 

عــن  خارجــة  األســباب  كانــت  لــو  حتــى  مريــض 

إرادتهــم.

مبدأ التعويض المالي
قامــت  الدينيــة  الِديــة  فـكـرة  مــن  انطالقــا 

مبــدأ  بتطويــر  الحديثــة  الوضعيــة  القوانــني 

التعويــض املــايل، أي املبالــغ التــي ُتدفــع مقابــل 

األلــم واملعانــاة والضــرر النفــي واملــادي. ُيطبــق 

ابتــداًء مــن  مبــدأ التعويــض يف حــاالت كـثـرة، 

الحــوادث ومــرورا باالعتــداء الجســدي ووصــوال 

العمــد. وغــر  العمــد  القتــل  جرائــم  إىل 

بعــدد  الدهــر  أبــد  ثابتــة  الديــة  كانــت  وإذا 

التعويضــات  فــإن  حالــة،  لــكل  املحــددة  اإلبــل 

تختلــف بحســب درجــة الضــرر والخســارة املاليــة 

فقــدان وتلــف أحــد  أو  الوفــاة  نتيجــة  املتوقعــة 

أعضاء الجسم األمر الذي يفتح املجال واسعا 

أمــام التفســرات والتأويــالت والتقديــرات حــول 

يتضــح يف  مــا  وهــذا  البشــري.  الجســد  “قيمــة” 

التباين الشاسع يف قرارات املحاكم يف مختلف 

البلــدان.

الحــادي  اعتــداءات  ضحايــا  تعويــض  ولعــل 

التاريــخ  ســيدخل   2001 ســبتمر  مــن  عشــر 

ســيما  ال  تعويضــات،  قضيــة  أشــهر  باعتبــاره 

وماليــة  قانونيــة  تداعيــات  تثــر  ـتـزال  ال  وأنهــا 

يومنــا  حتــى  العالــم  مســتوى  عــى  وسياســية 

مليــارات   7 مــن  أكــر  اآلن  حتــى  ُدفــع  هــذا. 

مــن  متضــرر،  شــخص   5500 مــن  ألكــر  دوالر 

مــن  عائلــة  كل  قتيــل.   3000 مــن  أكــر  بينهــم 

أكــر  عــى  املتوســط  يف  حصلــت  القتــى  عوائــل 

الحكومــي  الصنــدوق  مــن  دوالر  ملـيـوين  مــن 

. ملخصــص ا

تفاوت وتمييز
يف  الهائلــة  الفروقــات  هــو  هنــا  الالفــت  لكــن 

حــني  ففــي  إىل أخــرى.  حالــة  مــن  التعويضــات 

أحــد  يف  الصحــون  لغســل  عامــل  ذوو  اســتلم 

مطاعــم بــرج التجــارة الــدويل قرابــة ربــع مليــون 

دوالر فقــط، حصلــت عائلــة مديــر أحــد البنــوك 

الكبــرة عــى 8.6 مليــون دوالر، أي أن “قيمــة” 

عــى صنــدوق  القائمــني  نظــر  حيــاة املصــريف يف 

التعويضات تعادل أكر من 34 ضعفا مقارنة 

بالعامــل.

مؤـشـرات  مــن  تقديراتهــم  يف  ـهـؤالء  انطلــق 

الحيــاة  العمــر وتوقــع  مثــل  إحصائيــة محــددة 

وغرهــا.  التضخــم  ومعــدل  الدخــل  ومســتوى 

“ســعر”  يف  التبايــن  بــأن  الـقـول  يمكــن  ولهــذا 

يعتمــد  الرأســمايل املتطــور  النظــام  اإلنســان يف 

بينمــا  الطبقــي،  التفــاوت  عــى  بالدرجــة األوىل 

تختلــف الديــة يف الشــريعة اإلســالمية بحســب 

الدين والجنس. ونظرا الرتفاع عدد ضحايا 11 

التعويضــات  متوســط  اعتمــاد  يمكــن  ســبتمر 

املجتمــع  عــى  للتعميــم  قابلــة  كعينــة  للقتــى 

ككل، وبالتايل االستنتاج بأن متوسط “قيمة” 

اإلنسان األمريك تقارب مليوين دوالر مع أخذ 

معــدل التضخــم منــذ بدايــة األلفيــة الجديــدة.

نتيجــة مقاربــة توصــل إليهــا ثالثــة مــن العلـمـاء 

وتحليــل  بدراســة  قامــوا  والذيــن  النمســاويني 

1500 حكــم تعويــض أصدرتهــا محاكــم أملانيــة 

وتلــف  بفقــدان  تتعلــق  قضايــا  يف  ونمســاوية 

حســابات  عــى  وبـنـاء  الجســم،  يف  أعـضـاء 

ومعــادالت رياضيــة قــّدر الثالثــة يف عــام 2008 

بنحــو  وفرنســا  أملانيــا  يف  اإلنســان  جســم  قيمــة 

2 مليــون دوالر(.  يقــارب  يــورو )مــا  1.7 مليــون 

النـسـاء  أن  أيضــا  كشــفت  الدراســة  أن  ومــع 

األوروبيــات يحصلــن عــادة عــى تعويضــات أقــل 

إالّ أن حظهن أفضل مقارنة بحقوق نظراتهن 

قــام  كذلــك  الِديــة.  أحــكام  وفــق  املســلمات 

شــارف  بيــر  األملــاين  الوثائقيــة  األفــالم  مخــرج 

بمحاولــة   2014 عــام  يف   )Peter Scharf(

بعنــوان  فيلمــه  ففــي  جســمه.  قيمــة  تقديــر 

“كــم هــي قيمتــي؟” حــاول املخــرج ضمــن عمليــة 

ســعر  يحتســب  أن  اســتقصائية مضنيــة  بحــث 

بيعــه  يمكــن  مــا  وكل  وكليتيــه  وشــعره  دمــه 

مــن  الكثــر  آراء  اســتطالع  وبعــد  جســده.  مــن 

التأمــني  قطاعــي  وـخـراء  والصيادلــة  األطـبـاء 

قيمــة جســدة  أن  إىل  شــارف  توصــل  والصحــة 

تســاوي مليوين يورو. ومع أنه طرح الكثر من 

التحفظــات األخالقيــة حيــال املوضــوع برمتــه إالّ 

أن “قيمــة” اإلنســان يف أوروبــا تبــدو أكــر بكثــر 

الثالــث. العالــم  يف  الفـقـرة  بالبلــدان  مقارنــة 

جســم  عــى  النقــدي  الطابــع  إضـفـاء  لكــن 

اإلنســان يتضــح بجــالء أكــر يف التأمينــات عــى 

مــن  الجســم.  معينــة يف  أعـضـاء  وعــى  الحيــاة 

لــم  الفرنــي  جرمــان  ســان  نــادي  أن  املؤكــد 

الرازيــي  الالعــب  لـشـراء  الباهــظ  الثمــن  يدفــع 

نيمــار إالّ بعــد أن أّمــن عــى رجليــه بمبلــغ كبــر 

يضاهــي املخاطــرة املاليــة يف حالــة اإلصابــة. لكــن 

ذلــك بقــي طــّي الكتمــان. يف املقابــل تبــدو حاليــا 

ســاقا نجــم الكــرة الرتغــايل كريســتاينو رونالــدو 

األغــى يف عالــم الســاحرة املســتديرة، ألن ناديــه 

بقيمــة  لرجليــه  تأمــني  عقــد  أـبـرم  مدريــد  ريــال 

تــوم  الشــهر  املغّنــى  أمــا  يــورو.  مليــون   140

جونــز فلــم يؤمــن مصــدر رزقــه املتمثــل يف صوتــه 

 5.5 بقيمــة  املميــز  صــدره  شــعر  وإنمــا  القــوي، 

يــورو. مليــون 

مقارنــة  جــدا  ضئيلــة  تبقــى  املبالــغ  تلــك  لكــن 

التقديريــة  القيمــة  هــي  دوالر  مليــار  بنحــو 

للســاقني الجميلتــني لنجمــة البــوب األمركيــة 

اتفاقيــة  خلفيــة  عــى  ذلــك  ـجـاء  كاري.  ماريــا 

للرويــج ألدوات الحالقــة النســائية بــني املغنيــة 

ـشـركة جيليــت والتــي تضمنــت  وبــني  الشــهرة 

أثـنـاء  حصــل  ولــو   .2006 عــام  يف  فنيــة  جولــة 

دون  يـحـول  النجمــة  لســاقي  مكــروه  الجولــة 

كانــت  جيليــت  فــإن  الدعايــة،  أفــالم  تســجيل 

عليهــا. املتفــق  دوالر  املليــار  ستســتلم 

الفلكيــة  التأمــني  مبالــغ  تبــدو  الحــال  بطبيعــة 

غــر  والفــن  الرياضــة  نجــوم  يختارهــا  التــي 

اإلثــارة  وهدفهــا  الخيــال  عالــم  ومــن  واقعيــة 

وجــذب االهتمــام والدعايــة لهــم، لكــن املبالغــة 

ارتـفـاع  بالضــرورة  تعنــي  التأمــني  قيمــة  يف 

التأمــني. أقســاط 

التأمــني  ـشـركات  توقــع  ال  آخــر  جانــب  مــن 

بعــد احتســاب كل  عــى مثــل هــذه العقــود إالّ 

معايــر  عــى  اســتنادا  واملخاطــر  االحتمــاالت 

اقتصاديــة وصحيــة كثــرة. مثــل هــذه املؤشــرات 

اإلحصائيــة تعتمدهــا ـشـركات التأمــني أيضــا يف 

الحــاالت “العاديــة” عندمــا ُيقــدم مئــات املاليــني 

مــن البشــر عــى تأمــني أنفســهم تحســبا للوفــاة 

مصــدر  فقــدان  أو  الحــوادث  يف  اإلصابــة  أو 

يتـجـزأ  ـجـزءا ال  أصبحــت  الــرزق وغرهــا والتــي 

مــن الحيــاة االقتصاديــة املعاصــرة. ولكنهــا تشــر 

النقــدي  الطابــع  طغيــان  إىل  الوقــت  نفــس  يف 

العالقــات  مــن  هامــة  جوانــب  عــى  والتجــاري 

اإلنســانية.

التأمين والصحة
املؤـشـرات  تلعــب  التأمــني  قـطـاع  جانــب  إىل 

للحيــاة  النقديــة  القيمــة  عــن  والحســابات 

البشــرية دورا كـبـرا يف القـطـاع الصحــي أيضــا، 

يواجــه  حيــث  الصناعيــة  الــدول  يف  خاصــة 

حــاالت  ففــي  الشــيخوخة.  مشــكلة  املجتمــع 

كـثـرة تـفـرض نــدرة املــوارد االقتصاديــة ضــرورة 

املوازنــة بــني التكاليــف مــن جهــة وبــني “املنفعــة” 

مــن جهــة أخــرى أثـنـاء ـعـالج املصابــني بأـمـراض 

هــو املبلــغ  مــا  بكلمــات أخــرى:  أو  مســتعصية. 

الــذي يتعــني إنفاقــه إلطالــة عمــر املريــض؟ مــن 

مؤشــر  عــى  أيضــا  يعتمــد  ذلــك  أن  الواضــح 

الســنوات  أي  الحيــاة،  توقــع  هــو  إحصــايئ 

اإلحصائيــة. الناحيــة  مــن  لإلنســان  املتبقيــة 

التحضــر  أثـنـاء  بيــر شــاف  لقــد توصــل املخــرج 

أن  إىل  قيمتــي؟”  هــي  “كــم  الوثائقــي  لفيلمــه 

مــن  ينطلــق  بريطانيــا مثــال  الصحــي يف  القـطـاع 

بــني  ـتـراوح  العمــر  مــن  قيمــة ســنة واحــدة  أن 

إـسـرليني. جنيــه  ألــف   30 إىل   20

وهــذا يعنــي بــأن العمليــة الجراحيــة التــي تكلــف 

نصــف مليــون جنيــه تبــدو “مجديــة” اقتصاديــا 

ملريض عمره 30 عاما بعكس مريض عمره 70 

عامــا والــذي لــم يتبــَق لــه للعيــش مــن الناحيــة 

اإلحصائيــة ســوى 14 عامــا.

تجارة األعضاء
مثــل  تبــدو  األخالقيــة  التحفظــات  كل  ورغــم 

تجــارة  مــن  إنســانية  أكــر  الحســابات  هــذه 

األعضــاء البشــرية. حتــى اآلن تعتــر إيــران البلــد 

بالــكى. املتاـجـرة  شــّرع  الــذي  الوحيــد 

الـشـرعية  غــر  األعـضـاء  تجــارة  أن  صحيــح 

البلــدان  منتـشـرة ـسـرا وربمــا علنــا يف كثــر مــن 

أن  إالّ  لالســتغالل،  بشــعة  أشــكاال  وتتخــذ 

الكليتــني  إحــدى  ـعـرض  بإمكانهــم  اإليرانيــني 

وبحســب  الصحــف.  يف  إعــالن  عــر  للبيــع 

واملريــض  “املتــرع«  بــني  املســاومة  يف  الشــطارة 

ـيـراوح الســعر بــني ألفــني وخمســة آالف دوالر 

الواحــدة. للكليــة 

وإذا كان زرع األعـضـاء يثــر جــدال فقهيــا، فــإن 

اإلســالمية  للجمهوريــة  األعــى  املرشــد  إعـطـاء 

الضــوء األخضــر لتشــريع ســوق الــكى يثــر أكــر 

مــن عالمــة اســتفهام.

غر أن إيران الرسمية ال تأبه كثرا للتحفظات 

األخالقية وتشر إىل النتائج العملية “الباهرة” 

واملتمثلــة يف عــدم وجــود طابــور طويــل للمــرىض 

الذيــن ينتظــرون الحـصـول عــى كليــة مناســبة، 

كمــا هــو الحــال يف كثــر مــن بلــدان العالــم.

التعويض المالي، أي 
المبالغ التي ُتدفع مقابل 

األلم والمعاناة والضرر 
النفسي والمادي. ُيطبق 
مبدأ التعويض في حاالت 
كثيرة، ابتداًء من الحوادث 
ومرورا باالعتداء الجسدي 
ووصوال إلى جرائم القتل 

العمد وغير العمد.
وإذا كانت الدية ثابتة أبد 
الدهر بعدد اإلبل المحددة 
لكل حالة، فإن التعويضات 

تختلف بحسب درجة 
الضرر والخسارة المالية 
المتوقعة نتيجة الوفاة 

أو فقدان وتلف أحد 
أعضاء الجسم األمر الذي 
يفتح المجال واسعا أمام 

التفسيرات والتأويالت 
والتقديرات حول “قيمة” 

الجسد البشري

صحيح أن تجارة األعضاء غير 
الشرعية منتشرة سرا وربما 
علنا في كثير من البلدان 

وتتخذ أشكاال بشعة 
لالستغالل، إاّل أن اإليرانيين 

بإمكانهم عرض إحدى 
الكليتين للبيع عبر إعالن 
في الصحف. وبحسب 

الشطارة في المساومة 
بين »المتبرع« والمريض 
يتراوح السعر بين ألفين 

وخمسة آالف دوالر للكلية 
الواحدة.

وإذا كان زرع األعضاء يثير 
جدال فقهيا، فإن إعطاء 

المرشد األعلى للجمهورية 
اإلسالمية الضوء األخضر 
لتشريع سوق الكلى يثير 
أكثر من عالمة استفهام 

مقال
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ومن الالفت للنظر أن “الشيطان األكر” الواليات 

بالتجربــة  كـثـرا  مهتمــة  تبــدو  األمركيــة  املتحــدة 

اإليرانيــة يف تشــريع تجــارة األعـضـاء البشــرية.

بعيــد  حــد  إىل  نجحــت  البشــرية  أن  الواضــح  مــن 

يف القـضـاء عــى النظــم التــي تتعامــل مــع اإلنســان 

هــو  كمــا  والـشـراء  للبيــع  قابلــة  عاديــة  كســلعة 

الطابــع  طغيــان  ولكــن  الرقيــق.  تجــارة  يف  الحــال 

االقتصــاد  عــى  يقتصــر  يعــد  لــم  الــذي  التجــاري، 

فحســب، بــل وشــمل مجــاالت أخــرى مثــل الثقافــة 

أيضــا  يهــدد  وغرهــا،  والديــن  والبيئــة  والرياضــة 

بطريقــة  اإلنســانية  العالقــات  مــن  الكثــر  بدـخـول 

تــرر الحديــث عــن وجــود “قيمــة ســوقية” للحيــاة 

البشــرية.

يف  حتميــة  تبــدو وكأنهــا  التــي  العمليــة  هــذه  لكــن 

مــن  الكثــر  تثــر  الســوق،  اقتصــاد  تطــور  ســياق 

التحفظــات األخالقيــة. ومــن املؤكــد أن الفيلســوف 

يســتحق   )1804-1724( كانــط  إيمانوئيــل  األملــاين 

بتأصيلهــا  قــام  مــن  أول  بصفتــه  الســبق  جاـئـزة 

فكريــا. ففــي كتابــه “ميتافيزقيــا األخــالق” الصــادر 

يكــون  أن  قاطــع  بشــكل  كانــط  نفــى   1797 عــام 

لإلنسان سعر )قيمة سوقية(، بل واعتر اإلنسان 

مطلقــة. قيمــة  ويحمــل  ذاتــه  بحــد  غايــة 

كانــط  التنويــر  فيســلوف  أن  لالنتبــاه  املثــر  ومــن 

الســعر  بــني  مســتعص  تناقــض  وجــود  عــى  أكــد 

والكرامــة اإلنســانية،عندما قــال يف كتابــه املذكــور 

ســعر  لــه  مــا  كرامــة.  أو  ســعر  لــه  إمــا  يش،  “كل 

يمكــن أن يوضــع محلــه أيضــا يشء مــا معــادل لــه، 

بينمــا الــيء الــذي يســمو فــوق الســعر، وال يوجــد 

بالتــايل معــادل لــه، يملــك كرامــة”. ويضيــف كانــط 

لهــا قيمــة ســوقية.  بــأن “املهــارة والجــد يف العمــل 

وااللـتـزام  الوعــود  يف  لإلخــالص  ليــس  املقابــل  يف 

بشــكل  كانــط  يفــرق  هنــا  داخليــة”.  قيمــة  باملبــادئ 

كقيمــة  اإلنســان  لــدى  العمــل  قــوة  بــني  واضــح 

مطلقــة. كقيمــة  اإلنســان وكرامتــه  وبــني  نســبية 

ويبــدو أن هــذه الشــعرة الدقيقــة ســتبقى الحصــن 

مجــرد  إىل  تـحـول اإلنســان  دون  للحيلولــة  األخــر 

ســلعة يف العالــم الالمتناهــي لأســواق.

كاتب من العراق
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الوجود الغيبي والوجود المادي الكوني
كيف يفهم العرب هذه المسألة

إيهاب ملكاوي

الواضــح للعـيـان أن الـعـرب يعيشــون حالــة مــن الضـيـاع والتخبــط واالنتــكاس عــى املســتوى الفكــري واألخالقــي واملــادي عــى الـسـواء، 

كمــا تتملكهــم بعــض ســمات النفــاق األخالقــي والعمــي ونرجســية فارغــة مســتندة إىل رومانســية تاريخيــة متعارضــة مــع واقــع مريــر. 

وترجع أسباب ذلك التدهور إىل جملة من األسباب التاريخية والظروف املادية والفكرية والعملية املهيمنة عى الثقافة ألسائدة كما 

تعــود إىل بعــض األســباب الخارجيــة واملفتعلــة. وهــذه األســباب مجتمعــة تتفــاوت يف أهميتهــا وحجمهــا وتأثرهــا، ونحــن هنــا لــن نقــوم 

باإلسهام يف تحليل هذه األسباب ودراستها ونقدها فهذا موضوٌع من الضخامة بمكان وقد أسهمت فيه دراسات كثرة ملفكرين عرب 

متعــددي املشــارب والتوجهــات الفكريــة. نشــر هنــا إىل إســهامات كل مــن اإلصالحيــن اإلســالمين والليرباليــن والعقالنيــن النقديــن 

دون أن نحــدد أمثلــة أو أســماء.

مقال

مخاطبــة  إىل  املقــال  هــذا  ال نهدف يف 
فئة دون أخرى من مكونات 

الثقافة العربية كاإلسالميني أو العلمانيني أو 

أواملقهوريــن، ولكننــا،  الحيــارى  أو  املتشــككني 

فإننــا  الجميــع،  نخاطــب  أن  نحــاول  ونحــن 

العربــي  الشــباب  فئــة  عــى  نركــز  أن  يف  نرغــب 

املذهبيــة  الصراعــات  تتقاذفــه  والــذي  املتعلــم 

والعوامــل  الداخــي  واالنحطــاط  والفكريــة 

والصالــح  والغــث  منهــا  املبهــر  الخارجيــة 

االســتثمار  منــاط  هــو  الشــباب  إن  والفاســد. 

يف  األمــل  عليــه  واملعقــود  أمتنــا  يف  الحقيقــي 

مستقبل أفضل.

 ســوف نركــز يف هــذا املقــال عــى أحــد األســباب 

األساســية التــي نراهــا فاعلــة ســلبا عــى الســاحة 

الفكريــة والعمليــة يف األمــة العربيــة، ويمكــن 

رؤيــة  وجــود  عــدم  يف  الســبب  ذلــك  تلخيــص 

الوجــود  إىل  نظرتنــا  تحــدد  وفاعلــة  واضحــة 

املــادي املحســوس ودورنــا الفاعــل فيــه واختــالل 

نظرتنــا إىل الجانــب اآلخــر مــن الوجــود املتمثــل 

فيــه.  الفاعــل  اإليمــاين  ودورنــا  اإللهــي  بالعالــم 

بالســهلة  ليســت  نطرحهــا  التــي  وهــذه املســألة 

نزعــات  تتعــاىل  حيــث  الحاليــة  الظــروف  يف 

التعصب والتطرف واالنطواء الذايت والشــعور 

كان  ســواء  اآلخــر  تجــاه  العــداء  أو  بالنقــص 

اآلخر يختلف قليال أو كثرا منتميا إىل الداخل 

الخــارج. أو 

واضحــة وجليــة  اإلجابــة  إن  يـقـول  قائــال  لعــل 

نـجـزم  القائمــة، ولكننــا  الدينيــة  التصــورات  يف 

عــى  العربــي  الذهــن  يف  كذلــك  ليســت  أنهــا 

التفـسـرات  ارتبــاط  أن  كمــا  مشــاربه.  اختــالف 

فرصــة  أـضـاع  قــد  الضيقــة  باملذهبيــة  الدينيــة 

أزمــة  إىل  أطيــاف األمــة وأدت  بــني  للمصالحــة 

مصداقيــة فكريــة. نحــن نرغــب يف عــرض وجهــة 

مجتمعيــة  أطيــاف  تتقاســمها  ألن  قابلــة  نظــر 

مختلفــة ومتخالفــة، وخاصــة الشــبابية منهــا. 

يف  عمليــني  نكــون  أن  يف  نرغــب  أننــا  وحيــث 

التحليــل  يف  منغمســني  وغــر  مســألتنا  طــرح 

تبســيط  نحــاول  فســوف  والنفــي  الفلســفي 

الشــباب  وخاصــة  للقــارئ  وإيضاحهــا  الرؤيــة 

الــذي نـعـول عليــه يف مســتقبل األيــام. نلخــص 

التاليــة: التســاؤالت  عــى  اإلجابــة  يف  املســألة 

ينظــر  أن  العربــي  للشــاب  يمكــن  كيــف  أوال: 

اإليجابــي  ودوره  املــادي  الـكـوين  الوجــود  إىل 

الفاعــل فيــه؟ تشــكل الحــواس وســيلة التفاعــل 

اإلنســاين مــع الواقــع املــادي املحيــط، ولكــن هــذه 

الحواس البشرية كما هو معلوم محدودة يف 

ذاتها ويف خصائصها ووظيفتها. كما أن تعقل 

وتشــكيلها  وترتيبهــا  وربطهــا  األحاســيس  هــذه 

اإلدراك  خــالل  مــن  يتــم  إنمــا  ذهنيــة  صــور  يف 

بطبيعتــه  مقيــد  بــدوره  هــو  والــذي  الذهنــي، 

عــى  الوظيفيــة،  بخصائصــه  ومكبــل  الَخلقيــة 

الكبــر. تعقيــده  مــن  الرغــم 

التــي تصــف  الرابطيــة والســببية  العالقــات  إن 

الظواهــر املاديــة هــي نتــاج اإلدراك الذهنــي لهــذا 

الوجــود، فرؤيتنــا وســمعنا وكافــة حواســنا قــد 

الخارجــي  الوجــود  حقيقــة  تمامــا  تعكــس  ال 

خــالل  مــن  لنــا  تبــدو  كمــا  بــل  هــو،  كمــا  املــادي 

أن  الخالصــة  اإلدراكيــة.  وقدراتنــا  حواســنا 

هــو حصيلــة  للوجــود املــادي  اإلدراك اإلنســاين 

التفاعــل املباشــر بــني الوجــود الحقيقــي للمــادة 

لهــذا  الذهنــي  واإلدراك  األحاســيس  وجملــة 

الوجــود.

الكونيــة  يتقبــل أن معرفتــه  أن  وعــى اإلنســان 

ســتبقى دائمــا رهــن ذلــك التفاعــل املباشــر بــني 

الحســية  قدرتــه  وبــني  هــو  كمــا  املــادي  العالــم 

واإلدراكيــة.

الكونيــة  املاديــة  املعرفــة  هــذه  وفهــم  ســر  إن 

املذهــب  نشــوء  يف  املبهــر  نجاحهمــا  أظـهـرا  قــد 

العلــوم  انطلقــت  حيــث  التجريبــي  العلمــي 

الواقــع  أـسـرار  تســر  كبــر  نجــاح  يف  الطبيعيــة 

املهــم  ومــن  اإلنســان.  لخدمــة  وتطوعــه  املــادي 

االنتبــاه إىل أن املنهــج العلمــي يرتكــز عــى عــدم 

االعتمــاد  وإنمــا  املســبقة  التصــورات  تقديــس 

عــى القيــاس والتجريــب يف التدليــل عــى صحــة 

هنــاك  وليــس  وتطورهــا.  العلميــة  الفرضيــات 

أي ســبب يشــر إىل أن الشــاب العربــي املســلم 

يحــذو  أن  اليســتطيع  العلــوم  بهــذه  املشــتغل 

حــذو اآلخــر يف اتـبـاع هــذا املنهــج يف تعاملــه مــع 

املــادي. الكــون 

ووجــد  ولــد  الــذي  الباحــث  يســتطيع  وهكــذا 

اإلنســاين  إســهامه  يباشــر  أن  مســلما  نفســه 

باملذهــب  مسرشــدا  والتكنولوجيــا  العلــوم  يف 

وتصــورات  مـقـوالت  إىل  ملتفــت  غــر  العلمــي 

الكبــر  الخطــأ  مــن  إنــه  بــل  مســبقة.  دينيــة 

االحتكام إىل التصورات الدينية يف فهم العالم 

الباحــث حياديتــه  املــادي وتقييــده حيــث يفقــد 

وقدرته عى سر الفرضيات العلمية املختلفة. 

مجتمــع  يف  الشــاب  أن  عــى  نركــز  ولذلــك 

العلمــي  املنهــج  بــني  يخلــط  أال  يجــب  مســلم 

التجريبــي وبــني تصوراتــه الدينيــة ويتخــذ منهــا 

أساســا لالـعـراض، ونخــص بالذكــر مــا يتعلــق 

بنظريــة التطــور ونشــوء الكــون. يجــب عليــه أن 

يـحـرم املنهــج العلمــي التجريبــي لـيـزاول عملــه 

ومنهجيتــه. وعليــه أال  عــى حياديتــه  محافظــا 

إيمانــه  عــى  خـطـرا  الطبيعيــة  العلــوم  يف  يــرى 

ومعتقــده.

املؤمــن  يلتقــي  املــادي  املعــريف  املجــال  هــذا  يف 

وامللحد معا متفقني عى أصول منهج البحث 

العلمي، وكما سندعي يف ما بعد فإن العلوم 

عليهــا  االتــكال  يمكــن  ال  التجريبيــة  الطبيعيــة 

للرهنــة عــى وجــود اللــه أو عدمــه، ناهيــك عــن 

بهــذه  أصــال  غــر مهتمــة  الطبيعيــة  العلــوم  أن 

املســألة.

ثانيــا: كيــف يمكــن أن ينظــر الشــاب يف مجتمــع 

أن  ذكرنــا  لقــد  اإللهــي؟  الوجــود  إىل  مســلم 

عــى  واعتمادهمــا  الذهنــي  واإلدراك  الحــواس 

معرفــة  إىل  تقــود  الطبيعــي  العلــم  منهجيــة 

القــدرات  إن  املــادي.  للعالــم  ذهنيــة  جزئيــة 

أي  مــع  التفاعــل  تســتطيع  ال  حكمــا  الحســية 

اإلحســاس،  هــذا  حــدود  خــارج  واقــع  وجــود 

اإلدراك  بــأن  االعتقــاد  الخطــأ  مــن  أنــه  كمــا 

الحســية  بخراتــه  واملحكــوم  القاصــر  الذهنــي 

املاديــة يســتطيع أن يحيــط بوجــود آخــر خــارج 

املحســوس. املــادي  العالــم  حــدود 

الوحيــدة  الوســيلة  أن  املؤمــن  يســتنتج  هكــذا 

اإليمــان  هــي  الغيبــي  العالــم  مــع  للتعامــل 

لإلنســان  يجــوز  وال  الواعــي،  الحــر  االختيــاري 

هــذا االختيــار،  عــى  ُيـكـره  أو  ُيجــر  أن  العاقــل 

املؤمــن  يهاجــم  أن  للملحــد  يمكــن  ال  أنــه  كمــا 

تحــت أي مـسـوغ علمــي ألن عالــم اإليمــان يقــع 

الحــي. اإلنســاين  اإلدراك  خــارج 

ومــن املهــم أن ننتبــه إىل أن العلــوم الطبيعيــة 

واملقتـصـرة عــى فهــم الوجــود الحــي املــادي ال 

يل
عق

د 
خال
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يمكن أن تستغل بشكل سافر لخدمة أي من 

الجانبــني اإللحــادي أو اإليمــاين. بــل إن العلــوم 

الطبيعيــة ال تســتطيع أن ترهــن عــى وجــود أو 

عدم وجود الخالق وذلك ألنها أصال ال تتعلق 

بدراســة هــذا الوجــود.

كل مــا يســتطيعه املؤمــن هــو أن يســتدل عــى 

للظواهــر  الواضــح  فهمــه  خــالل  مــن  إيمانــه 

الكونيــة، ولكــن الحــذر واألمانــة العلميــة يجــب 

أن يكونــا واضحــني وحاضريــن يف أذهاننــا حيــث 

أو  بالنظــام  املــادي  الوجــود  وصــف  معايــر  أن 

الفوىض او الدقة وغرها قد يســتطيع أن يجد 

كل مــن املؤمــن أو امللحــد ملجــأ فيهــا للتدليــل 

ـقـرار  هــو  اإليمــان  إن  اعتقــاده.  صحــة  عــى 

العالــم  وهــذا  املؤمــن  لــدى  زائــد  واع  اختيــاري 

الواقــع خــارج اإلدراك الحــي مرتبــط مباـشـرة 

بقيمة اإليمان. هذا اإلدراك للمسألة اإليمانية 

العقالنيــة  الشــباب  لتطلعــات  راحــة  يحقــق 

العالــم املــادي. هــذا  والقلقــة يف 

قــد يصــاب الشــاب املؤمــن بالحــرة مــن مقولتنــا 

إن العلم ال يتكل عليه يف الرهنة عى الوجود 

اإللهــي، وللتوضيــح نـقـول إن العلــم الطبيعــي 

ومراكمــة  مســتمرة  إنســانية  محاولــة  هــو 

لفهــم بنيــة الكــون وتفاصيلــه وبدايتــه وتطــوره. 

ســؤال  عــى  يجيــب  أن  العلــم  اســتطاع  وكلمــا 

جديــدة  أفــكار  وتطــورت  أخــرى  أســئلة  فتحــت 

فالعلــوم  وهكــذا  قديمــة.  أفــكار  تعــدل  وقــد 

الطبيعيــة ديناميكيــة متـغـرة ومراكمــة، وإن 

العلمــي  التصــور  عــى  للتعويــل  محاولــة  أي 

وإســقاط املفاهيــم  للكــون  غــر املكتمــل  الحــايل 

الدينيــة عليــه يحمــل مخاـطـرة وأحيانــا ســذاجة 

مــن قبــل مــن ال يشــتغل بهــذه العلــوم، ورفضــا 

مــن الكثــر ممــن يحيطــون بفهــم هــذه العلــوم. 

يمكــن للمؤمــن أن يســتدل عــى إيمانــه الغيبــي 

بالتأكيــد  ولكنــه  الطبيعيــة  العلــوم  خــالل  مــن 

معتقــده  عــى  الرهنــة  يدعــي  أن  يســتطيع  ال 

اإليمــاين.

ولكــن عــي أي منهــج يســتند املؤمــن يف إيمانــه 

االســتناد  يمكــن  ال  الغيبــي؟  للعالــم  وفهمــه 

يف  العلمــي  واملذهــب  الحــي  العالــم  إىل 

ينتميــان  لكونهمــا  اإليمانيــة  القضيــة  إدراك 

أعقــد  األمــر  إن  بــل  مختلفــني.  وجوديــن  إىل 

قــادر  عقــالين  منهــج  وجــود  لعــدم  ذلــك  مــن 

عــى التحقــق مــن صحــة اإلدراك الذهنــي لهــذا 

الوجــود عــى ـغـرار املذهــب العلمــي املســتند إىل 

التجربة والقياس. ونحن نرى أن نسلم إىل ما 

ذهــب إليــه الفيلســوف األملــاين إيمانويــل كانــت 

يف بطــالن جميــع األدلــة العقليــة واملاديــة عــى 

يدعــو  ال  هــذا  ولكــن  اإللهــي،  الوجــود  برهنــة 

عــدم  مــن  بينــا  ملــا  الغيبــي ذلــك  الوجــود  إلنــكار 

قــدرة الحــواس واإلدراك الذهنــي عــى اإلحاطــة 

الوجــود. بهــذا 

الوحيــدة  الطريقــة  إن  الـقـول  إىل  إذا  نرجــع 

اإليمــان  هــي  الغيبــي  الوجــود  مــع  للتعامــل 

مــا  جــّل  وهــو  الوجــود  لهــذا  الواعــي  االختيــاري 

يســتطيع املؤمــن أن يتــكل عليــه. وهــذا اإليمــان 

العالــم  تجــي  خــالل  مــن  ومنهجيــة  قــوة  يجــد 

الدينيــة  الرســالة  عــن طريــق  اإللهــي لإلنســانية 

املقــدس. الدينــي  والنــص  بالوحــي  املتمثلــة 

إن إعمــال العقــل اإلنســاين يف وصــف الوجــود 

واالنـحـراف  بالقصــور  عليــه  محكــوم  الغيبــي 

وذلــك لصعوبــة فصــل مكونــات وتأثــر اإلدراك 

العالــم  تعقــل  يف  املــادي  للوجــود  الحــي 

الغيبــي. ولذلــك تجــد أن الفــرق اإلســالمية التــي 

قــد  اإللهــي  العالــم  وصــف  قضايــا  يف  تكلمــت 

شطحت يف تصوراتها وآرائها وتفرقت األمة يف 

ســبيل  فعــى  متقاتلــة أحيانــا.  فكريــة  تحزبــات 

يف  الكالمــي  والتوســع  الدـخـول  أدى  املثــال 

بلبلــة  إىل  مســألة األســماء والصفــات اآلإلهيــة 

وتخبط يف أذهان املشتغلني بهذه املسائل مما 

أدى إىل إشكاالت كالقول بالتشبيه أوالتعطيل 

أوالتجســيم أو اإلثبــات أو النفــي وـغـره. وهــذه 

اإلشكاالت ترجع إىل تطبيق مخرجات اإلدراك 

الحــي يف مســائل العالــم الغيبــي. فمثــال أدى 

االســتناد إىل املقولــة العقليــة بــأن الصفــة زائــدة 

مــن  اســتداللية  مســألة  وهــي  املوصــوف،  عــى 

الوجــود املــادي ال تنطبــق عــى الوجــود الغيبــي 

مســائل  يف  معروفــة  إشــكاالت  إىل  أصــال، 

اإللهيــة. الصفــات 

بـنـاء عــى مــا ســبق ذـكـره نرغــب يف أن نشــر إىل 

بعــض املالحظــات االســتنتاجية التاليــة:

اســتغاللها  يمكــن  ال  الطبيعيــة  العلــوم  إن 

الوجــود اإللهــي  عــى  العلميــة  الرهنــة  الدـعـاء 

أو عدمــه، فالعلــوم الطبيعيــة ال تــدرس أصــال 

التحــدث  يمكــن  مــا  كل  املــادي.  غــر  الوجــود 

عنــه يف هــذا املجــال هــو أن يســتدل املتعمــق يف 

العلوم الطبيعية عى صحة إيمانه أو إلحاده، 

فاملشــتغل يف العلــم الطبيعــي قــد يــرى يف فهــم 

مــن  يضعــف  أو  يقــوي  مــا  العلميــة  الظواهــر 

إيمانه الغيبي، ولذلك تجد أن هناك من كبار 

العلـمـاء الطبيعيــني مــن هــو مؤمــن أو ملحــد. 

مــن الضــروري للشــباب العربــي أن يكــون حــذرا 

عقيمــة  جــداالت  يف  الواعــي  غــر  االـنـزالق  مــن 

وضــارة غــر مســتندة إىل فهــم صحيــح للعلــوم 

الطبيعيــة وتجييــش مفاهيــم ناقصــة مغلوطــة 

الـقـول  غيبيــة. ونعيــد  إيمانيــات  إثبــات  لصالــح 

إن املؤمــن يف نظرتــه إىل الوجــود الغيبــي يســتند 

إىل إيمــان اختيــاري واع غــر مـكـره.

***

القــرآن:  العلمــي يف  دعــوات اإلعجــاز  هشاشــة 

الكــون املــادي تســتند إىل اســتخدام  إن دراســة 

املذهــب العلمــي التجريبــي وأساســيات البحــث 

العلمي وتكمن قوة هذا املذهب يف أن املشتغل 

بهــذا العلــم ال يحــده تصــور مســبق يســتند إىل 

للكــون  العلمــي  فالفهــم  مصطنعــة.  قداســة 

ومرونــة،  بحريــة  يتميــز  بطبيعتــه  ديناميــي 

يف  العلمــي  اإلعجــاز  بصرعــة  يســمى  مــا  أمــا 

القــرآن فهــو يف معظمــه ال يتعــدى عــن محاولــة 

بـنـاء عــى فهــم علمــي  اســتنطاق آليــات قرآنيــة 

أغلبــه ناقــص مشــوه يجمعــه قصــور يف منهــج 

التفسر القرآين. وأغلب األقوال يف هذا املجال 

ال تستند إىل احرام املنهج العلمي التجريبي، 

وال تمثــل كشــفا علميــا وتقــوم عــى يّل مفاهيــم 

النــص وتطويعــه ليتفــق مــع املفاهيــم العلميــة 

التــي ال ـتـزال يف معظمهــا نظريــات غــر ثابتــة.

لــه  والتهليــل  املوـضـوع  هــذا  عــى  الركيــز  إن 

مــن الجمهورالعربــي يحمــل يف طياتــه أعراضــا 

واـحـرام  فهــم  عــدم  عــى  تــدل  مريضــة  ذهنيــة 

رغبــة  عــى  تــدل  كمــا  الرصــني  العلمــي  املنهــج 

الدينــي.  مــن صحــة االعتقــاد  للتثبــت  تشــككية 

عى الشباب املتعلم أن يكون رصينا يف تفكره 

واحرامــه ملنهــج العلــوم الطبيعيــة وأال ينجــرف 

واملتالعبــني  العلــم  مشــعوذي  بعــض  مــع 

الدينيــة. بالنصــوص 

***

اإلنســانية  للعلــوم  اإلهمــال  هــذا  ملــاذا 

واالجتماعيــة الحديثــة؟ تبــدي الثقافــة العربيــة 

يف نزعتها التدينية الحاضرة إعجابها الظاهري 

مــن  الرغــم  عــى  والتقنّيــة  الطبيعيــة  بالعلــوم 

ولكــن  وفهمــه،  العلمــي  املنهــج  اـحـرام  عــدم 

اإلنســانية  العلــوم  تجــاه  واضــح  عــداء  هنــاك 

تشــغل  حيــث  النفــس  وعلــم  واالجتماعيــة 

العربيــة املحافظــة. الثقافــة  يف  دونيــا  مســتوى 

الـكـره والخــوف  إىل  يتعــدى ذلــك  إن األمــر  بــل 

املحافظــة  الفئــات  قبــل  مــن  العلــوم  هــذه  مــن 

بدعــوى أنهــا قــد تهــز مســلمات املجتمــع املتديــن 

نجــد  أن  واملحــزن  العجيــب  ومــن  واملحافــظ، 

وتجريــم  لتحريــم  فتــاوى  يقــدم  مــن  هنــاك 

للنظــر أن  الالفــت  مــن  أنــه  العلــوم، كمــا  هــذه 

أطيافهــا  بــني  الحاليــة تضــم  الدينيــة  الـحـركات 

العلميــة  الشــهادات  يحملــون  ممــن  كـثـرا 

قّلمــا  ولكــن  والتقنّيــة،  والرياضيــة  الطبيعيــة 

اإلنســانية  العلــوم  شــهادات  يحمــل  مــن  تجــد 

واالجتماعيــة.

هنالــك خــوف غــر مــرر عــى اإلســالم مــن قبــل 

نخــى  زـجـاج  مــن  بيــت  اإلســالم  وكأن  أبنائــه 

أو  بحجــر  ـضـرب  كلمــا  االنكســار  مــن  عليــه 

تشــكيكية.  أو  نقاشــية  علميــة  مســألة  ظـهـرت 

يف  هشاشــة  يعكــس  املــرر  غــر  الخــوف  هــذا 

الجانــب  يغذيــه  ال  الــذي  املتزمــت  اإليمــان 

للتطــور  ديناميكيــة  أي  يمتلــك  وال  العقــالين 

عامليــة. مســؤولية  حمــل  يف  واملســاهمة 

واالجتماعيــة،  اإلنســانية  العلــوم  أن  نــرى  إننــا 

مفتــاح  هــي  والربيــة،  النفــس  علــم  ومنهــا 

الــذي  القمقــم  مــن  يخرجــوا  لــي  للـعـرب 

وضعــوا أنفســهم فيــه لـفـرة زمنيــة طويلــة. بــل 

إننــا نــرى أن العلــوم الدينيــة يف العصــر الحــايل 

معطيــات  بعــض  إىل  تســتند  أن  املـفـرض  مــن 

الحديثــة،  واالجتماعيــة  اإلنســانية  العلــوم 

فائــدة  يقــدم  أن  النفــس  لعلــم  يمكــن  فمثــال 

رائــدة يف فهــم بعــض املســائل الدينيــة يف أبــواب 

ربمــا  بــل  وـغـره،  والحــدود  والفقــه  اإليمــان 

يمكــن أن نتخيــل أن يكــون للفلســفة التحليليــة 

الدينــي. النــص  وتحليــل  تفســر  يف  هــام  دور 

ويف الخالصــة نـقـول إنــه عــى الرغــم مــن انبهــار 

الـعـرب بالعلــوم الطبيعيــة والتقنّيــة فإننــا نــرى 

يف  الســائدة  الثقافــة  يف  كـبـرا  خلــال  هنــاك  أن 

وعــدم  بــل  ال  العلمــي،  املنهــج  واـحـرام  فهــم 

االـكـراث لأســباب األوليــة والضروريــة للتطــور 

الفكريــة  الحريــة  كمفهــوم  والتقنــّي  العلمــي 

بمعنــاه الواســع. كمــا أن عــى العقليــة العربيــة 

هــو  الغيبــي  اإليمــان  بــأن  تســلم  أن  الســائدة 

اختيــار إنســاين واع ال يمكــن حملــه عــى الجــر 

واإلكراه وهو إيمان منفصل عن عالم اإلدراك 

العربيــة  املجتمعــات  عــى  املــادي.  الحــي 

املجتمــع  مــن  فاعــال  ـجـزءا  تكــون  أن  املســلمة 

اإلنســاين تتعامــل معــه بإيجابيــة تقــدم لــه رؤى 

علمــي رصــني  وفهــم  صــادق  إيمــان  مــن  نابعــة 

وروح إنســانية رحيمــة، كمــا وتأخــذ مــن اآلخــر 

معارفــه حيــث تنقــح وتغربــل اســتنادا إىل فكــر 

حر منفتح وإيمان صلب. يبقى األمل معقودا 

يف وعــي الشــباب العربــي الــذي يملــك مفاتيــح 

بعقــل  ويفكــر  بوعــي  “يـقـرأ  والــذي  املســتقبل 

بقلــب”. ويؤمــن 

كاتب من األردن مقيم في اإلمارات

الخطأ الكبير االحتكام 
إلى التصورات الدينية 

في فهم العالم المادي 
وتقييده حيث يفقد 

الباحث حياديته وقدرته 
على سبر الفرضيات 

العلمية المختلفة. ولذلك 
نركز على أن الشاب في 
مجتمع مسلم يجب أال 

يخلط بين المنهج العلمي 
التجريبي وبين تصوراته 

الدينية ويتخذ منها أساسا 
لالعتراض، ونخص بالذكر 
ما يتعلق بنظرية التطور 

ونشوء الكون. يجب عليه 
أن يحترم المنهج العلمي 

التجريبي ليزاول عمله 
محافظا على حياديته 

ومنهجيته

إن دراسة الكون المادي 
تستند إلى استخدام 

المذهب العلمي التجريبي 
وأساسيات البحث العلمي 
وتكمن قوة هذا المذهب 

في أن المشتغل بهذا 
العلم ال يحده تصور 

مسبق يستند إلى قداسة 
مصطنعة. فالفهم العلمي 
للكون ديناميكي بطبيعته 

يتميز بحرية ومرونة، أما 
ما يسمى بصرعة اإلعجاز 
العلمي في القرآن فهو 
في معظمه ال يتعدى 
محاولة استنطاق آليات 

قرآنية بناء على فهم 
علمي أغلبه ناقص مشوه 

مقال
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لم أجد كافكا
جابر السالمي

سرد

اختفــى فرانــز كافــكا مــن املكتبــة. لــم أجــد لــه أثــرا يذكــر بــني رفــوف الكتــب 

يف رواق األدب العاملــي. آخــر مــا أذكــر كان وجــه الكاتــب الــذي ال يوحــي 

بــأّي تعبــر ألّول وهلــة عــى غــالف روايتــه “املســخ” بجانــب حشــرة كبــرة، 

كان ذلــك األســبوع املنقــي.

مــا شــّدين إىل التعــّرف عــى عالــم الــّروايئ الغامــض هــو مالمحــه املرتبكــة. 

مالمحــه التــي، يف حقيقــة األمــر، تـقـول كل يشء. حّتــى كأّنــه يطــّل عــى 

هذا العالم حامال نقطة استفهام ضخمة ماشيا بها يف طريق خال من 

البشــر. فّتشــت كامــل الــّرواق، كافــكا ليــس هنــا.

ثــم  بالّنفــي  يجيبوننــي  كافــكا؟  تشــاهدوا  “ألــم  باملكتبــة  العاملــني  أســأل 

والبحــر”  “العجــوز  روايــة  عــى  عينــاي  وقعــت  شــؤونهم.  إىل  يمضــون 

والحكمــة. امللــح  طعــم  العنــوان  لذلــك  كان  هيمنجــواي،  ألرنســت 

هيمنجواي وكافكا متحّلقان حول نار موقدة.

- ماذا يريد؟ قال كافكا بعينني حاّدتني محمّرتني.

أشعل هيمنجواي غليونه مجيبا:

- ال أعلم، هو كغره من البشر، ماٍض إىل ما ليس يدري.

نقّلــب  جامعــّي  وطالــب  راهبتــني  رفقــة  كنــت  العاملــّي،  األدب  رواق  يف 

إىل  نعــود  ثــّم  البعــض  بعضنــا  أماكــن  نحتــّل  بلهفــة.  الكتــب  ونتصّفــح 

غالدياتــور. فيلــم  موســيقى  كانــت  الّطالــب،  هاتــف  رّن  األوىل.  أماكننــا 

عليهــم  يلقــي  ثــّم  يناورهــم  رومانيــة،  حلبــة  يف  أســودا  يصــارع  كافــكا 

نقــاط اســتفهام ضخمــة فيختفــون أو يصــرون جمــادا. هيمنجــواي يــوّزع 

املشــاهدين. عــى  األســماك 

القادمــني  فشــأن  شــيئا،  ذلــك  يل  يعــن  لــم  الــّرواق،  الّراهبتــان  غــادرت 

واملغادرين غر ثابت. واصلت البحث بصمت. لم أشعر بمرور الوقت، 

ذلك أّن الّرواق قد شهد زيارات عديدة. لست أدري إن كنت قد أثقلت 

مــا  وـسـرعان  واألخــرى  الفينــة  بــني  املشــّتتة  بأســئلتي  العاملــني  كاهــل 

وشــأنهم. تركتهــم 

منّضــدة،  كـثـرة،  هنــا  الكتــب  وأغــادر.  كتابــا  ســأقتني  املطــاف  نهايــة  يف 

ملهمــة. أردت التهامهــا، بــل الّســباحة فيهــا. كنــت كــيء متحــّرك أنظــر 

يــروم اكتشــاف الحقائــق. تذّكــرت كافــكا. الّرفــوف بعينــْي مراهــق  إىل 

- أمازال جاّدا يف بحثه؟

يقول كافكا محّركا جمرات صغرة مؤّججا نارا.

- لم يجدك.

غمغم هيمنجواي

- سيفنى، ال محالة.

- لننتظر.

واصال حديثهما تحت نوارس محّلقة.

دخلــت جوقــة موســيقّية تلمذّيــة املكتبــة، الّصغــار يرتــدون أزيــاء البّحــارة. 

قبعــت  أنشــدوا.  عزفــوا.  بالغـنـاء.  صدحــوا  كشــاطئ،  يتمــاوج  الــّرواق 

أنصــت. العاملــون يســتوفون دقائــق يومهــم املتبقّيــة بفــرح متصّنــع. كان 

البحــر يعــزف لــه ولنــا.

لــم أيــأس، جلســت إىل طاولــة ألرتــاح. غالبنــي النعــاس فأغمضــت عينــّي، 

الجوقــة  منــي  اقربــت  حتــى  الّنــوم  أنــاور  كذلــك  بقيــت  أنــم.  لــم  لكّننــي 

منشــدة فســحبت نفــي مــن املــكان. انســحبت مــن الّطاولــة، مــن الــّرواق. 

لــم أفّكــر يف يشء آخــر ســوى كتــاب كافــكا.

- القمر صامت.

قال كافكا بصوت خافت.

- القمر فرح ألفراح الّسمك. أجاب هيمنجواي. أتراُه أْسوَد؟

- رّبما بنّيا.

- واألسماك؟ كيف تراها؟

- سابحة، كضوضاء خفيفة.

- وأنت؟ كيف تراك؟

- ال أدري، أمازال يف املكتبة؟

- يناور نوما ولعنة.

- أريد سمكا مشويّا.

- سنصطاد غدا. سنعيش صيًدا.

- حّدثني عن البحر إذن.

- البحر حياة تعاش وال ُتحىك.

- سأيّمم نحو البحر األسود ملّا أصر شيخا.

قال كافكا مشّيعا بصره صوب تالل بعيدة.

انتهيــت إىل رّف شــاحب، يف ركــن منــزٍو آخــر املكتبــة مــن الجهــة الخلفّيــة، 

انهمكــت  روايــات ودواويــن.  تلــو آخــر،  كتابــا  فارغــا. ســحبت  رواقــا  كان 

يف تصّفــح مالحــم اإلغريــق والفينيقّيــني، حكايــات الحضــارات البدائّيــة 

مبتدًئــا  عازًفــا  بوجــوده  ينتــي  الوقــت  العاملّيــة.  املســارح  وكالســيكّيات 

حّتــى خفتــت أضــواء املكتبــة وقّلــت حركــة الّزائريــن.

شارفت املكتبة عى اإلقفال وتململ بعض العاملني من ضجيج بعض 

الـقـّراء غريبــي األطــوار، لــم أجــد ســببا وجيهــا ملغــادرة املكتبــة. لــم يبــق يف 

للمصطلحــات  موســوعة  كان  األّول  الكتــاب  كتابــني.  ســوى  الــّرف  هــذا 

الفلســفّية القديمــة. لــم يكــن ذلــك ضمــن مقرحــات ـقـراءايت يف الوقــت 

أبيــض. تصّفحتــه بدافــع  بــال عنــوان بغــالف  الّثــاين كان  الكتــاب  الّراهــن. 

جــّل  كانــت  كافــكا.  باختـفـاء  ذهنــي  أـخـرة إلقـنـاع  كمحاولــة  الفـضـول، 

صفحات خالية بيضاء إاّل من بعض الّرســومات الغريبة. لبثت محاوال 

بنـظـرات  كافــكا  يل وجــه  تجــّى  حّتــى  الّرمــوز املبهمــة،  تلــك  بعــض  فــّك 

حاـئـرة ومالمــح واجمــة.

يف  كافــكا  انهمــك  ّــا  مل الّشــاطئ  عــن  بعيــد  غــر  يصطــاد  هيمنجــواي  كان 

وـحـرة. صمــت  يف  الجـمـرات  تحريــك 

إقفــال املكتبــة.  للّصــوت معلنــا موعــد  مــن مكــّر  عــون االســتقبال  تكّلــم 

وضعــت الكتــاب جانبــا عــى أن أعــود لتصّفحــه يف وقــت الحــق. هممــت 

الّصرخــات  تعلــو  الّرئيــي  الخــروج  بــاب  مــن  اقربــت  باملغــادرة، وكلّمــا 

ويعــّم الهــرج. لــم أجــد تفـسـرا لذلــك بيــد أّننــي الحظــت تيّبــس جلــدي. 

هزلــت يــداي وصــارت أـطـول مــن املعتــاد واّتســعت عينــاي بشــكل ســريع. 

بعــد دقائــق قليلــة كنــُت حـشـرة ضخمــة تتهدهــد يف ســرها أمــام املكتبــة 

املطّلــة عــى شــارع املحكمــة.

كافــكا ينظــر إىل أمــواج البحــر املتكّســرة عــى الجــرف الّصخــرّي أيــن الح 

قــارب هيمنجــواي مبّشــرا بصيــد وفــر.

كاتب من تونس

طة
خيا

د 
حم

م
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ملف

اســتجابة  تشــكل  والتــي  والتطبيقــي  النظــري  النقــدي  الطابــع  ذات  املقــاالت  نشــر  »الجديــد«  تواصــل  امللــف  هــذا  يف 

لدعوتهــا املتواصلــة إىل استكشــاف مســاحات جديــدة يف التفكــر النقــدي العربــي، ويف قــراءة الظواهــر الثقافيــة وتلــك 

املرتبطــة بهــا يف عالقــة النقــد بالثقافــة والسياســة واألـحـوال املجتمعيــة.

وعيــا  بوصفــه  النقــد  روح  إىل  وـصـوال  لغــوي،  واشــتقاق  كمصطلــح وخطــاب  النقــد  تتنــاول  هنــا  املنشــورة  املقــاالت 

بالوجود وقراءة لصوريت الذات واآلخر بوصفهما نصًا يتحرك داخل العالم. وتتناوله أيضا انطالقا من كونه منتجًا 

فكريا وأداة لقراءة األدب وظواهره، وكذلك كمعيار ومسبار لتفكيك اللغة يف عالقتها بالوعي، وصوال إىل سماتها 

املنعكســة يف ســمات النــص. ومــن ثــم هويتهــا الصانعــة لهويــة الخطــاب وهويــة صاحــب الخطــاب. ويف امللــف أيضــا 

مـسـاهمة عربيــة يف نقــد الخطــاب الثقــايف للحداثــة ومــا بعدهــا مــن خــالل استكشــاف نقــدي لتجربــة تيــودور أدورنــو 

ومشــروعه الفلســفي.

و»الجديد« تعد قراءها بأن تظل ملفاتها النقدية مفتوحة عى املساهمات املختلفة، من عدد إىل آخر، لكونها ترى 

يف النقد أداة حضارية، وفعال فلسفياً مؤثراً يف النص والحاضر ويف الوعي والتاريخ 
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روح النقد
أحمد برقاوي

اشــُتقت كلمــة النقــد يف العربيــة مــن الفعــل نقــد، بمعنــى مّيــز، ويعــود أصــل كلمــة نقــد يف اإلنكليزيــة )critique( إىل اليونانيــة بمعنــى 

غربل. وقد شاعت هذه الكلمة يف عالم األدب شرقا وغربا، وكان أول من أدخل كلمة نقد إىل عالم األدب جعفر بن قدامة البغدادي 

يف كتابــه “نقــد الشــعر” يف أواخــر القــرن الثالــث عشــر. وإن كان ابــن ســالم الجمحــي قــد ســبقه يف اســتخدام كلمــة الناقــد باملعنــى الــذي 

يمّيــز جيــد الشــعر عــن رديئــه. ويقــال بــأن هــذه الكلمــة قــد دخلــت اإلنكليزيــة أول مــرة يف القــرن الخامــس عشــر عــن اللغــة الفرنســية.

الوعي بالنص والعالم مقاالت نقديةملف

وليس مــا يشــغلنا، يف هــذه املقالــة، مــا 
بــل  األدبــي،  بالنقــد  عالقــة  لــه 

روح النقد ذاتها.

الــذي  العقــل  ماهيــة  إىل  تشــر  النقــد  وروح 

موـضـوع  الواقــع  ووعــي  الواقــع  مــن  يجعــل 

وروح  الحقيقــة.  مبــدأ  عــى  تأسيســا  تســاؤل 

تعيناتهــا. عــى  ســابقة  املعنــى،  بهــذا  النقــد، 

الرفــض  عــن  الناتجــة  الحســية  النقــد  فــروح 

نشــأت  والنفــور  واإلعجــاب  والتأفــف  والقـبـول 

العــام،  العقــل  أو  العــام،  الحــس  بنشــأة 

وبــكل  الـجـزيئ.  بالواقــع  مباـشـرة  عالقــة  وعــى 

الجزئيــة.  املعيشــة  بالحيــاة  عالقــة  لــه  مــا 

هــذه  يف  النقــد  تعــني  التــي  املاهويــة  الصفــة 

ألســباب  القـبـول  عــدم  هــي  الحســية  املرحلــة 

النقــد  روح  تعينــت  مــا  وغالبــا  صرفــة.  ذاتيــة 

أســلوب  مــن  الضيقــة  الجماعــة  بموقــف  هنــا 

الحيــاة. فالتمييــز بــني الضــار والنافــع هنــا تمييــز 

يف  النقــد  لــروح  ووصفنــا  تجريبــي.  اختبــاري- 

الوعــي  الحــي يعــود إىل  بالنقــد  هــذه املرحلــة 

الحــي بالعالــم ودور الحــواس التــي هــي أصــل 

إىل  بعــد  الوعــي  يصــل  ولــم  التمييــز،  وفصــل 

الحقيقــة. مفهــوم 

تعنــي  ال  التمييــز  روح  بوصفهــا  النقــد  وروح 

تمييز األشياء املختلفة عن بعضها البعض من 

بطبيعتهــا  تــدرك  فالحــواس  طبيعتهــا.  حيــث 

الفــرق بــني الغنــم والبقــر وبــني الحجــر والحيــة 

بــل التمييــز هنــا بــني حجــر  اـلـراب وامـلـاء.  وبــني 

وحجــر وـمـاء وـمـاء وهكــذا.

التفكــر  لحظــة  إىل  اإلنســان  انتقــل  إن  ومــا 

عالــم  يف  دخــل  أن  وبعــد  الطبيعــة  بمظاهــر 

أســاطره  املفـكـرة  النخبــة  وصاغــت  اللغــة، 

ـمـرة  عــى أنـحـاء مختلفــة تـحـول التفكــر ألول 

فئــة  تفكــر  ولكنــه  بالعالــم،  الوعــي  نقــد  إىل 

تفكــر وتلقــي بنتائــج تفكرهــا إىل النــاس. ولقــد 

الوعــي األســطوري  النقــدي داخــل  الوعــي  نشــأ 

والدينــي.

إلعــادة صياغــة أشــكال فهــم الكــون والطبيعــة 

وهنــا  والقيــم.  بالحكــم  البشــر املرتبطــة  وحيــاة 

النقــد  إىل  الحــي  التأفــف  مــن  النقــد  انتقــل 

العقائــدي الــذي بقــي محــدودا يف فئــة صـغـرة 

تنتــج أشــكال الوعــي بالعالــم. ومــا يميــز النقــد 

معرفيــة  قطائــع  يقيــم  ال  أنــه  هــو  العقائــدي 

وأصلــه،  العقائــدي  الوعــي  مــع  حقيقيــة 

الواحــد  اإللــه  إىل  اآللهــة  تعــدد  مــن  فاالنتقــال 

ليــس ســوى انتقــال وظائــف اآللهــة املتعــددة إىل 

فانتقلــت وظيفــة اإللــه  الواحــد،  وظائــف اإللــه 

الواحــد  اإللــه  وظيفــة  إىل  مثــال  باملطــر  الخــاص 

وهكــذا.

بــني  اختالفــا  هنــاك  بــأن  صحيحــا  كان  وإذا 

البعــض  لبعضهــا  نقدهــا  فــإن  األيديولوجيــات 

ليــس نقــدا معرفيــا، بــل النقــد هنــا نقــد عــدواين 

الخصــم. عــى  لالنتصــار  يســعى 

الــذي  بالعالــم،  الفلســفي  الوعــي  ومــع ظهــور 

شــكل قطيعــة معرفيــة مؤسســة عــى مرجعيــة 

للواقــع  النظــري  النقــد  نشــأ  وحــده،  العقــل 

املُخَتلــف  ســقراط،  تركنــا  وإذا  معــا.  والنــص 

حول وجوده أصال، فإن أفالطون هو املؤسس 

الحقيقي لروح النقد العقي-النظري املعريف، 

النقــد،  عــّدة  صــارت  التــي  هــي  املفاهيــم  ألن 

تســري  محــاورات  هــي  كلهــا  املحــاورات  إن  بــل 

إىل  للوـصـول  ســبيال  بوصفــه  النقــد  روح  فيهــا 

الحقيقــة.

واملسألة األهم تكمن يف أن روح النقد العقي- 

الـغـرب  يف  الظهــور  إىل  عــادت  التــي  النظــري 

التعــني يف  النهضــة، واســتمرت يف  منــذ عصــر 

العصر الحديث ومن ثم يف العصر الراهن قد 

أـفـراد املجتمــع،  أصبحــت ذهنيــة تطبــع أوســع 

مــن  اإلنســان  بموقــف  نلقائيــا  وعيــا  وصــارت 

العالــم.

ورؤية النقد العربي تأسيسا عى هذه املقدمة 

النظريــة حــول روح النقــد توصلنــا إىل أن النقــد 

العربــي مازالــت تتعايــش فيــه كل تعينــات روح 

النقــد عامــة.

البغــدادي  بــن جعفــر  تركنــا جانبــا قدامــة  ولــو 

ونقــده الشــعر والنــر فــإن روح النقــد العقــي- 

كتابــه  يف  رشــد  ابــن  مــع  ولــدت  قــد  النظــري 

األشهر تهافت التهافت يف الرد عى أبي حامد 

نقــده  يف  خلــدون  ابــن  مقدمــة  ومــع  الـغـزايل 

للمؤرخــني  الالعقالنيــة  التاريخيــة  للروايــات 

التاريخــي  منهجــه  عــى  تأسيســا  املســلمني 

علمــا  التاريــخ  علــم  مــن  جعــل  الــذي  الجديــد 

مقدمــة  األصــل  يف  املقدمــة  كانــت  ملــا  عقليــا 

أول  فــإن  التاريخيــة  للكتابــة  نقديــة  منهجيــة 

هــو  التاريــخ  علــم  يف  خلــدون  ابــن  خطــه  مــا 

التمييــز بــني التأريــخ وعلــم التاريــخ الــذي ســماه 

فــن التاريــخ. فالتأريــخ هــو ســرد الوقائــع أو مــا 

ُيعتقــد بحدوثهــا وتحديــد مواقيتهــا وقــد يلعــب 

الوهم والهوى يف سردها. أما فن التاريخ فهو 

وأســبابها،  الحــوادث  علــل  وبيــان  ونظــر  تأمــل 

وتحــرر مــن االنحيــاز والهــوى والوهــم والكــذب. 

إذ ملــا كان التاريــخ خــر عــن االجتـمـاع اإلنســاين 

البشــري  العـمـران  هــو  اإلنســاين  واالجتـمـاع 

قوانــني  بمقتــى  التاريــخ  إىل  النظــر  فيجــب 

العـمـران.

بهــذا الوعــي النقــدي املعــريف شــق ابــن خلــدون 

الــذي  التاريخــي،  النقــد  منهــج  نحــو  الطريــق 

لــم يجــد الربــة الصالحــة حضاريــا ليتـحـول إىل 

العربــي. التاريــخ  لكتــاب  عــام  نقــدي  وعــي 

كان علينــا أن ننتظــر نهايــة القــرن التاســع عشــر 

حتــى يظهــر الوعــي النقــدي العربــي النهضــوي. 

وقــد ظهــر عمليــا يف صورتــني: صــورة اإلـصـالح 

الدينــي مــن األفغــاين إىل محمــد عبــده إىل عــي 

رواد  عنــد  اللـيـرايل  الوعــي  وصــورة  عبداـلـرازق 

الشــوام. النهضــة 

يعرفــون  مفكريــن  بــني  يتــم  النقــد  كان 

ببعضهم بعضا. فلقد كان كتاب محمد عبده 

“اإلســالم بــني العلــم واملدنيــة” حــوارا نقديــا مــع 

اإلســالم  عالقــة  ـحـول  أنطــون،  فــرح  أطاريــح 

باملعركــة  درايــة  عــى  والــكل  والحكــم.  بالعلــم 

طــه  كتــاب  ـحـول  كثــرون  فيهــا  اـشـرك  التــي 

العشــرينات  الجاهــي” يف  الشــعر  حســني “يف 

املــايض. القــرن  مــن 

كان هنــاك ارتبــاط بــني الحيــاة الليراليــة والنقــد 

ســتينات  حتــى  الحالــة  هــذه  اســتمرت  وقــد 

هائــال  توســعا  شــهدت  التــي  العشــرين  القــرن 

التــي أنجبــت كل صنــوف  الوســطى  الفئــات  يف 

األجيــال.  واختــالف  واألدب،  والفكــر  األـحـزاب 

العالــم  أمــني  محمــود  كتــاب  اعتبــار  يمكــن 

وأنيــس عبدالعظيــم “يف الثقافــة املصريــة” أحــد 

الكتب الدالة عى حيوية النقد يف الخمسينات 

مــن القــرن املــايض. حيــث تعرضــا بالنقــد آنــذاك 

إىل علمــني كبريــن همــا طــه حســني والعقــاد.

مــع إطاللــة الدكتاتوريــات العســكرية الفالحيــة 

حتــى  فشــيئا  شــيئا  النقــد  روح  تخبــو  بــدأت 

الراكــدة  املجتمعــات  حالــك  وســادت  تالشــت 

تاريخيــا.

أو  راكــدة  مجتمعــات  يف  نعيــش  نحــن  أجــل   

االعتــداء. إال  ينجــب  ال  والركــود  راكــدة،  شــبه 

مجتمــع  إىل  الفكريــة”  “املعــارك  تنتمــي  فيمــا 

واســتطالع  تاريخــي،  نهــوض  بحالــة  يتميــز 

املصــر،  فـكـرة  ـحـول  متناقضــة  مختلفــة  رؤى 

املســتقبل، واملكتــوب األدبــي والفكــري واإلبــداع 

الفنــي.

الـحـرة  الخيــارات  ســادت  إذا  إال  نقــد  اليكــون 

وال  املكتــوب،  بالوعــي  املتعينــة  واالنحيــازات 

يل
عق

د 
خال
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يكون نقد إال بوجود حرية الرتياد العالم دون 

األفــكار. انتشــار  دون  تـحـول  قامعــة  ســلطة 

حــار،  حــوار  الفكريــة  فاملعــارك  املعنــى  بهــذا 

ومعــارف  أحقــاد،  دون  الكلــم  تجــرد  عـقـول 

بعضــا. بعضهــا  يغنــي 

تلــك  وطبقــت  الراهــن  واقعنــا  تأملــت  فــإذا 

أن  فســنجد  ذـكـرت  التــي  الســابقة  املعايــر 

أن  رغــم  راكــد  شــبه  مجتمــع  العربــي  املجتمــع 

اختــالف الــرؤى حــول مســتقبلنا كثــر، وركــوده 

هــذا ناتــج عــن غيــاب الحيويــة الســيايس، وعــن 

التاريــخ؛  ذات  تشــكل  صاعــدة  فئــات  غيــاب 

التاريــخ الــذي يدفــع دفعــا إىل األمــام. وبالتــايل 

ال تشــكل الفئــات الفاعلــة ســلبيا عنصــر تقــدم 

تاريخــي، ولهــذا تــرى أن هنــاك ركــودا فلســفيا 

وســيادة  الســيايس  الركــود  يعكــس  فكريــا 

كان  الدهــر  مــن  حــني  ـجـاء  فلقــد  القمــع.، 

االختالف فيه قائما بني وجودية، وماركسية، 

ووضعيــة، ونزوعــات فلســفية إســالمية.. إلــخ.

هــذا  عــن  تعــر  والجرائــد  املجــالت  وكانــت 

مجــال  يف  قائمــا  كان  االختــالف  االختــالف؛ 

للتقــدم  األســلم  الطــرق  أي  االقتصــاد: 

الثقافــة.. ويف مجــال  االقتصــادي، ويف مجــال 

شــتى  مــدارس  إىل  األدـبـاء  تــوزع  حيــث  األدب 

إلــخ. ورومانســية..  واقعيــة 

لكــن املجتمــع باألصــل كان ينطــوي عــى حيويــة 

تاريخيــة للفئــات الوســطى التــي نمــت وتطــورت 

نهايــة  وحتــى  الحربــني  بــني  مــا  مرحلــة  منــذ 

املــايض. القــرن  مــن  الســتينات 

نــادرا،  إال  مــا  روايــة  ـحـول  يجــري االختــالف  ال 

فلســفي  نــص  ـحـول  أو  مــا،  قصيــدة  ـحـول  أو 

بعــض  هنــاك  أن  ينفــي  ال  هــذا  طبعــا  جديــد. 

تشــكل  ال  لكنهــا  املوجــودة  النقديــة  الشــذرات 

يكتــب  مــن  وجــد  ولــو  حتــى  طقســا،  أو  حالــة 

كتابــا نقديــا فإنــك ال تجــد مــن يدفــع النقــد هــذا 

األمــام. إىل 

كتابــني  حمــودة  عبدالعزيــز  مثــال  كتــب  فلقــد 

بعــد  ومــا  الحداثــة  ـحـول  املعرفــة”  “عالــم  يف 

صورتهــا  يف  الحداثــة  بعــد  مــا  ناقــدا  الحداثــة، 

يـثـرا  أن  الكتابــني  عــى  يجــب  وكان  العربيــة، 

لكــن  الـعـرب،  النقــاد  أوســاط  يف  حــادا  خالفــا 

هنــاك،  وإشــارة  هنــا  إشــارة  مــع  ـمـّرا  الكتابــني 

حتــى األســماء العربيــة التــي ذكــرت يف الكتابــني 

تخضهــا. ولــم  املعركــة  تدخــل  لــم 

بعــض  فــإن  النحــو  هــذا  عــى  األمــر  وأن  أمــا 

املبتــذل،  النقــد  عــر  التســلية  يؤثــر  الكتــاب 

والقــال”  “القيــل  حيــاة  إىل  أـقـرب  نقــد  وهــو 

والنميمــة، ولهــذا فإنــه ال ينجــب شــيئا ذا بــال، 

أحــالم  مــن  النيــل  إىل  أـقـرب  هــو  نقــدا  نـقـرأ  أو 

أشــكال  مــن  شــكل  وهــذا  وآمالهــم..  البشــر 

االعتــداء، بــل إن املجتمــع الراكــد ال ينجــب إال 

واالعتــداء. النقــد  بــني  مــا  وشــتان  االعتــداء 

النقــد  روح  راحــت  العربــي  الربيــع  بدايــة  ومــع 

تتملمــل، لكــن غيابهــا الفاجــع، لــم يســمح لهــا 

بالحضــور الفاعــل املدمــر للوعــي القديــم. فلــم 

يف  واالعتــداء  النقــد  بــني  العربــي  الوعــي  يميــز 

بعــد  يتمثلــوا  لــم  عــن املصــر.  البحــث  معمعــة 

الواقــع  فنقــد  معرفــة؛  هــي  التــي  النقــد  روح 

معرفــة بــه، وأمــل يف واقــع آخــر. ونقــد املعرفــة 

إمــا امتحــان وإمــا دفــع وإغـنـاء لهــا.

والوقائــع.  األفــكار  النقــد؛  خــارج  يشء  ال 

هــي  ليســت  للنقــد  تخضــع  ال  التــي  واملعرفــة 

يــرى نفســه خــارج عمليــة  الــذي  كذلــك. املفكــر 

اســتبدادي. مفكــر  النقــد 

أهــم  مــن  اآلن  هــي  النقــد  حريــة  إن  قــل:  بــل 

املعايــر التــي نقيــس بهــا درجــة حضــور الحريــة 

اإلنســان. حضــارة  ومســتوى  املجتمــع،  يف 

هــذه  يف  محصــورة  النقــد  وظيفــة  وليســت 

الجوانــب التــي ذـكـرت، إنمــا تســتطيل لتشــمل 

الكشــف عــن اـلـراء يف نــص مــا، وتقويــم درجــة 

اإلبــداع فيــه. وهــذه واحــدة مــن مهمــات النقــد 

التــي  تلــك  هــي  النقــد  أشــكال  وأرقــى  األدبــي. 

إىل  نـظـرة  عــى  مــن االختــالف املؤســس  تنطلــق 

يف  بســالمته  ُيعتقــد  منهــج  عــى  أو  العالــم، 

املعرفــة. إىل  الوـصـول 

الـغـزايل  نقــد  ـثـراء  عــى  نعيــش  زلنــا  فمــا 

للفلســفة، ونقــد ابــن رشــد للـغـزايل، وكــم هــي 

غنيــة أعمــال ماركــس يف نقــد هيغــل، ولرجــع 

القارئ إىل االختالف بني الوجودية واملاركسية 

)راجــع مثــال كتــاب نقــد العقــل الجــديل لســارتر، 

للوكاتــش(. ماركســية  أم  وكتــاب وجوديــة 

املعرفــة،  مــن  النمــط  هــذا  يتخــذ  إذن  فالنقــد 

للمعرفــة  إـثـراء  إىل  االختــالف  يـحـول  فإنــه 

نية. اإلنســا

ال  العربــي  عاملنــا  يف  الكتبــة  بعــض  أن  غــر 

تنتشــر  إذ  واالعتــداء؛  النقــد  بــني  يميــزون 

عــى  االعتــداء  ظاـهـرة  األـخـرة  اآلونــة  يف 

ســواء  الكبــار،  والشــعراء  واألدـبـاء  املفكريــن 

عــى  مــن  أو  واملجــالت  الجرائــد  عــى صفحــات 

التلفزيونــات. شاشــات 

اعتــداء يــأيت مــن ِقَبــل عقــول متوســطة الــذكاء، 

كمــا  وتطلــق  التهــور،  مــن  كـبـرا  قــدرا  تملــك 

الشــتائم. مــن  هائــال 

نــزوع  املبدعــني  عــى  االعتــداء  أن  أوال  أعتقــد 

تعوزهــم  املثقفــني  مــن  صنــف  لــدى  أصيــل 

الفكــر  القــدرة عــى احتــالل مكانــة مــا يف عالــم 

عــر  الشــهرة  يتوســلون  فراهــم  واألدب، 

ذاك  أو  الــروايئ  هــذا  عــى  الســاذج  االعتــداء 

. ملفكــر ا

العامــة  إىل  انتمائهــم  بعــدم  يشــعرون  إنهــم 

ليــس  أن  ويعرفــون  جهــة،  مــن  النــاس  مــن 

النخبــة  مســتوى  إىل  االرتـفـاع  بمقدورهــم 

املبدعــة مــن جهــة أخــرى. وهــم بهــذا يعيشــون 

قلقا غر أصيل؛ إذ ذاك يتوهمون أن تحررهم 

مــن قلــق كهــذا ال يتــم إال عــر االعتــداء ال عــى 

عــى  وإنمــا  فحســب،  األديــب  أو  املفكــر  نــص 

بالــذات، فيشــهرون ســيفا خشــبيا،  الشــخص 

نفوســا  فيظهــرون  عشــوائيا،  ضربــا  ويعملــون 

ت مــن حقــد دفــني، وـغـرة قرويــة، وحســد  ُقــَدّ

الفاقــع. جهلهــم  عــن  ناهيــك  قاتــل، 

هيدجــر  ســماه  مــا  يف  غرقــى  يرتمــون  إنهــم 

عاملهــم  عــى  متمرديــن  اللغــو”،  “عالــم 

إذن  اعتداءاتهــم  فليســت  والفــردي.  الخــاص 

وتــزداد  األدىن،  وضعهــم  عــى  االحتـجـاج  إال 

منقودهــم  مــن  ينالــون  ال  عندمــا  عدوانيتهــم 

واألديــب  املفكــر  شــيمة  مــن  ليــس  إذ  ردا؛ 

مــا  ـسـرعان  لكنهــم  اللغــو،  عالــم  االنـخـراط يف 

املنقــود  ِقَبــل  مــن  الــرد  عــن  الرفــع  يحولــون 

أن  مدركــني  غــر  أو  متناســني  منــه،  نرجســية 

مــن  فـكـرة،  مــن  قضيــة،  مــن  موقــف  هــو  الــرد 

منهــج، وعندمــا يخلــو النقــد املوجــه مــن ِقَبلهــم 

عــى  املنقــود  يعــر  فلــن  األمــور  هــذه  كل  مــن 

يشــغله. موـضـوع 

فــإن هاجــم ناقــد أدبــي )عالــم يف األدب( الشــعر 

القديــم  الشــعر  انحيــازه إىل  مــن  الحــر انطالقــا 

الكالســيكية،  الشــعر  ببحــور  املقيــد  الشــعر  أو 

خلــو  ويعتقــد  غرابــة،  مــن  ـيـراه  مــا  مظـهـرا 

آخــر  ناقــدا  فــإن  الحــر،  الشــعر  يف  املوســيقى 

انطالقــا مــن تقدـيـره لقيمــة الشــعر الحــر قــادر 

هنــا  نحــن  مضــادا.  نقديــا  نصــا  يقــدم  أن  عــى 

واحــد  موـضـوع  مــن  مختلفــني  موقفــني  أمــام 

الشــعر. هــو 

مــا الــذي تقولــه لشــخص ينهــال عــى روايئ أو 

مفكــر بالـضـرب والشــتم بلغــة ســوقية، وأنــت 

ال تــدري أصــال مــاذا يريــد مــن نقــده؟

وبعد:
دون  النقــد  روح  عــن  الحديــث  يســتقيم  ال   

الحديــث عــن الناقــد نفســه، إن الــذات الناقــدة 

ذات تكونت ثقافيا يف مجتمع محدد تاريخيا، 

ويف حقــل إبســتيمي ســائد وال يمكــن ألحــد أن 

كبــر.  ذايت  بجهــد  إال  التكــون  هــذا  مــن  يتحــرر 

موضوعــي  نقــد  عــن  الحديــث  فــإن  ولهــذا 

كيــف  الصــواب.  الدقــة ويعــوزه  تعــوزه  حديــث 

للنــص  تناولهــا  يف  موضوعيــة  تكــون  أن  لــذات 

بــإرث  وأضيــف  ثقــايف،  بــإرث  محملــة  وهــي 

عقليتهــا  يكــون  إبســتيمي  وبحقــل  أخالقــي 

دـعـوين  بخاصــة.  الناقــدة  وعقليتهــا  بعامــة 

عــى ذلــك، ال موضوعيــة يف  بـنـاء  إذن أعلــن، 

النقــد، أي نقــد، حتــى لــو تواـفـرت عنــد الناقــد 

العــّدة املنهجيــة الصارمــة. فكيــف ســيكون األمــر 

مــع ناقــد عربــي تكــّون يف ثقافــة نقــد الشــخص 

وليس نقد النص، وثقافة االنحياز والتقويم؟ 

حقــل  يف  قائمــا  ديارنــا  يف  النقــد  مــازال  أجــل: 

مــن  الصــواب  وتمييــز  واالســتياء  االستحســان 

الشــخص وليــس  نقــد  ثقافــة  يف  الخطــأ ولكــن 

الحــب والـكـره.  مــن حيــث  النــص، والعواطــف 

فالشــخص إن حــاز عــى درجــة التقديــس صــار 

النقــد مديحــا للنــص وللشــخص، وإن تـعـرض 

لــه ناقــد شــجاع بنقــد نصــه قامــت الدنيــا عليــه 

تصــل  للشــخص  االنحيــاز  فثقافــة  تقعــد.  ولــم 

حــّد اـلـوالء، واـلـوالء ثقافــة كمــا نعلــم. وثقافــة 

عــى  نحصــل  وهكــذا  املســاوئ،  تبــدي  الـكـره 

يشء،  يف  النقــد  مــن  ليســت  غريبــة  عالقــة 

عالقة بني ناقد محّمل بثقافة نقد الشــخص، 

ومنقــود عرضــة للتقويــم. وهــذا ينســحب عــى 

العالقــة بالنصــوص كلهــا مــن النــص التاريخــي 

الفلســفي.  بالنــص  مــرورا  األدبــي  النــص  إىل 

التاريخيــون  النقــاد  يقيمهــا  التــي  فالعالقــة 

الـعـرب، وهــم قليــل، ال ينظــرون إىل معقوليــة 

معقوليتهــا،  ال  إىل  أو  حدثــت  التــي  الوقائــع 

الحــدث  شــخوص  عــن  إن األفــكار املســبقة  بــل 

التاريخــي، أي الحقــل اإلبســتيمي الــذي تكونــوا 

فيــه، هــي التــي تحكــم نقدهــم التاريخــي، وهــذا 

إذ  اإلطــالق.  عــى  تاريخيــا  نقــدا  ينجــب  ال  أمــر 

كيــف يقــوم نقــد تاريخــي انطالقــا مــن االنحيــاز 

الشــعر،  نقــد  عــى ذلــك يف  وقــس  للشــخص؟ 

وهــو أصعــب أنــواع النقــد األدبــي، ولهــذا تجــد 

ولــن  نادريــن.  الـعـرب  عالــم  يف  الشــعر  نقــاد 

الشــاعر  بــني  فصلنــا  إذا  إال  الشــعر  نقــد  يقــوم 

منــه،  واملوقــف  الشــاعر  ونســينا  بــل  وشــعره، 

مــن  املوقــف  عــى  تأسيســا  الشــعر  نقــد  أمــا 

الشاعر، فهذا ال ينجب إال مناكفة أو تقريعا، 

وليس يف هذا وال ذاك نقد للشــعر. وقد يصل 

عــى  يجــرؤ  ناقــدا حصيفــا ال  أن  حــّد  إىل  األمــر 

أن يعــّر عــن موقفــه النقــدي تجــاه نــص شــاعر، 

بــات نقــد عيــوب نــص -ولــو وحيــدا- لــه، ـضـرب 

الجريمــة. مــن 

فإذا تأملت واقعنا الراهن 
وطبقت تلك المعايير 
السابقة التي ذكرت 
فسنجد أن المجتمع 

العربي مجتمع شبه راكد 
رغم أن اختالف الرؤى 
حول مستقبلنا كثير، 

وركوده هذا ناتج عن غياب 
الحيوية السياسي، وعن 

غياب فئات صاعدة تشكل 
ذات التاريخ؛ التاريخ الذي 
يدفع دفعا إلى األمام. 

وبالتالي ال تشكل الفئات 
الفاعلة سلبيا عنصر تقدم 

تاريخي، ولهذا ترى أن 
هناك ركودا فلسفيا فكريا 
يعكس الركود السياسي 

وسيادة القمع

إنهم يشعرون بعدم 
انتمائهم إلى العامة من 
الناس من جهة، ويعرفون 

أن ليس بمقدورهم 
االرتفاع إلى مستوى 

النخبة المبدعة من جهة 
أخرى. وهم بهذا يعيشون 

قلقا غير أصيل؛ إذ ذاك 
يتوهمون أن تحررهم 

من قلق كهذا ال يتم إال 
عبر االعتداء ال على نص 

المفكر أو األديب فحسب، 
وإنما على الشخص 

بالذات، فيشهرون سيفا 
خشبيا، ويعملون ضربا 

عشوائيا، فيظهرون نفوسا 
ت من حقد دفين، وغيرة  ُقدَّ

قروية، وحسد قاتل 

الوعي بالنص والعالم مقاالت نقديةملف



39 العدد 37 - فرباير/ شباط  382018

صورة النقد
بين النقد األدبي ونقد النقد

علي لفته سعيد

مــا قالــه األّولــون فقــط، فإنــه أيضــا خاضــع ملاهيــة التطــور ـسـواء عــى املســتوى العلمــي أو القيمــي أو  ثابتــا عــى  يبــدو تعريــف النقــد  ال 

الفكــري.. ولهــذا ـفـإن النقــد هــو املحاولــة القائمــة دومــا عــى تتبــع األثــر لتقويمــه ووضــع قيمــه وتعاليمــه ليكــون يف منـجـزه الحقيقــي أو 

املكانــة الحقيقيــة لهــذا األثــر الــذي ثّبتــه النــص، باعتبــاره مخيلــة كاملــة أو مأخــوذا مــن واقــع بطريقــة املخيلــة أو إنــه واقــع ـتـاّم يعتمــد عــى 

كونــه درايــة بحادثــة مــا ـسـواء كانــت هــذه الحادثــة تاريخيــة أم اجتماعيــة، ولكنهــا أي األثــر النــّي هــو املحـمـول األول الــذي أوجــد النقــد. 

ولهــذا ـفـإن بعــض النّقــاد يــرون أن النقــد يســهم إســهاما فاعــال يف التأثــر عــى املشــهد الثقــايف مثلمــا يقــّدم ملمحــا عــى األداء الثقــايف 

العــام، بوصــف النقــد نّصــا آخــر ســواء مــا كان موازيــا لــه أو مجرحــا منــه أو متأثــرا بــه، بمــا يعنــي أن النقــد يســاهم يف تأطــر ذائقــة املتلّقــي 

واألخــذ بــه ملعرفــة خفايــا وخبايــا النــص، مثلمــا يســاهم يف تقديــم املالمــح الجماليــة للمتلّقــي الــذي ال يكتشــف هــذه الخفايــا والجماليــات 

مثلمــا ال يكتشــف ســلبيات النــص التــي تكــون غائبــة عليــه كونــه مثــال أي املتلّقــي ال يفهــم معــاين املصطلحــات ومرجعياتــه، وهــو هنــا أي 

النقــد واحــد مــن أساســيات النــص األدبــي إذا مــا أريــد لــه الديمومــة كــون النقــد يؤّثــر بشــكل فاعــل وكبــر عــى عمليــة التلّقــي ذاتهــا، بــل يؤّثــر 

بشــكل أو بآخــر عــى منتــج النــص ألنــه ســيكون أمــام تشــخيص جديــد ملــا خــاف عنــه يف تأويلــه وقصديتــه وبنائــه ومحموالتــه، ألن املنتــج قــد 

ال ينتبــه إىل عوامــل اســتقرار نّصــه أو نواقصــه وإاّل ملــا كانــت هنــاك مراجعــات عديــدة ألي نــص منتــج يظهــر إىل العلــن، خاصــة إذا مــا عرفنــا 

أن النص ال يمكن إنجازه نهائيا وإن النص ال ينتهي، بل يركه املنتج ألنه دائما هناك ما يمكن إضافته إىل النص أو حتى حذف بعض 

مــا بداخلــه حــن يتــّم الكشــف عنــه بعــد حــن إنــه حلقــة زائــدة.

أو  النقــد  عــى  تقــع  ال  املشــكلة  ولكن
تلــك  عــى  بــل  النقــدي  النــص 

والــذي  النــص  هــذا  بهــا  ينتــج  التــي  الطريقــة 

بــني  مــا  التعارضــات  مــن  الكثــر  فيــه  أصبحــت 

أخــرى  اجراحــات  يريــد  ال  الــذي  األكاديمــي 

مــع  جديــدة  وعالقــات  عالئــق  إيجــاد  لعمليــة 

اســتخدام  فــوىض  عــن  قيــل  مــا  بحكــم  النــص 

املصطلحــات والتطــاول عــى النظريــات والقفــز 

عــى شــروحات العمليــة النقديــة التــي جــاء بهــا 

هنــاك  أن  بمعنــى  العالــم،  يف  الكبــار  النقــاد 

اتهامــات دائمــا تطلــق مــن النقــد األكاديمــي إىل 

صراعــا  وّلــد  مــا  وهــو  األكاديمــي،  غــر  النقــد 

كبــرا بــني الفئتــني إن جــاز هــذا التصنيــف.. وقــد 

خلف هذا التعارض أو الندية إن أردنا تخفيف 

املشــكلة وحيثياتهــا إىل إيجــاد ـنـوع مــن فرضيــة 

غــر  النقــاد  إن  أو  النقــد،  عــى  املؤاـمـرة 

النقــد ومصطلحاتــه  األكاديميــني يســيئون إىل 

النقــد  بجمــود  اآلخــر  الطــرف  يعتــّد  مثلمــا 

األولــني  ـقـول  مــن  تخّلصــه  وعــدم  األكاديمــي 

يمكــن  ال  مقّدســة  بأقــوال  يمســكون  وكأنهــم 

شــيئا ال  صــار  إن املصطلــح  أو  منهــا،  االـقـراب 

ال  ألنــه  وشــروحاته،  بـشـرحه  املســاس  يقبــل 

لهــذا  الفردانيــة  بالطروحــات  املســاس  يجــوز 

املفّكــر أو ذاك، وهــذا الناقــد أو ذلــك، وهــو مــا 

االثنــني، ألن  بــني  الراحــة  عــدم  مــن  نوعــا  وّلــد 

مــن  أن  يعتقــد  األكاديمــي  غــر  الثــاين  الطــرف 

حّقــه وـلـوج مناطــق آهلــة ومأهولــة بالكثــر مــن 

طــرح  حريّــة  لــه  تتيــح  التــي  النقديــة  الشــعب 

مــن  أـكـره  الطــرف  هــذا  وأن  خاصــة  اآلراء، 

منتجــي النــص األدبــي وأصبحــت لهــم ـخـرة يف 

طــرق الكتابــة وإنهــم النقــاد األوائــل لنصوصهــم 

تبــادل  يتــم  حيــث  مجايليهــم  ونصــوص 

املخطوطــات يف مــا بينهــم مثــال ملعرفــة نواقــص 

النص قبل طرحه كإنتاج نهايئ.

النقــد كمحـمـول أدبــي  بــني  التفريــق  ـلـزم  وهنــا 

النقــد كمحـمـول فكــري عــى الرغــم  وبــني نقــد 

مــن أن الثــاين ولــد كمــا نعتقــد مــن رحــم األول 

قبــل  األدبــي  باملحـمـول  املــرور  مــن  بــد  ال  ألنــه 

يحــدد  الــذي  الفكــري  املحـمـول  إىل  الوـلـوج 

عــدم  وإن  وأهميتهــا،  املصطلحــات  ماهيــة 

إىل  أوصــل  الــذي  هــو  الحالتــني  بــني  التفريــق 

مشــكلة  إيجــاد  أو  الـصـراع  مــن  النقطــة  هــذه 

االنتقــاص  منطقــة  يف  البـقـاء  أو  اآلخــر  إقـصـاء 

واإلبتعــاد عــن النقــد واالنتقــاد. وإذا مــا اعترنــا 

االختــالف  فــإن  أيضــا،  خطــاب  النقــد  نقــد  أن 

عــن النقــد األدبــي كونــه يبحــث يف أدوات النقــد 

النصــوص،  اشــتغال  آليــات  عــن  وليــس  ذاتهــا 

ولــو إنــه أيضــا يعتمــد يف والدتــه عــى النصــوص 

املنتجــة أيضــا، حتــى لــو كانــت نقــدا أدبيــا إذا مــا 

يكــون  ال  قــد  أدبــي  نــص  هــو  النقــد  بــأن  ســّلمنا 

أن  يعنــي  مــا  وهــو  خالصــا،  وخياليــا  مخياليــا 

نقد النقد هو الضابط الحقيقي النفالت النقد 

يعطــي  الــذي  وهــو  العلميــة  آثــاره  مــن  األدبــي 

ومالمحهــا  وأهميتهــا  لونهــا  الوســطى  املنطقــة 

اإلخوانيــات  فوضويــة  مــن  عليهــا  والحفــاظ 

النقديــة الظاـهـرة، حتــى ال يكــون هنــاك تهديــد 

لـلـراء املعــريف. لكنــه مــن جهــة أخــرى تبقــى كّل 

تلــك املســميات منوطــة بالناقــد نفســه، هــل هــو 

ناقد أدبي أو مشروع ناقد أدبي، أم هو يبحث 

فينتقــل  جديــد،  نقــدي  اشــتغال  آليــات  عــن 

مــن حقــل النقــد املتعــارف عليــه إىل نقــد النقــد 

النــص. إىل  النقــد  تبعيــة  مــن  للتخلــص 

حـصـول  إىل  قــاد  نفســه  الـصـراع  هــذا  إن 

عشــوائية يف فهــم اآلليــات التــي هــي باألســاس 

آليــات متحّركــٌة غــر جامــدة ومــن حــق أي واحــد 

امتــالك أدوات املشــروع النقــدي التــي لــم يصــل 

بهــا إىل مشــروعية الناقــد وهــو مــا معـمـول بــه 

يف الكثــر مــن دول العالــم ســواء يف الصحــف 

الصحــايف  يوجــد  حيــث  النشــر،  دور  حتــى  أو 

الثقــايف وهــو ليــس بناقــد وكذلــك املــرّوج الثقــايف 

بالتعريــف  يقــوم  الــذي  الثقــايف  املنــدوب  أو 

بالنــص املنتــج والرويــج لــه، وهــو يقــدم ملمحــا 

نقديــا عنــه بطريقــة تنــم عــن فهــم النــص، حتــى 

لــو كان بطريقــة الدعايــة التجاريــة. بمعنــى أن 

املنهجــي  املســتوى  أو  اإلـجـرايئ  املنهــج  وـضـوح 

بــني  تقاطــع  وجــود  يعنــي  ال  النقديــة  للكتابــة 

الحــاالت النقديــة وإن تعــّددت، ألن املهــم هــو 

أيــن يضــع الناقــد أو كاتــب النــص األدبــي نفســه 

نــص  بــني كونــه كاتــب  التفريــق  بــد مــن  ألنــه ال 

نقــدي أدبــي وبــني أنــه يمــارس فعــل نقــد النقــد، 

ليؤّشــر عــى أنــه ناقــد مفكــر يــأيت بالجديــد املميــز 

أو املبدع املخالف أو املناقش أو حتى املشاكس.

الشــمولية  حـصـول  يعنــي  ال  األدبــي  النقــد  إن 

هــي  النقديــة كمــا  للعمليــة  الكاملــة  الرؤيــة  يف 

عمليــة  يف  وجودهــا  يف  ومفروضــة  مطلوبــة 

نكتــب  التــي  املســاحة  هــذه  وحتــى  النقــد  نقــد 

الحـلـول  تقــدم  أن  مفروضــا  ليــس  اآلن  فيهــا 

محاولــة  هــي  بــل  الجامــدة،  املنهجيــة  النقديــة 

ملناقشــة األمــر، لوضــع حــد لهــذا الـصـراع الــذي 

بــدأ بالتزايــد، وصــار هنــاك انتقــاص مــن كاتــب 

هــب  مــن  كل  أن  عــى  األدبــي  النقــدي  املقــال 

ال  نقديــا  رأيــا  يكتــب  وهــو  نقــدا،  يكتــب  ودب 

يدخــل ضمــن فعاليــة نقــد النقــد الــذي يختــص 

به الناقد األكاديمي يف تقريب التوصيف كونه 

يتبــّوب  الـصـراع  أن  والحقيقــة  فكريــا..  منتجــا 

باعتقــاد الناقــد األكاديمــي إنــه األحــق بالحفــاظ 

عــى قيــم املصطلحــات التــي جــاء بهــا اآلخــرون، 

واإلشــارة  املكانــة  هــذه  يف  بالبـقـاء  األحــق  وإنــه 

إليــه.

إن  للنقــد؟  ثابــت  تعريــف  هنــاك  هــل  إذن.. 

الغربيــني  الكبــار  النقــاد  إن  ســتكون  اإلجابــة 

مكانــة  يف  التعريــف  عندهــم  يكــن  لــم  تحديــدا 

واحدة بل وصل أيضا إىل ما يطلق عليه ميتات 

تقــّدم  أيضــا  وهــو  املتناســلة  النقديــة  امليتاميتــا 

وإبــداع يحــاول مجــاراة الواقــع اليومــي الــذي ال 

يقبــل الســكون والركــون إىل تعريــف ثابــت، ألن 

مســاهمة  يســاهم  مثــال  التقنيــات  يف  التـحـّول 

االجتماعيــة  العالئــق  عــى  التأثــر  يف  فعالــة 

فإنــه  وبالتــايل  الدينيــة،  وحتــى  واالقتصاديــة 

هنــاك  دائمــا  ألنــه  النقــد،  ثوابــت  عــى  يؤّثــر 

ســابقة  نقديــة  لظاـهـرة  تابعــة  نقديــة  تبعيــة 

والعكــس صحيــح.. خاصــة إذا مــا تــّم التفريــق 

الجديــد أيضــا بكــون الناقــد األدبــي ليــس منظــرا 

يف حــني باإلمــكان أن يكــون ناقــد النقــد منّظــرا 

التوصيفــات  يضــع  الــذي  وهــو  جديــد،  هــو  ملــا 

الجديــدة ألنــه يمتلــك إمكانيــة املناقشــة وطــرح 

يمكــن  وإنــه  عشــوائية،  بــال  الجديــدة  املفاهيــم 

املطروحــة  العشــوائيات  كّل  مــن  االســتفادة 

النقــد  يف  املنهجيــة  بغيــاب  يعتقــد  مــا  بســبب 

العشــوايئ  النقــد  تبويــب  خــالل  مــن  األدبــي 

وجعلــه بمســارات صحيحــة مــن خــالل ترتيــب 

وفـكـره. بعلميتــه  والعشــوايئ  الفوضــوي 

يكــون  أن  يمكــن  األدبــي  النقــد  أن  بمعنــى   

لــي  جديــدة  فـكـرة  انبثــاق  أو  جديــدا  محـمـوال 

ميتــاوي  محـمـول  لهــا  جديــدة،  نظريــة  يكــون 

امليتــات  ألن  التســمية،  صّحــت  إن  جديــد 

والتقــدم،  التناســل  عــن  تتوّقــف  لــن  العديــدة 

تجتــاح  التــي  التقنيــة  التطبيقــات  حــال  حالهــا 

للمعنــى:  الــكّي  التأشــر  يمكــن  العالــم.. وهنــا 

النقــد األدبــي ال يعنــي اختصاصــا علميــا أو  إن 

إنــه منحصــر يف ذات نقديــة، بــل هــو أمــر مشــاع 

ألنهــم  النــص  منتجــو  هــم  مــن  إال  يدخلــه  ال 

ترتبــط يف  التــي  النصيــة  العالئــق  بتلــك  األدرى 

كيفيات نشوئها.. يف حني إن نقد النقد يحتاج 

إىل منظــر مفاهيمــي ومنتــج ملصطلحــات علميــة 

لتكــون  للنقــد،  الحقيقــي  لتبيــان املعنــى  قابلــة 

لــه أهميــة ومســؤولية يف إظهــار النقــد عــى أنــه 

جديــد  نــص  بـنـاء  النقــد  نقــد  وإن  آخــر،  نــّص 

يضــم النقــد والنــص معــا، وتلــك املفاهيــم التــي 

هي موجودة يف الطريق عى قول الجاحظ إن 

اختصــر  وكأنــه  الطريــق،  يف  مطروحــة  املعــاين 

بـقـاء جدليــة املعنــى واللفــظ والتــي  الطريــق يف 

أنهــا  عــى  ذاتهــا،  املفاهيــم  معرفــة  إىل  تحـتـاج 

الدـخـول  واحــد  أي  حــق  ومــن  جامــدًة  ليســت 

يف حيثياتهــا وإنــه حتــى لــو كان عشــوائيا، فــإن 

هــذه  مــن  االســتفادة  بإمكانــه  النقــدي  املنظــر 

علمــي  منهــج  إلنـتـاج  والعشــوائيات  الفــوىض 

قــادر وقابــل عــى مالحقــة املنجــز النقــدي كونــه 

النقــد. بنقــد  معنيــا 

كاتب من العراق

الوعي بالنص والعالم مقاالت نقديةملف
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ل نقدي تخيُّ
دريدا، كيليطو وكاتب مجهول

خالد حسين

هنــا يف هــذا املقــال، وقــد أعطيتــه عنــوان “كمتخيــل نقــدي”، أســوق افتتاحيــات ال بـُـــّد منهــا: جــاك دريــدا “أنــا ال أملــك إال لغــة واحــدة، ومــع 

ذلــك فهــي ليســت لغتــي ـــــ كتــاب أحاديــة لغــة اآلخــر”. عبدالفتــاح كيليطــو »ال تتكلــم لغتــي ولــن تتكلــَمّ لغتــي ــــ كتــاب لــن تتكلــَمّ لغتــي”. 

كاتـــب مجـهـول »لغــــة أنطقهــا وال أكتبهــا، وأخــرى أكتبهــا وال أنطقهــا، فعــى أّي حــّد أقــف؟ ـــــ مخطــوط اللغــة واآلخــر”. لنتخــذ مــن قولــة 

دريــدا َموطــئ ـقـراءة.

إىل  التفكيكيــة  مبتكــر  قــاد  الــذي  ُترى مــا 
هذا التصريح الغريب؟ لغة واحدة 

يملكهــا مــع أنهــا ليســت لغتــه، أو بتعبــر آخــر: 

الُلّغــة التــي أتكَلّـــم بهــا، الُلّغــة التــي أحفــر فيهــا 

هويتــي، كينونتــي ليســت لغتــي، هكــذا تمكــن 

ترجمــة قولــة دريــدا، كمــا لــو أَنّ دريــدا اغتصــب 

الفرنســية عنــوة؛ لتغــدو لغــَة »أّم« لــه، أو أَنّــُه 

ــــ أّم«؛ فلــم يجــد  انزلــَق إىل الَعالــم دون »لغــة 

كينونــة؛  هويــة،  لغــة،  عــن  البحــث  مــن  مـفـّرا 

ليصطــدم بالفرنســية عــى حــني غــَرّة، فاتخذهــا 

الــذي  املــأزق  فداحــة  مــن  لينتهــي  لــه؛  مســكنا 

ــط فيهــا، فالكائــن ال يمكنــه أن  وجــد ذاَتــُه تتخَبّ

يحيــا دون مــأوى ســواء أتعّلــق األمــر بالُلّغــة أو 

الكائــن  يقــي  فـ»البيــت«  االعتيــادي،  باملســكن 

مــأوى  فاللغــة  هويــة«،  و»الــالـ  االنــدالق  مــن 

ُتنَسُج فيه خيوُط هوية الكائن.

املتخَيّلــة  الســهولة  بهــذه  ليــس  األمــر  أَنّ  بيــد 

أَنّ  فلــو  لدريــدا:  أتخَيّلهــا كقــارىء  قــد  التــي  أو 

إال  أملــُك  ال  »أنــا  ل  األَوّ بالشــطر  اكتفــى  دريــدا 

مســار  إىل  املشــكلة  اَلنَْزَلَقــت  واحــدة«؛  لغــة 

ليســت  فهــي  ذلــك  »ومــع  أضــاف  ــُه  لكَنّ آخــر، 

فهــي  ذلــك  ومــع  بلغتــي  ليســت  لغــة  لغتــي«، 

ملــي، ويف حــوزيت، أَتصــَرّف بهــا كمــا أـشـاء مــا 

هشــة  ــر الَدّ دامــت ضمــن ممتلــكايت! إقــراٌر، يفِجّ

ثــم  اآلخــر  لغــة  تتكّلــم  أن  ــل:  املتأِمّ عينــي  بــني 

يصــُرّ  دريــدا  لكــن  صلــف!،  يف  امتالكهــا  عــي  تَدّ

الفة »عى أَنّ هذه الُلّغة، اللغة  عى هذه الَصّ

ث بهــا، مــن  الوحيــدة التــي نــذرت نفــي للتحــُدّ

املهــد إىل اللحــد، هــي كمــا تــرى ليســت لغتــي، 

والحــُقّ أنهــا لــم تكــن كذلــك مطلقــا«، لكــن أيــن 

ــل هــذا العشــق للغــة اآلخــر  لغتــه ــــ األم، أال يمِثّ

أَنّ  بيــد  لهــا؟  وازدراء  بــل  األّم«  ـ  »للغــة  ــرا  تنُكّ

دريــدا صريــٌح يف تأكيــده: فالفرنســية هــي اللغــة 

الوحيــدة التــي نــذر نفســه لهــا مــع أنهــا لــم تكــن 

يلفحنــا  وهنــا  اإلطــالق.  عــى  لغتــه  تكــون  ولــن 

ال  دريــدا  أَنّ  لــو  مــاذا  هرطوقــّي:  ســؤال  لظــى 

يقصــد بالعالمــة »أملــك« مــا يــدُلّ عــى االحتيــاز 

مختلــف  أمــر  إىل  يشــر  مــا  بقــدر  والحيــازة، 

التناقــض  فمــن  قراءتنــا؛  تأويــل  تمامــا حســب 

عــي  بمــكان أن أمتلــَك لغـــَة اآلخــر، آِخــري ثــم أَدّ

ومــا  لغتــي،  هــي  فأيــن  الوحيــدة،  لغتــي  أَنّهــا 

الُلّغــة؟  يمتلــُك  أنــه  يزعــم  الــذي  ومــن  شــأنها؟ 

ال  بهــا،  َعامِلــا  كان  وإن  الُلّغــة،  ســليُل  حتــى 

النهايــة؛  إىل  اإلـقـرار  هــذا  يذهــب يف  أن  يمكــن 

الُلّغــَة رأســمال جماعــّي،  أَنّ  وذلــك يرجــع إىل 

ثروة يقتسمها الكّل تنّد عن االمتالك مطلقاً، 

فما بالك بغريب عى اللغة!. ال شَكّ أن دريدا 

يَــْرِم قولتــه  لــم  عــى وعــّي جســور بذلــك؛ فهــو 

عــى عواهنهــا شــوقا لإلدهــاش بقــدر مــا يتعَلّــق 

 ، األمر بوضعية الفيلسوف ذاته، فهو مغاربٌيّ

مــن يهــود الجزائــر، فــإن لــم تكــن العريـّــُة لغــة 

لــه، فالعربّيـــة، وإن لــم تكــن هــذه، فالربريـــُة، 

ــَس  مؤِسّ اختطــف  الفرنــَيّ  ــــ  اآلخــر  لكــن 

وأُلفتهــا؛  الُلّغــات  هــذه  ِشــَباِك  مــن  التفكيــك 

ليشــغَف بلغتــه، الفرنســية وحدهــا، لرتهــن، 

ــة، مصــر الفيلســوف بهــا، لكــن األمــر،  مــن ثَمّ

يقينــا، يتجــاوز الشــغَف إىل االمتــالك؛ لينقلــب 

الوافــَد  أَنّ هــذا  ــاحر، بمعنــى  الَسّ ــحُر عــى  الِسّ

يزيــُح  فإَنّمــا  الفرنــي؛  ـ  للغــة اآلخــر  بامتالكــه 

الفرنــَيّ عــن امتالكــه للغتــه، كمــا لــو أَنّ دريــدا 

لغتــَك  تمتلــُك  أنــَت  حســنا،  للفرنــّي:  يـقـول 

ولكَنّــك ال تتقنهــا، فدعنــي أمتلكهــا؛ ألننــي أنــا 

بإتقانهــا؛  رهــٌن  اللغــة  فامتــالك  أتقنهــا!  الــذي 

قولــة  إدراج  يمكننــا  ذلــك،  عــى  عطفــا  فهــل، 

إال  أتقــن  ال  أنــا  ثــان:  تأويــل  ســياق  يف  دريــدا 

ليســت لغتــي،  لغــة واحــدة، ومــع ذلــك فهــي 

بـــعالمة  »أَْملــك«  عالمــة  ترجمــة  عــر  هكــذا 

»أَْتِقــن«؛ فهــل املقصــود باإلتقــان هــو التجــي يف 

ثنائيتــي: اللغــة/ الــكالم )سوســور( أو الكـفـاءة/

األداء )تشومســي(؟ يف الحالتــني؛ فــإَنّ ســليَل 

»اللغــة/  يخضــع  لغويــا،  املعــاف  »مــا«،  لغــة 

وبالتــايل؛  األداء«،  »الــكالم/  الكـفـاءة« إلنـتـاج 

هــذا املعنــى األلســني  تتجــاوز  دريــدا  قولــة  فــإِنّ 

اآلخــر،  لغــة  بالُلّغــة،  »الّلِعــِب«  إىل  لإلتقــان 

كمــا  تبــدو  حتــى  ذاتهــا،  مــع  ـصـراع  يف  وزّجهــا 

لــو أنهــا لــم َتُعــد تتعــَرّف عــى ذاتهــا بتصريفهــا 

الــذات  تشــتهي  أو  تشــتهي  كمــا  ال  وتحويلهــا 

يشــتهي  كمــا  وإنمــا  مالكهــا؛  تتكّلمهــا،  التــي 

اآلخــر، املتقــن لهــا، املالــك الجديــد، آخــُر َماِلِكَهــا 

الغريــة،  روَح  يبُثّهــا  الــذي  آخُرَهــا  القديــم، 

لغــة  أخــرى،  لغــة  تســتضيف  لغــة  فتغــدو 

بأنفــاس اآلخــر، يكتــب دريــدا »إننــي  تهســهُس 

وأنــا خــارج اللغــة الفرنســية ال أشــعر فحســب 

ومذمــوم،  القــوى  خائــر  تمامــا،  تائــه  بأننــي 

ولكــن أشــعر أيضــا بأننــي أعمــل عــى تشــريف أو 

خدمــة كل األلســن املتكلمــة، وبكلمــة واحــدة، 

ــة  هَمّ أشــحذ  وأنــا  ‘أجمــل’  بطريقــة  أكتــب  أنــا 

و’الصـفـاء’  فرنســيتي،  يف  املوجــودة  املقاومــة 

الــذي يطبعهــا، فرنســيتي التــي أتكلمهــا بصــوت 

عــى  للرجمــة:  املستبســلة  ومقاومتهــا  عــال، 

املغاـيـرة  الفرنســية  ذلــك  يف  بمــا  اللغــات  كِلّ 

دريــدا  قولــة  غرابــة  تتجــّى  هنــا  لفرنســيتي«، 

ُتْصَقــُل عــى نحــو  وضوحــا، فعالمــة االمتــالك 

يطريقــة  أكتــب  »أنــا  العبارتــني  بهاتــني  حــاّد 

أجمــل« و»الصـفـاء الــذي يطبعهــا«، إذا كتابــٌة 

املغاـيـرة  املغاـمـرة،  هــي  تلــك  وأصفــى  أجمــُل 

عندمــا  الــذات  لغــة  يف  اآلخــر  يرتكبهــا  التــي 

ــارىء  يمتلكهــا، يتقنهــا؛ ولهــذا تبــدو كتابــة الَطّ

مــن  ـضـرٌب  أنهــا  لــو  كمــا  األّم«  ـ  »اللغــة  عــى 

الوعي بالنص والعالم مقاالت نقديةملف
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ومــن  دريــدا  لكــَنّ  جســدها،  يف  غريبــة  لغــة 

بــاب اإلمعــان يف مراكمــة التناقــض لديــه يكتــب 

ذاتهــا: بالغرابــة  أُخريــني  عبارتــني 

1ــــ “ال يمكــن أبــدا أن نتكلــم إال لغــة واحــدة، أو 

باألحــرى لســانا واحــدا”.

2ـ  “ال يمكننا أن نتكلم لغة واحدة فقط، أو ال 

وجود للسان خالص”.

املنطــق  أزمــة  مــن  دريــدا  عبــاراُت  ُتفـَــاِقُم  هكــذا 

يمكــن  األوىل  فالعبــارة  القــارىء،  وـحـرة 

الفعــَيّ  الواقــع  أّن  ذلــك  الفــور؛  عــى  نقضهــا 

أو  اللغــة  مزدوجــي  مــن  الكثــر  عــى  ــر  يتوَفّ

يمــي  دريــدا  لكــَنّ  اللغة،…إلــخ،  ثــاليث  حتــى 

التأكيــد  عــر  املألــوف  املعنــى  مــن  أكــر  كعادتــه 

أبــدا  يمكــن  الِلّســان »ال  الُلّغــة أو  عــى أحاديــة 

أن نتكلــم إال لغــة واحــدة«، كمــا لــو أَنّ دريــدا 

بلغــة واحــدة، ال  يـقـول: ال يمكــن املغاـمـرة إال 

يمكــن إتقــان إال لغــة واحــدة؛ إلنجــاز املغامــرة، 

الثانيــة  العبــارة  أَنّ  بيــد  الكتابــة.  مغاـمـرة 

تعصــف بهــذا التأويــل، وتجعــل القــارىء يغــرق 

يف سخرية من نفسه »ال يمكننا أن نتكلم لغة 

خالــص«،  للســان  ال وجــود  أو  فقــط،  واحــدة 

الوقــت  لغــة واحــدة، ويف  نتكلــم إال  فكيــف ال 

واحــدة!  لغــة  نتكلــم  أن  بإمكاننــا  ليــس  ذاتــه 

فالُلّغــُة  تناقــض،  البتــة وال  األمــر  يف  غرابــة  ال 

لغــة  فــكُلّ  خالصــة،  للغــة  وجــوَد  ال  لغــاٌت، 

ثــة بلغاتهــا، لهجاتهــا، وبالُلّغــات األخــرى،  ملَوّ

والَتّــالص  بالَتّنــاص  طاقتهــا  تشــحن  لغــة  كُلّ 

إلنـتـاج املعنــى؛ فالتنــاُصّ قــدُر اللغــِة كينونــة؛ 

ففــي الوقــت الــذي أتكّلــم لغــة واحــدة، فإننــي 

تصــرخ  وقريبــة  بعيــدة  لغــات  لغــات،  أتكلــم 

مــن شــقوق هــذه الُلّغــة وفجواتهــا، تؤّكــد عــى 

حضورهــا الغائــب: ال يمكــن أن نتكلــم إال لغــة 

واحــدة، ولكــن يف الوقــت نفســه ال يمكننــا أن 

نتكلــم لغــة واحــدة، وإذ نتكّلــم لغــة واحــدة؛ 

فاالختــالُط،  تتكَلّمنــا،  لغــة  مــن  أكــر  فــإَنّ 

يشــعر  ألــم  اللغــة؛  يف  أٌسّ  د  التبــُدّ الَبْلَبلــة، 

، وفــق ســردية العهــد القديــم، بجســامة  ُبّ اـلـَرّ

فبلبــل  األرض،  أهــل  لغــة  أحاديــة  خطــر 

لسانهم حتى ال يسمع بعُضهم لسان بعض، 

التكّلــم  حّديــن،  بــني  ذاتــه  الكائــن  يجــد  هكــذا 

واالســتحالة. اإلمــكان  والالتكلــم، 

عبدالفتــاح  املغربــّي،  الناقــد  عبــارة  أَنّ  غــر 

كيليطــو، تصدمنــا تمامــا، إذ يأخذنــا الظــُنّ إىل 

الحالــة الحرجــة يف كونهــا ردا عنيفــا عــى عبــارة 

لغتــي  تتكَلّــم  يـقـول كيليطــو »ال  دريــدا،  جــاك 

هة إىل اآلخر،  ولن تتكلَمّ لغتي«، العبارة موَجّ

ملكيــة  عــى  لالنقضــاض  ــز  يتحَفّ الــذي  اآلخــر 

الــّذات، عــى الُلّغــة حيــث تختبــىء فيهــا الهويــة 

وُتصــان مــن عبــث اآلخــر؛ لهــذا انبثقــت العبــارة 

يخــرق زمنــي  حــاّد  نفــّي  عــر  بالُعنــف  مقرونــة 

الحاضــر واملســتقبل »ال تتكلــم« »لــن تتكلــم«، 

إنــذار لآلخــر إذ ]وإذا[ حــاول أن يتكّلــم لغتــي، 

أن يتقنهــا، أن يزيحنــي عــن ملكيتــي لهــا، كمــا 

لو أنني سأفقد هويّتي حاملا يمسك اآلخُر زمام 

لغتي، ال مجال للضيافة، هنا، فعى الضيف 

ــــ اآلخــر أن يلتــزم، أن يخضــع ألخالقياتهــا والء، 

، وعــى الســِرّ  وال يجــرح لغتــي، فلغتــي ســّرَيّ

أن ينأى عن اآلخر ــ الضيف. يكتب كيليطو »يف 

يــوم مــن األيــام تبــني يل أننــي ال أحــُبّ أن يتكَلّــم 

أن  يف  تكمــن  ال  فالقضيــة  لغتــي«،  األجانــب 

يتكلــم اآلخــُر لغتــي؛ وإنمــا حينمــا يتجــاوُز الحــَدّ 

يعّرينــي  بهــذا  فإنــه  لغتــي؛  بأـسـرار  ويمســُك 

قــاب  ، ويجعلنــي  مــن هويتــي، ويفضــح ســّرَيّ

قوسني أو أدىن من »الالـ  هوية«، هذا ما جرى 

بطالبــة  لقائــه  يف  القديــر  املغربــي  الناقــد  مــع 

تتقــن  األـخـرة  أن  يكتشــف  عندمــا  أمركيــة 

تكتنفهــا  التــي  األـسـرار  بــكِلّ  الدارجــة  املغربيــة 

تشــوبها  ال  ممتــازة  الدارجــة  عربيتهــا  »كانــت 

شــائبة، بــل كانــت قــادرة عــى النطــق بالحــروف 

عــن  لعجزهــم  الـعـرب  مــن  الكثــر  تزعــج  التــي 

اندهشــُت  والـحـاء.  والعــني  كالقــاف  إصدارهــا 

منــي  تفلــت  لغتــي  بــأن  أحسســت  ـمـرة  وألول 

األمركيــة  قامــت  باألحــرى  أو  عنــي،  وتتخــى 

 . يــدَيّ بــني  مــن  وانتزاعهــا  عليهــا  بالســطو 

لحســن الحــظ لــم أكلمهــا بعــد ذلــك بالعربيــة 

أيضــا،  بهــا  تتحــدث  كانــت  لــو  الفصحــى، ألنــه 

وهــذا يشء غــر مســتبعد، فمــاذا ســيبقى يل؟ 

حــال  األمركيــة  مــع  كيليطــو  حــال   .»106 ص 

عربــّي  ناقــد  حــال  دريــدا،  جــاك  مــع  الفرنــي 

ســليم  والــروايئ  الشــاعر  كتابــات  إزاء  صديــق 

العظــم؛  حتــى  ـبـركات  ســليم  »أـكـره  ـبـركات 

هكــذا  الجماليــة«،  بهــذه  العربيــة  يفــرع  ألنــه 

تنبثــق الثنائيــات: كيليطــو/ الطالبــة األمركيــة، 

جاك دريدا /اللغة الفرنسية، الناقد/ بركات: 

اآلخــر  اآلخــر،  مواجهــة  يف  الــذات  نــرى  هكــذا 

الــذي يتموضــع يف لغــة الــذات؛ ليســلبه إياهــا 

باجراحــه لغــة أخــرى، بصمــة خاصــة؛ لتتكَلّــم 

ى  تتبــَدّ هنــا  مــن  بهويتــه.  وتصــرخ  باســمه، 

كيليطــو  قولــة  يف  بقــوة  االســتفهام  صرخــة 

»فمــاذا ســيبقى يل؟« لــو أَنّ الطالبــة األمركيــة 

باهــٌظ،  الَثّمــُن  الفصحــى!  بالعربيــة  ثــْت  تحَدّ

ســأَُزاُح  حيــث  مــأواي  بيتــي،  فلغتــي  بالتأكيــد، 

فيــه، ولذلــك  فيهــا/  اآلخــر  بإقامــة  منــه  منهــا/ 

التــي تســم عنــوان كتــاب  النفــي  نلمــس قســوة 

لــن تتكلــم لغتــي  كيلطيــو »لــن تتكلــم لغتــي«: 

أيهــا اآلخــر مثلمــا أتكَلّمهــا، ال ضــَر أن تتكّلــم، 

أنهــا  تشــعرين  أن  دون  ُتْتـــِقَنَها،  أن  دون  لكــن 

لغتــَك، فاللغــة التــي أتكلمهــا هــي لغتــي، هــي 

أنــا، وأنــا لغتــي، فحــذاِر أن تـقـرب مــن ســّري، 

ال  وإال:  الضيافــة  بقواعــد  تلـتـزم  أن  عليــك  إذ 

لــن  الضــرورة:  اقتضــت  وإن  لغتــي،  تتكَلّــم 

. تتكّلمهــا

يف »مخطــوط اللغــة واآلخــر«، يواجهنــا حــدٌث 

ذاتــه  املجـهـول  الكاتــب  يموقــع  إذ  مختلــٌف؛ 

أنطقهــا  »لغــــة  يكتــب  حيــث  تمامــا  الحــّد  عــى 

وال أكتبهــا، وأخــرى أكتبهــا وال أنطقهــا، فعــى 

أّي حــّد أقــف؟«، يف القولــة مــا ينبــىء عــن األلــم 

الــذات، والتضــرع  الــذي تقيــم فيــه  مــن املوقــع 

بــني  املتشــّظية  الحــال  هــذه  مــن  للخــالص 

الَنّطــُق دون  ــــ األم« حيــث  االنتـمـاء إىل »اللغــة 

كتابــة واإلقامــة يف »لغــة ــــ اآلخــر« حيــث الكتابــُة 

دون نطق، هنا الحال مغايرة، للوهلة األوىل، 

لحــال جــاك دريــدا الــذي ارتــى اإلقامــة يف لغــة 

ــــ اآلخــر، ونــذر نفســه لهــا مــن املهــد إىل اللحــد، 

محســوم  فاألمــر  األم؛  لغتــه  غــدت  أنهــا  أي 

انتمــاء، كمــا أَنّهــا مباينــة للنفــي املضاعــف الــذي 

تحصــنٌي  إّنــه  حيــث  مــن  كيليطــو  قولــة  يخــرق 

الكاتــب  حــال  إَنّ  بــل  عبــث اآلخــر،  مــن  للــذات 

»التفكيــك«  روح  إىل  األـقـرب  هــي  املجـهـول 

بــني  لغتــني،  بــني  الَحــّد  يف  اإلقامــة  حيــث  مــن 

أقــف؟  حــّد  أّي  فعــى  ثقافتــني:  وبــني  لســانني 

هكذا يتساءل الكاتب املجهول يف حرة متأملة: 

التــي  لغتــي  إىل  أنتمــي  فهــل  حــّد؛  أي  عــى 

لغــة  ثـَــَمّ ال أمتلــُك إال  أنطقهــا فحســب، ومــن 

واحــدة، أم أنتمــي إىل اللغــة )لغــة ــــ اآلخــر( التــي 

أكتبهــا، ومــن َثـــَمّ ال أمتلــك إال لغــة واحــدة مــع 

فثمــة  َحْســَم يف األمــر،  لغتــي؟ ال  ليســت  أنهــا 

ـصـدٌع، ثـغـرٌة يف امتــالك »اللغــة ـ األم« بغيــاب 

ـ اآلخــر« بغيــاب  الكتابــة، وكــذا األمــر يف »لغــة 

يف  املجـهـول  الكاتــب  يكتــب  ولذلــك  النطــق؛ 

حاشــية مــن هوامــش مخطــوط )اللغــة واآلخــر( 

ــة دريــدا  »ال لغــَة يل!«، لــرّد بذلــك عــى محاَجّ

»أنــا ال أملــك إال لغــة واحــدة، ومــع ذلــك فهــي 

ليســت لغتــي«، دريــدا الــذي رَدّ عــى املســتعمر 

الفرنــي باســتعمار أكــر فتــكا باالســتيالء عــى 

لغتــه، وكذلــك عــى تحذيــر كيليطــو »ال تتكَلّــم 

لغتــي، ولــن تتكّلمهــا«، فالــذي ال يمتلــك لغــة 

الــّذات يف وجــه اآلخــر. ليــس معنيــا بتســييج 

الحاشــية  يف  يســتدرك  املجـهـول  الكاتــب  لكــن 

لغــَة يل(،  أَنّ )ال  تعنــي  لغــة يل، ال  ذاتهــا »ال 

لغتــني«،  بــني  العبــور  مســافة  تعنــي  وإنمــا 

مــا يف األمــر  ــة ملكّيــة، وكُلّ  ثَمّ ليســت  هكــذا، 

هنــاك مســافة يســلكها الكاتــب املجـهـول »أنــا ال 

أملــك إال مســافة بــني لغتــني«، هــذا مــا تهجــُس 

يعرهــا  درٌب  ثمــة  الكاتــب املجـهـول،  قولــُة  بــه 

لغــة  إىل  يســتحيُل  عبــوٌر  إىل أخــرى،  لغــة  مــن 

جديــٌد،  لســاٌن  ينبثــق  لغتــني  بــني  جديــدة، 

ــــ اآلخــر، لســاٌن  ، وال بلغــة  ــــ األِمّ ال هــو باللغــة 

انتمائــه، ال إىل  َبيـْــْن« وغــر محســوم يف  »َبيـْــَن 

يشــُفّ  ٌع،  متـصـِدّ ــه  لكَنّ اآلخــر،  إىل  وال  ات  الــَذّ

عن فجوات، ممّرات، ثغور، أرشيفات تنتاب 

جغرافيتــه، هكــذا يـقـرب الكاتــب املجـهـول مــن 

يف  وإنمــا  اآلخــر«؛  لغــة  »أحاديــة  يف  ال  دريــدا 

أحادية لغة تتكَلّم أكر من لغة »ال يمكننا أن 

نتكلــم لغــة واحــدة فقــط، أو ال وجــود للســان 

خالــص«.

ــل  التنُقّ تتيــح  التــي  هــي  الَحــّد  عــى  اإلقامــة  إَنّ 

وجعــل  واإلعــارة،  واالســتعارة  ــفر  والَسّ

االســتحالة ممكنــة، فعــر اإلقامــة يغــدو املقيــم 

عــات،  ـصـراع  بــؤرة  للغــات،  للغتــني،  نهبــا 

فــكُلّ لغــة تفتــُك باألخــرى، وتبطــش بهــا وفــق 

البتــة،  فيهــا  هدنــة  ال  التــي  َنــاص  الَتّ حــروب 

ــائد،  حيــث الَنّهــش واالقتطــاع همــا القانــون الَسّ

وحتــى يف حــال انتصــار إحداهمــا، فــإَنّ األخــرى 

ال تعــرف بالهزيمــة، إذ تكمــن اللغــة املســيطرة 

وكتابتــه. العابــر  نطــق  يف  بفحيحهــا 

»أُحاديــة  تفكيــك  إىل  يل!«  لغــة  »ال  تقودنــا 

د، واالختــالف،  الَتّعــُدّ عــى  لتفتحهــا  اللغــة«؛ 

واملغايرة وتبيح لآلخر أن يتكَلّم لغتي اآلن ويف 

املســتقبل، فلغتــي ال تكــون إال حــني تســتضيف 

يف  األصــل  ألّن  بلغتــه،  مهــا  ليطِعّ اآلخــر؛ 

وقيــود؛  بشــروط  مرهونــة  تكــون  أال  الضيافــة 

إرادة  هــي  لغــة يل!«  أبعــد ونـقـول »ال  لنذهــب 

اآلخــر يف مناكحــة اللغــة ــــ الــذات؛ لتـقـول مــا ال 

ات أن تقولــه وتكتبــه بهــا وفيهــا،  تســتطيع الــَذّ

أســاليبها  طائلــة  تحــت  تقــع  ات  الــَذّ أَنّ  ذلــك 

تكــون  أو  الُلّغــة،  فتمــوت  الــكالم؛  يف صناعــة 

يل!«  لغــة  »ال  تــأيت  األخــر، ولهــذا  الَنّفــس  يف 

ال  لغــة  يف  لغتــني  بــني  لـقـاء  ا،  مـمـَرّ لتؤّســس 

تعــرف إال باإلشــراق ســلطانا يف الكتابــِة، كتابــة 

تفــُرّ مــن الَتّشــاُكل إىل حضــن االختــالف النبيــل، 

باالنغــالق،  لغــة  وال  بالتماثــل،  لغــة  فــال 

مــع  يربطهــا  الــذي  »اللـقـاء«  هــذا  هــي يف  وإنمــا 

عــى  القــدرة  يمنحهــا  اللـقـاء  ألَنّ  الُلّغــات؛ 

الحيــاة. الكتابــة/ 

ناقد من سوريا مقيم في جنيف

األمر ليس بهذه السهولة 
لة أو التي قد  المتخيَّ

لها كقارئ لدريدا:  أتخيَّ
فلو أنَّ دريدا اكتفى 
ل »أنا ال  بالشطر األوَّ

أملُك إال لغة واحدة«؛ 
اَلْنَزَلَقت المشكلة إلى 
ُه أضاف  مسار آخر، لكنَّ

»ومع ذلك فهي ليست 
لغتي«، لغة ليست بلغتي 

ومع ذلك فهي ملكي، 
ف  وفي حوزتي، َأتصرَّ
بها كما أشاء ما دامت 
ضمن ممتلكاتي! إقراٌر، 
هشة بين عيني  ر الدَّ يفجِّ
ل: أن تتكّلم لغة  المتأمِّ

عي امتالكها  اآلخر ثم تدَّ
في صلف

 سأفقد هوّيتي حالما 
يمسك اآلخُر زمام لغتي، ال 
مجال للضيافة، هنا، فعلى 

الضيف ــ اآلخر أن يلتزم، 
أن يخضع ألخالقياتها والء، 

وال يجرح لغتي، فلغتي 
، وعلى السرِّ أن ينأى  سّريَّ
عن اآلخر ــ الضيف. يكتب 
كيليطو »في يوم من 
األيام تبين لي أنني ال 
م األجانب  أحبُّ أن يتكلَّ

لغتي«، فالقضية ال تكمن 
في أن يتكلم اآلخُر لغتي؛ 

وإنما حينما يتجاوُز الحدَّ 
ويمسُك بأسرار لغتي؛ فإنه 
بهذا يعّريني من هويتي، 
، ويجعلني  ويفضح سّريَّ

قاب قوسين أو أدنى من 
»الال ـ هوية« 

الوعي بالنص والعالم مقاالت نقديةملف
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نقد الحداثة وما بعدها
تجربة أدورنو ونهايته المأساوية

إبراهيم الحيدري

ارتبــط اســم تيــودور أدورنــو مــع اســم ماكــس هوركهايمــر بتأســيس “معهــد البحــث االجتماعــي” يف جامعــة فرانكفــورت، الــذي ـعـرف يف 

مــا بعــد بـ”مدرســة فرانكفــورت” يف علــم االجتـمـاع النقــدي، وأصبــح أســتاذا للفلســفة وعلــم الجمــال ثــم مـسـاعدا لهوركهايمــر يف إدارة 

املعهــد، وعمــل معــه عــى تطويــر وإغنــاء النظريــة النقديــة. ويعتــرب أدورنــو، إىل جانــب إرنســت بلــوخ وماكــس هوركهايمــر، يف مقدمــة 

الفالســفة األمـلـان الشــمولين ملــا بعــد الـحـرب العامليــة الثانيــة.

أســس  ترســيخ  عــى  عمل أدورنــو 
ومبادئ النظرية النقدية ملدرسة 

فرانكفورت وتقديم نظرية نقدية للمجتمع ال 

علمــا  بــل  فحســب،  إمبريقيــا  علمــا  تكــون 

إليــه الطبقــة  اجتماعيــا نقديــا يحقــق مــا دعــت 

والـصـراع  الحريــة  حــق  يف  أوروبــا  يف  الوســطى 

تبقــى  وأال  الظلــم،  عــى  والقـضـاء  االجتماعــي 

وإنمــا  النظــري،  املســتوى  عــى  املبــادئ  هــذه 

عليهــا أن تنــزل إىل مســتوى املمارســة العمليــة، 

دام  مــا  ســلطة،  أي  تهــادن  أال  عليهــا  مثلمــا 

الذاتيــة  حياتــه  عــى  اإلنســان  ســيطرة  هدفهــا 

الوعــي  مثلمــا هــي عــى الطبيعــة، بهــدف رفــع 

تحمــل  يســتطيع  الــذي  الشــامل  االجتماعــي 

مسؤولية التغير يف املجتمع.

 )1969-1903( فرانكفــورت  يف  أدورنــو  ولــد 

ودرس الفلسفة واملوسيقى وعلم االجتماع يف 

جامعتهــا. وبســبب تــردده املبكــر عــى األوســاط 

الفنيــة واملوســيقية يف فينــا واهتمامــه عــى نحــو 

“الدوديكافونيــة”  املوســيقى  بتقنيــات  خــاص 

التــي طورهــا  النظــام االثنــي عشــر صوتــا،  ذات 

ـشـونرغ منــذ عــام 1922، ُعــرف أدورنــو كناقــد 

إىل  باإلضافــة  الحديثــة،  للموســيقى  ومنظــر 

كونه فيلسوفا وعالم اجتماع وناقدا اجتماعيا 

واالجتماعــي  الفلســفي  الفكــر  تاريــخ  طبــع 

وأـمـركا. أوروبــا  إىل  النقــدي يف أملانيــا وتعــداه 

أســس  إىل  ألدورنــو  الفكريــة  األـصـول  تعــود 

يف  فرانكفــورت  ملدرســة  النقديــة  النظريــة 

الفلسفة وعلم االجتماع من جهة، وإىل حسه 

األشــياء  إىل  الجماليــة  ورؤيتــه  الرفيــع  الفنــي 

فيلســوفا  منــه  جعلــت  التــي  ثانيــة،  جهــة  مــن 

للحداثــة  النقديــة  نظريتــه  تعــدت  شــموليا 

والثقافــة  الســلبي  والجــدل  الجمــال  علــم 

ـحـول  النقديــة  تســاؤالته  إىل  الجماهريــة 

التوتاليتاريــة  والسياســة  والعقالنيــة  العقــل 

التــي  والثقافيــة  االجتماعيــة  والصراعــات 

الحداثــة. أفرزتهــا 

تأثــر أدورنــو بالجــدل الهيغــي كـثـرا، وبالرغــم 

لــم  أنــه  إال  يســاريا،  فيلســوفا  اعتــر  أنــه  مــن 

أرض  عــى  تطبيــق االـشـراكية  بإمكانيــة  يؤمــن 

تكثفــت  عنــده  الفيلســوف  فمهمــة  الواقــع. 

ومؤسســاته  املجتمــع  نقــد  ليــس  النقــد،  يف 

بــل املــدارس واالتجاهــات الفلســفية  فحســب، 

وأشــكال األدب والفــن واملوســيقى وغرهــا مــن 

الفنــون.

بدأ أدورنو مشروعه الفلسفي مع هوركهايمر 

مــن منطلــق نقــدي وبــدأ بتحليــل األســباب التــي 

أدت إىل إخفاق الثورات الرجوازية يف أوروبا، 

نظريــة  دراســة  إىل  ذلــك  بعــد  تّحــول  أنــه  غــر 

األيديولوجيــة  ليكافــح  الجمــال  وعلــم  املعرفــة 

غذتهــا  التــي  التطبيقيــة  وأشــكالها  النازيــة 

وطورتهــا ملــد هيمنتهــا الشــمولية عــى املجتمــع، 

وأخــذ يوجــه هجومــه ضــد الفلســفة التقليديــة 

الثوريــني.   ودورهــا  وظيفتهــا  مــن  املفرغــة 

تحولــت  أدورنــو،  يراهــا  كمــا  فالفلســفة، 

ألنظمــة  امتــداد  هــي  فوقيــة  أيديولوجيــا  إىل 

ماربــورغ  مدرســة  أفــكار  يف  تجســدت  مثاليــة 

الوضعيــة،  والفلســفة  والوجوديــة  الفلســفية 

تلــك االتجاهــات الفلســفية التــي كانــت موضــع 

محاـصـرا  اإلنســان  جعلــت  التــي  أدورنــو،  نقــد 

إىل  ودفعتــه  والهويــة،  الــذات  بتناقضــات 

وإشــكالية  املتأزمــة  الفــرد  وضعيــة  دراســة 

مــن  الفلســفة  إلـخـراج  محاولــة  يف  وعيــه 

التحليــل املــادي،  مــن  نمــوذج  وطــرح  فوقيتهــا 

الفلســفة  ملواجهــة  ســلبي  انعــكاس  هــو  الــذي 

التــي وقفــت عــى  الوجوديــة األملانيــة املمنهجــة 

رأســها وجوديــة هايدغــر األنطولوجيــة وكذلــك 

ياســرز. وجوديــة 

هتلــر  صعــود  بعــد  إنكـلـرا  إىل  أدورنــو  هاجــر 

كليــة مرتــون  الفلســفة يف  الحكــم ودرس  إىل 

لكتابــة  يخطــط  وكان  أكســفورد  جامعــة  يف 

إدمونــد  الفيلســوف  ـحـول  دكتــوراه  أطروحــة 

هوســرل. وخــالل تلــك الـفـرة كتــب بحثــا ـحـول 

علــم اجتمــاع املعرفــة عنــد كارل منهايــم ومقــاال 

املوســيقى  ملجلــة  الطليعيــة  املوســيقى  ـحـول 

ملجلــة  الجــاز  موســيقى  ـحـول  وكذلــك  فينــا  يف 

ويف  فرانكفــورت.  ملدرســة  االجتماعــي  البحــث 

مــع  للعمــل  أـمـركا  إىل  هاجــر   1938 عــام 

هوركهايمــر يف فــرع معهــد البحــث االجتماعــي 

يف جامعــة كولومبيــا، ثــم عــاد إىل فرانكفــورت 

أصبــح  حيــث   1949 عــام  الـحـرب  انتـهـاء  بعــد 

مديــرا ملعهــد البحــث االجتماعــي يف فرانكفــورت 

.1969/  8  /6 وفاتــه يف  حتــى 

بعــد عودتــه إىل أملانيــا اســتعاد أدورنــو نشــاطه 

العلمــي وأخــذ يشــارك يف إعــادة البـنـاء الفكــري 

قضايــا  يف  يكتــب  وأخــذ  الفيدراليــة،  ألملانيــا 

وتعكــس  النقديــة  بالنظريــة  ترتبــط  مختلفــة 

للفــن،  فلســفة  نحــو  ومتمـيـزا  خاصــا  اتجاهــا 

فقد فهم علم الجمال عى أنه أكر من مجرد 

نظريــة يف الفــن، وأنــه مثلمــا عنــد هيغــل، ـنـوع 

واملوـضـوع.  الــذات  بــني  العالقــة  مــن  خــاص 

يف  ألملانيــا  املفكــر  الضمــر  أدورنــو  أصبــح  وقــد 

الخمسينات والستينات إىل جانب هوركهايمر 

وماركــوزه، وأخــذ يجســد يف شــخصيته املثقــف 

امللـتـزم الــذي يعمــل عــى هــدم عـصـره وقضايــاه 

وقضايــا جديــدة. مكانــا جديــدا  ليبنــي 

تلقيــح  عامــل  ألدورنــو  بالنســبة  املنفــى  كان 

يف  عايــش  أن  بعــد  النظريــة،  ألفــكاره  وإغـنـاء 

قمــة  يف  الرأســمايل  املجتمــع  مفارقــات  أـمـركا 

فعــل  ردود  عنــده  وخلــق  العمليــة  تطبيقاتــه 

لطبيعــة  نقــدي  تحليــل  إىل  قادتــه  جديــدة 

مجتمــع  يف  ومكانتــه  الفــن  وطبيعــة  املجتمــع 

متقدمــة،  اســتهالكية  مرحلــة  إىل  وصــل 

أشــكاله  بجميــع  الفنــي  اإلنـتـاج  بــني  ربــط  كمــا 

اإلعــالم  وســائل  وبــني  ومحتوياتــه  ومظاـهـره 

الــدور االقتصــادي  والدعايــة واإلعــالن وكذلــك 
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الوعي بالنص والعالم مقاالت نقديةملف
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املجتمــع. يف  لعبتــه  الــذي  املهيمــن 

أطروحات أدورنو النقدية
يف  النقديــة  أدورنــو  أطروحــات  إيجــاز  يمكــن 

بعضهــا  ومتداخلــة  مركبــة  جدليــات  ثــالث 

والجــدل  العقــل،  اآلخــر: جدليــة  البعــض  مــع 

الســلبي والنظريــة الجماليــة، وتشــكل مفهومــا 

ويف  الحداثــة.  بعــد  ومــا  الحداثــة  لنقــد  مركبــا 

كل ذلــك ينطلــق أدورنــو يف نقــده الجــديل مــن 

الداخــل، فهــو ينقــد الفلســفة التقليديــة وينقــد 

الــذات والهويــة،  بتناقضــات  اإلنســان املحاصــر 

الفكــر  منظومــات  انهيــار  بعــد  وخاصــة 

تناقضــا  بــدوره  أنتــج  الــذي  املثــايل،  الفلســفي 

يقوم عى اخراق الفرد املحاصر بتصور معني 

تــذوب يف مؤسســات  التــي  لهويتــه وشــموليته 

االجتماعيــة  واملنظومــات  والســلطة  الدولــة 

لهــا. التابعــة  والسياســية  واالقتصاديــة 

بــدوره  ينقــد  التقليديــة  للفلســفة  نقــده  ويف 

الوضــع االجتماعــي املتــأزم للفــرد الــذي يتجــاوز 

حــدود إشــكاليات الوعــي املتحكمــة بــه وبأـفـراد 

مــن  الفلســفة  أدورنــو  ينــزل  وبهــذا  املجتمــع.  

بــني  لربــط  االجتماعــي،  الواقــع  إىل  عليائهــا 

النظريــة واملمارســة العمليــة ربطــا جدليــا. فهــو 

يقول “من يريد اختيار الفلسفة كعمل مهني 

عــن  البدايــة  ومنــذ  يســتغني  أن  عليــه  دؤوب، 

القديمــة،  الفلســفة  بهــا  عملــت  التــي  األوهــام 

بهــذه  الفكــر”.   خــالل  مــن  الواقــع  يــدرك  وأن 

يطــرح  التحليليــة  السوســيولوجية  املنهجيــة 

الفلســفة  بــه  ليواجــه  الســلبي  جدلــه  أدورنــو 

امليتافيزيقيــا  مــن  التقليديــة،  األملانيــة 

الهايدغريــة إىل الوجوديــة األنطولوجيــة. ومــن 

األربعــة  العقــود  طيلــة  أدورنــو  أعمــال  يتأمــل 

تشــديده  بوـضـوح  يالحــظ  عـمـره  مــن  األـخـرة 

مــن  الســتينات  نقــد هايدغــر وبخاصــة يف  عــى 

الوجوديــة”  “لغــو  انتقــد  حيــث  املــايض  القــرن 

العشــرينات  يف  الفلســفي  هايدغــر  ومشــروع 

مــن القــرن املــايض الــذي توجــه بكتــاب “الكينونــة 

هــدف  1927. وكان  عــام  صــدر  الــذي  والزمــن” 

الفلســفي  الخطــاب  فضــح  هــو  فيــه  أدورنــو 

الــذي  الثانيــة  العامليــة  الـحـرب  بعــد  ملــا  األملــاين 

يذكــر امـلـرء بتعابــر وشــعارات ولغــة نازيــة. كمــا 

ســعى مــن جهــة أخــرى إىل الكشــف عــن وجــود 

واأليديولوجيــة  هايدغــر  فلســفة  بــني  عالقــة 

النازيــة.

الجدل السلبي
 Negative ”يف كتابــه الهــام “الجــدل الســلبي

والــذي   1966 عــام  صــدر  الــذي    Dialektik

الفلســفية،  أدورنــو  أعمــال  أهــم  مــن  يعتــر 

الرصينــة  الفلســفية  املقــاالت  مــن  مجموعــة 

التــي تعكــس اهتماماتــه املعرفيــة املتنوعــة التــي 

صاغها يف حبكة فنية رصينة ونسجها بخيوط 

غــر مرئيــة، يتداخــل بعضهــا مــع البعــض اآلخــر 

مــن  أدورنــو  يف وحــدة محكمــة. وتــأيت صرامــة 

وصعوبــة  أفــكاره  انتظــام  وعــدم  أســلوبه  قــوة 

أو  ســيايس  نظــام  تنازلــه ألي  وعــدم  مســكها، 

اجتماعــي.

عمــل  هــو  الســلبي”  “الجــدل  أن  والواقــع 

موـضـوع  فيــه  عالــج  املســتوى  رفيــع  فلســفي 

الفــرد واســتالبه يف املجتمــع الصناعــي محــاوال 

متســلط،  عالــم  يف  الــذات،  إلنقــاذ  االنحيــاز 

ذات  يف  هــو  “الســلبي”  نقــد  أن  مــن  منطلقــا 

العالــم  بقــوة  يرفــض  أيديولوجــي  نقــد  الوقــت 

الــذايت  التحطيــم  مؤكــدا  وتســلطه،  الحــايل 

كانــت،  منــذ  ملحتوياتــه  العقــل  بــه  قــام  الــذي 

األداة  بهــذه  أدت  التــي  الطريقــة  وكذلــك 

مســتلبة  تكــون  أن  إىل  العقــل،  أي  الهامــة، 

وعاجزة عن الفهم واإلدراك والنقد املوضوعي 

وارتـفـاع  املــادي  التطــور  مــن  بالرغــم  لواقعهــا، 

الشــكلية  وحريتــه  الفــرد  رفاهيــة  مســتوى 

وســعيه املتواصــل نحــو تحقيــق ذاتــه عــن طريــق 

عقلنــة مــا يحيــط بــه. وبهــذا تـحـول العقــل إىل 

“أداة” موضوعيــة اســتغلتها الطبقــة الوســطى 

مصالحهــا. حســب  وـسـّرتها  املســيطرة 

التنويــري  الفلســفي  الفكــر  أدورنــو  يحّلــل  كمــا 

وأـثـره يف إخفــاق العقــل ومــن ثــم نقــده، فيبــدأ 

فلســفي  مفهــوم  أول  طــور  الــذي  بكانــت، 

للنقــد، حيــث كان العقــل قبــل كانــت يف حالــة 

مــن  قمــع  حالــة  ويف  املطلــق،  أمــام  اســتالب 

هيغــل  أمــا  املهيمنــة.  وســلطته  الالهــوت  قبــل 

الــذي  الشــكي  الطابــع  طبــق  مــن  أول  فــكان 

مــن  اإلنســانية  التجربــة  لتحليــل  كانــت  قدمــه 

أجــل اكتشــاف حركــة العقــل وآليتــه الداخليــة 

الســلبي  الجــدل يف جوـهـره  التــي تجســدت يف 

األشــياء. لطبيعــة 

عــى  للرهنــة  كانــت  عنــد  النقــد  اتجــه  وإذا 

أدورنــو  عنــد  النقــد  توجــه  العقــل،  محدوديــة 

إىل اإلنســان بالــذات متأـثـرا بهيغــل يف صياغتــه 

الــذي  الســلب،  عــن  تعـبـرا  بوصفهــا  للجدليــة 

الجدليــة. بالعمليــة  يتحقــق 

انبثــق  الــذي  العقــالين  التطــور  أن  أدورنــو  يــرى 

قانــون  يحكمــه  نفســه،  العقــل  دور  مــن 

الطبيعــة  التاليــة:  املعادلــة  وفــق  الســيطرة 

هــذه  إن  الطبيعــة.   / واإلنســان  اإلنســان،   /

عليــه  أطلــق  جديــدا  وعيــا  خلقــت  الســيطرة 

أدورنــو “الوعــي التكنولوجــي” الــذي جعــل مــن 

مســارها  عــن  انحرفــت  “آلــة”  مجــرد  العقــل 

مصالحهــا  خدمــة  إىل  وتوجهــت  املوضوعــي 

“الجــدل  نقــده يف  أدورنــو  كمــا وجــه  الخاصــة. 

إىل  ورفعــه  كموـضـوع  العقــل  إىل  الســلبي” 

قــوة ديناميكيــة تقــوم عــى قــدرة تأويليــة أخــرى 

الــذي  الثــاين”  “التفكــر  عليهــا  أطلــق  للعقــل 

العقــل،  تعمــل ضــد  عــن حركــة جديــدة  يعــر 

نفســه.  العقــل  يفــرزه  آخــر  عقــالين  وبفعــل 

عــى  رقيــب  إىل  نفســه  العقــل  يتـحـول  وبهــذا 

ديمومــة جدليــة الســرداد طاقاتــه التــي ســلبها 

هيمنــة  ميــدان  يف  الســقوط  دون  مــن  الواقــع 

الســائد. الوعــي 

ويعتــر كتــاب “الجــدل الســلبي” أهــم مــا أنجــزه 

هذا الفيلسوف طيلة حياته كلها، حيث يعلن 

دون  الغربــي  العقــل  عــى  العارمــة  ثورتــه  فيــه 

هوادة، الذي خان مبادئه التنويرية أو انحرف 

عنهــا ممــا أنتــج الفاشــية والنازيــة وتخــى بذلــك 

عــن الرؤيــة املتفائلــة للتاريــخ وراح يصــب جــام 

للحضــارة  العقــل األدايت-النفعــي  عــى  غضبــه 

الغربيــة باعتبــاره عقــال شــموليا واســتئصاليا.

سوسيولوجيا الجمال
يف نقده للحداثة وما بعد الحداثة يف مجاالت 

الفــن واألدب والثقافــة خــرج عــن ســياق تفكــره 

“جــدل  يف  عالــج  حيــث  الســلبي،  الجــدل  يف 

التنوير”، الذي صدر عام 1947 باالشراك مع 

هوركهايمــر، مرحلــة املجتمــع الصناعــي املتقــدم 

الــذي تميــز بتقــدم علمــي وتقنــي أكــر صرامــة، 

الجمــال”  “سوســيولوجيا  نظريتــه  يف  مرـكـزا 

“الثقافــة  عليــه  أطلــق  جديــد  مفهــوم  عــى 

نقــدي  تحليــل  تقديــم  محــاوال  املصنعــة”، 

والثقافــة يف مجتمــع  والفــن  لطبيعــة املجتمــع 

االســتهالك،  مــن  متقدمــة  مرحلــة  إىل  وصــل 

الفنــي بجميــع أشــكاله  بــني اإلنـتـاج  وربــط فيــه 

الدعايــة  وســائل  وبــني  ومحتوياتــه  ومظاـهـره 

الــذي  املهيمــن  االقتصــادي  والــدور  واإلعــالن 

الجماهريــة. االســتهالك  أجـهـزة  تلعبــه 

خصائــص  يتضمــن  الفــن  أن  أدورنــو  يــرى 

التــي  التحــرر  بأفــكار  مطـبـوع  فهــو  معرفيــة، 

تظهــر بوضــوح يف األعمــال الفنيــة الراقيــة، ومــا 

يقــرر ذلــك هــو الوســيلة التــي تربــط بــني الشــكل 

بخصوصيــة  دومــا  يربــط  الــذي  واملضمــون، 

اجتماعيــة تطبــع العمــل الفنــي الراقــي وكذلــك 

وســيط،  إىل  يحتاجــان  اللذيــن  مضمونــه، 

وظيفتــه  تدعــم  التــي  النظريــة،  الحمايــة  وهــو 

النقديــة.

عاملــا  يخلــق  ألنــه  نقديــة،  وظيفــة  لــه  فالفــن 

الواقــع  النغــالق  معــادال  جديــدا  جماليــا 

ففــي  لتغـيـره.  الوقــت  ذات  ويف  ومواجهتــه، 

الحيــاة  تصبــح  املتقــدم  الصناعــي  املجتمــع 

ولذلــك  وقمعــه،  للوعــي  ســلب  أداة  اليوميــة 

إلعــادة  “فـضـاء”  يخلــق  الفنــي  فالعمــل 

ومنحــه  وتثوـيـره  االجتماعــي  الوعــي  إنـتـاج 

يفرضــه  مــا  بهــا  يتجــاوز  جديــدة  رفــض  طاقــة 

مغريــة،  ســلع  مــن  االســتهاليك  املجتمــع 

الحلــم  عــى  قابليتــه  العقــل  يســتعيد  وبذلــك 

وهــو  محــدودة،  غــر  فـضـاءات  يف  والتحليــق 

الهويــة  إدراك  إىل  يقــود  الــذي  التخّيــل  فـضـاء 

فكــري  موقــف  وتشــكيل  للواقــع،  املســتلبة 

ســالب جديــد. وبهــذا فــإن العمــل الفنــي يشــكل 

يف الحقيقــة الوســيلة األـخـرة املمكنــة لحمايــة 

اكتشــاف  وإعــادة  االســتالب  ومقاومــة  الوعــي 

قــوة املقاومــة الفنيــة، كمــا تظهــر يف الفنــون ويف 

تمنــح  التــي  الخصــوص،  عــى وجــه  املوســيقى 

برفضهــا  والحديــث  املعاصــر  الحــس  للفنــون 

وتغـيـره،  إنتاجــه  إعــادة  أجــل  مــن  الواقــع 

إمكانيــة  يحمــل  الــذي  األصيــل”  “الفــن  وخلــق 

هــدم مــا هــو قائــم، والــذي يمثــل جميــع أنــواع 

الــذي  التشــكيي وحــده،  الفنــي وليــس  الخلــق 

ومـغـرب  وســاخن  راهــن  هــو  مــا  بــكل  يتشــبه 

ويتطلــب الجــدة والتفــرد والديناميــة والتنافــر، 

ألن الطابــع املميــز للتجربــة الفنيــة هــو املغاـيـرة 

الواقــع. يف  يجــري  ملــا 

تطــورت النظريــة الجماليــة ألدورنــو مــن خــالل 

اليوميــة يف  الحيــاة االجتماعيــة  نقــده لطبيعــة 

الصناعــي املتقــدم وثقافتــه املصنعــة،  املجتمــع 

مرـكـزا عــى املجتمــع االســتهاليك الــذي يمــارس 

إىل  الحقيقيــة  الثقافــة  تحويــل  عــى  قــدرة 

ثقافــة جماهريــة اســتهالكية، بســبب التســلط 

عــن  يمارســان  يعــودا  لــم  اللذيــن  والقمــع، 

العســكرية واألمنيــة، وإنمــا  طريــق املؤسســات 

الدعايــة  وســائل  عــى  الســيطرة  طريــق  عــن 

ملصلحتــه  والفنــون  الثقافــة  وتســخر  واإلعــالم 

وااللتفــاف حولهــا وتزييفهــا. وقــد أصــدر أدورنــو 

الجماليــة  بـ”النظريــة  كتبــه املوســوم  أهــم  أحــد 

الفــن  مفهــوم  فيــه  شــرح  الــذي   1971 عــام   ”

وليــس تاريــخ الفــن، وناقــش فيــه العالقــة بــني 

والجميــل  الجمــال  ومفاهيــم  واملجتمــع  الفــن 

والجمــال  والتكنولوجيــا،  والفــن  والقبيــح، 

وامليتافيزيقيــا  الفــن  وكذلــك  والطبيعــة 

وإذا  وغرهــا.  واملوـضـوع  الــذات  بــني  والعالقــة 

ماديــا  انعكاســا  الفنــي  العمــل  أدورنــو  اعتــر 

للواقــع االجتماعــي الســائد، فإنــه ال يعــر عــن 

طورت النظرية الجمالية 
ألدورنو من خالل نقده 

لطبيعة الحياة االجتماعية 
اليومية في المجتمع 

الصناعي المتقدم وثقافته 
المصنعة، مركزا على 

المجتمع االستهالكي الذي 
يمارس قدرة على تحويل 

الثقافة الحقيقية إلى ثقافة 
جماهيرية استهالكية، بسبب 
التسلط والقمع، اللذين لم 
يعودا يمارسان عن طريق 
المؤسسات العسكرية 

واألمنية، وإنما عن طريق 
السيطرة على وسائل 

الدعاية واإلعالم وتسخير 
الثقافة والفنون

تقدمت طالبات يلبسن 
جاكيتات جلدية، وكانت 

كل واحدة منهن تحمل في 
يدها وردة حمراء، من منصة 
أدورنو وخلعن جاكيتاتهن 

وتعّرين ثم قدمت كل واحدة 
منهن الوردة الحمراء إلى 
أدورنو بطريقة مسرحية 

ساخرة، احتجاجا على آرائه 
النظرية البحتة التي لم تنزل 
إلى واقع الممارسة العملية 

في الواقع االجتماعي، 
فهو لم يكن مثقفا راديكاليا 

يشارك الطالب والشباب 
في تظاهراتهم في شوارع 

فرانكفورت، وإنما كان 
يحاول تهدئتهم بآرائه 

“الثورية”

الوعي بالنص والعالم مقاالت نقديةملف
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طبقة ما، ألنه تعبر عن الكون اإلنســاين. وإذا 

امـلـرء  فعــى  التخّيــل،  هــي  الفــن  ملكــة  كانــت 

وإال  معينــة،  طبقــة  عــن  بالتعبــر  يطالــب  أال 

هــو يف ماهيتــه  الــذي  التخّيــل  عــن  الفــن  تخــى 

مبــدأ  هــي  الطبقــة  أن  حــني  يف  واقعــي،  غــر 

فعــال يف الواقــع. وبحســب أدورنــو، فــإن ملكــة 

التخّيــل يف الفــن تربــط بــني الحساســية وعالــم 

العقــل، وعندمــا يتخــى الفــن عــن التخّيــل فإنــه 

عــن  الــذي يفصــح  الجمــايل،  عــن  أيضــا  يتخــى 

ويســقط  نفســه  عــن  للفــن  الــذايت  االســتقالل 

يف األخــر يف أســر الواقــع، الــذي يســعى الفــن 

التخــي  فــإن  وبالعكــس  وتجــاوزه،  فهمــه  إىل 

عــن املســؤولية يف  التنــازل  يعنــي  الجمــايل  عــن 

خلــق الواقــع اآلخــر مــن داخــل الواقــع القائــم. 

لهــا  عقليــة  عمليــة  هــو  أدورنــو  عنــد  والتخّيــل 

التــي  اإلدراكيــة،  ووظيفتهــا  وقيمهــا  قواعدهــا 

وراءه  يخفــي  الــذي  الفــن  عالــم  إىل  تقــود 

الصورة الجمالية واالنسجام الحي والعقي 

تظهــر  هنــا  ومــن  الواقــع املعيــش.  يكتبــه  الــذي 

مســؤولية الفنــان يف محاربــة التشــيؤ والتســلط 

والقمــع.

نهاية أدورنو المأساوية
رأى أدورنــو أن يف القــرن العشــرين زمنــا يهــدم 

فيــه العقــل نفســه ليضيــع يف وعــي تكنوقراطــي 

وثقافــة مصنعــة وذلــك بســبب الجــدل الســلبي 

لعصــر التنويــر، الــذي عجــز عــن تجــاوز محنتــه 

والخــروج عــن الطريــق املســدود.  وقــد وجــد يف 

الفــن واألدب واملوســيقى قــوة إبــداع قــادرة عــى 

االســتهاليك.  املجتمــع  وجــه  يف  “ال”  تـقـول  أن 

فالفــن هــو البديــل والوســيلة الوحيــدة للنضــال 

يف  يومــا  يفكــر  لــم  التــي  الرأســمالية،  ضــد 

الثــورة،  طريــق  عــن  عليهــا  القـضـاء  إمكانيــة 

عــن  اإلنســان  إليهــا  يصــل  التــي  املعرفــة  وأن 

طريــق الفــن، هــي أعظــم معرفــة، أمــا املعرفــة 

عــن طريــق العلــم فهــي معرفــة قاـصـرة، ألنهــا 

تعكس الحقيقة فقط. كما أن تحرر الفرد من 

ســيطرة الرأســمالية يتــم مــن خــالل االحتـجـاج 

وليــس عــن طريــق التحــرر الجنــي، كمــا حــدث 

يف الستينات، وإنما من خالل “الفن األصيل” 

الــذي يحمــل إمكانيــة هــدم مــا هــو قائــم ويعــُد 

بالســعادة. دومــا 

الطــالب  ـحـركات  إىل  املوجهــة  أدورنــو  آراء  إن 

والشــباب “الثوريــة” تذكــرين بحادثــة هامــة كان 

ففــي  املأســاوية.  أدورنــو  نهايــة  عــى  تأثــر  لهــا 

نهايــة الســتينات مــن القــرن املــايض عندمــا كنــت 

الغربيــة  بأملانيــا  فرانكفــورت  جامعــة  يف  طالبــا 

هامــة  واقعــة  حدثــت  االجتـمـاع  علــم  لدراســة 

يقــدم  أدورنــو  كان  فقــد  كثــب.  عــن  عايشــتها 

للجيل الجديد من الطالب والشباب نصائحه 

النازيــة  براثــن  ـمـرة أخــرى يف  تقــع أملانيــا  ال  يك 

التوتاليتريــة،  األيديولوجيــة  أو  الفاشــية  أو 

ويورغــن  ماركــوزه  هرـبـرت  مــع  أصبــح  أن  بعــد 

الذيــن  ألملانيــا”،  املفكــر  “الضمــر  هابرمــاس 

الحداثــة  أيديولوجيــا  يفككــون  أخــذوا 

وأصبحــت  الـخـراب  إىل  أدت  التــي  الرأســمالية 

املاركــي  التوجــه  ذات  “الثوريــة”  آراؤهــم 

القاعــدة األيديولوجيــة للـحـركات االحتجاجيــة 

من طالبية وعمالية ويسار متطرف وشعارات 

الزمــة ملحاربــة الرأســمالية الصناعيــة املتقدمــة.

ـحـول  محاضرتــه  أدورنــو  إلـقـاء  فخــالل   

بجامعــة  الكــرى  القاعــة  يف  الجمــال”  “علــم 

تقدمــت   ،1969 أبريــل   22 يف  فرانكفــورت 

طالبــات يلبســن جاكيتــات جلديــة، وكانــت كل 

حـمـراء،  وردة  يدهــا  يف  تحمــل  منهــن  واحــدة 

من منصة أدورنو وخلعن جاكيتاتهن وتعّرين 

ثــم قدمــت كل واحــدة منهــن الــوردة الحـمـراء 

ســاخرة،  مـسـرحية  بطريقــة  أدورنــو  إىل 

لــم  التــي  البحتــة  النظريــة  احتجاجــا عــى آرائــه 

الواقــع  يف  العمليــة  املمارســة  واقــع  إىل  تنــزل 

راديكاليــا  مثقفــا  يكــن  لــم  فهــو  االجتماعــي، 

تظاهراتهــم  يف  والشــباب  الطــالب  يشــارك 

يحــاول  كان  وإنمــا  فرانكفــورت،  شــوارع  يف 

تهدئتهــم بآرائــه “الثوريــة” واتهمــوه  بأنــه مفكــر 

الرجوازيــة.  مــع  ومتواطــئ  محافــظ”  “رجعــي 

ولم يكن أمام أدورنو سوى النزول من املنصة 

مصدومــا.  القاعــة  مــن  والخــروج  بامتعــاض 

يائســا  أشــهر  بضعــة  بعــد  أدورنــو  توفــى  وقــد 

الخامســة  يف  وهــو  القلبيــة  بالســكتة  وحزينــا 

عـمـره. مــن  والســتني 

كاتب من العراق مقيم في لندن

يلملف
خل

و 
 أب

شا
سا
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أدب المدينة الفاسدة
االنتقال من األدب الخيالي إلى أدب الواقع

نرمين صالح القماح

يعــد أدب الديســتوبيا Dystopia، أو كمــا يمكــن ترجمتــه بــأدب املدينــة الفاســدة أو أدب النهايــات، أحــد األنــواع األدبيــة املندرجــة تحــت 

أدب الخيــال العلمــي. فمصطلــح الديســتوبيا هــو الوجــه اآلخــر ملصطلــح اليوتوبيــا Utopia وهــي كلمــة ذات أصــل إغريقــي تعــود إىل 

الفيلســوف أفالطــون، ولكــن مــا هــو مؤكــد وثابــت أن الكاتــب تومــاس مــور هــو أول مــن اســتخدم مصطلــح يوتوبيــا عــام 1515م يف تســمية 

روايتــه املتعلقــة بالجزـيـرة الخياليــة.

بــني  االرتبــاط  إىل  اإلشــارة  وهنا تجــدر 
اإلنكليــزي،   Utopia( مصطلــح 

مصطلــح  القدـمـاء:  اإلغريقيــني  ومصطلحــات 

الالمــكان،  ومعنــاه   )Ou-topos( أوتوبــوس 

مــكان  يعنــي  الــذي   )Eu-topos( ومصطلــح 

الخــر والفضيلــة. وقــد ارتبــط هــذان املصطلحــان 

الــذي  الفاضلــة”  “املدينــة  بكتــاب  اإلغريقيــان 

بحيــث  أفالطــون،  اليونــاين  الفيلســوف  ألفــه 

مضمــون  بــني  يربطــون  الكثــرون  أصبــح 

حيــث  اليوتوبيــا؛  وفـكـرة  أفالطــون  جمهوريــة 

يف  املوجــود  غــر  املثــايل  املــكان  إىل  يرمــز  كان 

الواقع.

فـ”اليوتوبيــا”، باعتبارهــا مصطلحــا اجتماعيــا، 

الوجــود  نطــاق  تتجــاوز  متعاليــة  أفــكار  هــي 

املــادي للمــكان، وتحتــوي عــى أهــداف العصــر 

تأثــر  لهــا  ويكــون  املحققــة،  غــر  ونوازعــه 

تحويــي عــى النظــام االجتماعــي القائــم. ومــن 

التــي  اليوتوبيــات  ألنــواع  التـعـرض  يجــب  هنــا 

ظـهـرت يف الفكــر اإلنســاين، باعتبارهــا النمــاذج 

املتكاملــة التــي تســعى اإلنســانية إىل تحقيقهــا:

- اليوتوبيــا الفلســفية: تقــوم عــى البحــث عــن 

لبـنـاء  نمــاذج  إقامــة  عــى  قــادرة  قيــم تجريديــة 

افرايض لدولة مثل جمهورية أفالطون ودولة 

املدينــة ألرســطو واملدينــة الفاضلــة للفارابــي.

- يوتوبيا الدين: وهي التي تقوم عى التصوف 

املنهجــي، أي الربــط بــني قــوة الوســيلة وســمو 

الديــن  يف  الطاعــة  قــوة  تكــون  بحيــث  الغايــة، 

األســمى  الغايــة  إىل  للوـصـول  الوســيلة  هــي 

غايــة  “الجنــة”  فـكـرة  والـجـزاء اإللهــي، وتمثــل 

الوـصـول  إىل  يســعى  التــي  الدينيــة  اليوتوبيــا 

عقائدهــم،  اختــالف  عــى  املتدينــني  كل  إليهــا 

الغايــة  عــن  باحثــني  وراءهــم  الدنيــا  تاركــني 

األســمى.

- يوتوبيــا األيديولوجيــا: وهــي قائمــة عــى فكــرة 

اليوتوبيــا الدينيــة نفســها ولكــن بشــكل مــادي، 

الوســيلة والغايــة، هــذا النــوع مــن اليوتوبيــا هــو 

الــذي بشــر باملاركســية والليراليــة وغرهــا مــن 

األيديولوجيــات.

عــى  األســاس  يف  “اليوتوبيــا”  ثقافــة  وتعتمــد 

“الحلــم” الكامــن يف أعمــاق النفــس البشــرية، 

حلــم املثاليــة يف املبــادئ، الحلــم بمجتمــع يزخــر 

البشــر،  بنــي  لــكل  والســعادة  الراحــة  بأســباب 

املريــر”  الواقــع  “عالــم  أو  “الديســتوبيا”  فتــأيت 

أو “املدينــة الفاســدة” كنقيــض لــه يف كل يشء.

هــو  الفاســدة”  املدينــة  “أدب  أو  “الديســتوبيا” 

مجتمــع – خيــايل أو واقعــي- فاســد، مخيــف، 

املســتقبل  يف  يقــع  فيــه،  مرغــوب  غــر  أو 

اإلنســانية،  مــن  بالتجــرد  يتميــز  التأمــي، 

مجتمــع  الشــمولية،  الحكومــات  وســيطرة 

يعــاين مــن الفقــر والتلــوث واالنهيــار املجتمعــي 

الســيايس. والقمــع 

ويمثــل القــرن العشــرون العصــر الذهبــي ألدب 

الديســتوبيا،  كأدب  وفروعــه  العلمــي  الخيــال 

التاســع عشــر  القــرن  أن  ننــوه  أن  يجــب  ولكــن 

الكاتــب  قــدم   1863 عــام  ففــي  البدايــة؛  هــو 

“باريــس  روايــة  فــرن  ـجـول  الكبــر  الفرنــي 

يف  باريــس  فيهــا  قــدم  العشــرين”  القــرن  يف 

كـثـرا وتراجــع  التكنولوجيــا  فيــه  تتقــدم  عصــر 

الثقافــة.

كمــا قــدم رائــد الخيــال العلمــي هرـبـرت جــورج 

وهــي   ،1895 عــام  الزمــن”  “آلــه  روايتــه  ويلــز 

مــا  يف  الروايــات  مــن  للعديــد  إلهــام  مصــدر 

ملســتقبل  متقنــة  صــورة  قدمــت  حيــث  بعــد، 

بالــغ الشــناعة ينقســم فيــه البشــر إىل صنفــني: 

الطبقــة  وهــم  “موروـلـوك”  األول  الصنــف 

حيــاة  وتحيــا  األنفــاق  تســكن  التــي  العاملــة 

الذيــن  “اإليلــوي”  الثــاين  والصنــف  بائســة، 

اعتمــادا  ويعتمــدون  العيــش،  برغــد  ينعمــون 

هــذه  والتكنولوجيــا، وكانــت  اآلالت  عــى  كليــا 

البشــر  لــكل  مــدو  إنــذار  ـجـرس  بمثابــة  الروايــة 

مقابــل  يف  اآللــة  لســلطة  ينســاقوا  ال  حتــى 

يف  تتقــدم  البشــرية  لكــن  البشــرية،  تعاســة 

إصــرار نحــو هــذه الصــورة خاصــة يف تلــك الفــرة 

عصــر النهضــة الصناعيــة والتقــدم التكنولوجــي 

اإلنســان. قيمــة  وتراجــع  الثقافــة  وانحســار 

يوجــد يف القــرن العشــرين العديــد مــن األعمــال 

مثــل “املحاكمــة” لكافــكا 1925، و”عالــم جديــد 

جــريء” ألدولــف هكســي 1932، لكــن الروايــة 

كتبهــا  عــى اإلطــالق  بالغــة األهميــة، واألشــهر 

 ”1984“ وهــي   ،1949 عــام  أورويــل  جــورج 

الطابــع  ذات  الديســتوبيا  أدب  درة  تعــد  وهــي 

الخيــال  نطــاق  مــن  خرجــت  وقــد  الســيايس، 

واقعيــة!  روايــة  إىل  لتتـحـول  حاليــا  العلمــي 

حتــى أن أنتــوين برجــس يقــول إنــه كان ليفضــل 

هــذا  )كان    Cacotopia مصطلــح  اســتخدام 

مصطلــح  ظهــور  قبــل  يســتخدم  املصطلــح 

الديســتوبيا وهــي كلمــة يونانيــة يمكــن ترجمتهــا  

بينتهــام  جرمــي  واقــرح  شــرير،  أو  يسء  إىل 

روايــة  لتوصيــف  لليوتوبيــا(  مقابــال  اســتخدامه 

1984، فعــى حــد قولــه إنهــا تعتــر أســوأ بكثــر 

الفاســدة. عليــه املدينــة  تكــون  ممــا 

ـنـوع آخــر مــن الديســتوبيا يف روايــة  ظهــر أيضــا 

ـلـراي برادبــوري عــام 1953،  “فهرنهايــت 451« 

حيــث تنــاول فيهــا الديســتوبيا الخاصــة بــه مــن 

عــى  يحصــل  لــم  الناحيــة األدبيــة، فرادبــوري 

يف  بنفســه  نفســه  علــم  وقــد  جامعــي  تعليــم 

الكثــر  يكــن  كان  وبالتــايل  العامــة،  املكتبــات 

مــن االحــرام للكتــب التــي أعطتــه الكثــر وكانــت 

جحيمــه  فــإن  لذلــك  الصغــر،  منــذ  رفيقتــه 

يســتقي  عالــم  كتــب،  دون  عالــم  هــو  الخــاص 

تلفزيونيــة  وحوائــط  شاشــات  مــن  معلوماتــه 

ومناهج دراسية صماء، ال مكان فيها للخيال 

القمعــي  النظــام  مهمــة  يســهل  ممــا  واألدب، 

للشــعب  البيولوجيــة  الحاجــات  يوفــر  الــذي 

اإلطـفـاء  رجــال  خــالل  مــن  الكتــب  ويحــرق 

معتــاد،  هــو  كمــا  الـنـران  يطفئــون  ال  الذيــن 

ولكــن يشــعلونها يف أي منــزل توجــد بــه كتــب، 

ومــن أجمــل مشــاهد الكتــاب: حــوار بــني البطــل 
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وهــو أحــد رجــال اإلطـفـاء ومدـيـره الــذي يقنعــه 

الكتــب. يف  الكامــن  بالشــر 

التــي  الروايــات  ألهــم  الســابق  الـعـرض  مــن 

املعانــاة  أن  نالحــظ  الديســتوبيا  عــن  تحدثــت 

كلمــة  هــى  املعانــاة  البدايــة،  نقطــة  هــي  دائمــا 

الســر يف خلــق عالــم الدســتوبيا .. أيــا كان ـنـوع 

أو  بيئيــة  أو  اجتماعيــة  أو  اقتصاديــة  املعانــاة 

جميعهــا. أو  ثقافيــة  أو  دينيــة  أو  أخالقيــة 

أدبيــا  اتجاهــا  ليســت  ظنــي  يف  الديســتوبيا 

فحســب، وإنمــا هــي واقــع نعيشــه عــر التاريــخ 

الحاملــون  فيطالــب  حينــا  يظهــر  اإلنســاين، 

املدينــة  ـغـرار  عــى  أفضــل  بمجتمــع  والثــوار 

الفاضلــة، فتقــوم الثــورات وتشــتعل الحــروب، 

ومنهــا مــا ينجــح ويحقــق نتائــج ترتقــي لوصــف 

املدينــة الفاضلــة، ومنهــا مــا لــم ينجــح ويتحــول 

مروعــة. حقيقيــة  ديســتوبيا  إىل 

عوامــل  عــدة  أســهمت  األـخـرة  الســنوات  يف 

الشــعبية  والثــورات  االنتفاضــات  ظهــور  يف 

التــي  املعانــاة  رأســها  عــى  العربــي،  العالــم  يف 

 15 بــني  العمريــة  )الفئــة  الشــباب  عاشــها 

ثلــث  مــن  أكــر  يشــكلون  الذيــن  ســنة(  و29 

تمثلــت  املعانــاة  هــذه  العربــي؛  العالــم  ســكان 

وجعلتهــم  والتمييــز  الســيايس  اإلقـصـاء  يف 

وبالرغــم  الراهنــة.  األوـضـاع  عــى  ســاخطني 

مــن الــروات البشــرية والطبيعيــة الهائلــة التــي 

شــهدت  لكنهــا  العربيــة،  املنطقــة  بهــا  تتمتــع 

منظومــة  يف  كـبـرا  خلــال  األـخـرة  العقــود  يف 

ذات  نخــب  اســتأثرت  حيــث  الــروة؛  توزيــع 

ارتباط وثيق بالسلطة بمقومات الروة، بينما 

املجتمعــات  مــن  واســعة  قطاعــات  ُهمشــت 

بشــكل  الظاـهـرة  تلــك  تزايــدت  وقــد  العربيــة. 

الســوق  آليــات  لتبنــي  التوجــه  مــع  ملحــوظ 

االقتصــادي  الــدور  وتراجــع  الـحـرة،  والتجــارة 

واســتبداد،  قمــع  مــع  للــدول،  واالجتماعــي 

وانتـهـاكات  والحريــات،  الحقــوق  وغيــاب 

واســعة لحقــوق اإلنســان، مــع تركيــز الســلطة 

الحاكمــة. األســر  أو  بالـحـزب  نخــب  يــد  يف 

الــذي  الســيايس  االختنــاق  مــن  الحالــة  هــذه 

ظهــور  إىل  أدى  العربيــة  املنطقــة  شــهدته 

صبغــة  ذات  بعضهــا  االحتجاجيــة،  الـحـركات 

سياســية أو اجتماعيــة، وبعضهــا ذات صبغــة 

فشــلت  أخــرى  ناحيــة  ومــن  عرقيــة.  أو  دينيــة 

اندـمـاج  تحقيــق  يف  العربيــة  الــدول  معظــم 

والعرقيــة  الدينيــة  الجماعــات  بــني  وطنــي 

معظــم  وتعرضــت  املختلفــة.  واإلثنيــة 

العالــم  يف  املهمشــة(  األغلبيــات  )أو  األقليــات 

الدينــي  والتمييــز  اإلقـصـاء  ملظاهــر  العربــي 

مظاهــر  تزايــد  ومــع  واالجتماعــي،  والثقــايف 

دور  تصاعــد  واالجتماعــي  الســيايس  القهــر 

وخارجيــة،  داخليــة  ودوليــة،  إقليميــة  قــوى 

الثقافيــة  بحقوقهــا  للمطالبــة  تتـحـرك  بــدأت 

الـجـزيئ  باملطالبــة باالنفصــال  بــل  والسياســية، 

األم. الدولــة  عــن  الكامــل  أو 

واإلقليميــني  الدوليــني  الفاعلــني  دور  تصاعــد 

يف  املنطقــة  لــدول  الداخليــة  السياســات  يف 

يف  فاعــل  دور  لــه  كان  ممــا  األـخـرة  الســنوات 

العالــم  الســلطوية يف  اســتقرار املنظومــة  عــدم 

العربي، والتدخل الخارجي ليس بجديد عى 

املنطقــة العربيــة، ولكنــه كان يف ـفـرات ســابقة 

اإلقليمــي  النظــام  برســيخ  باألســاس  مرتبطــا 

الــذي وضعتــه القــوى االســتعمارية يف النصــف 

النظــم  ويدعــم  العشــرين،  القــرن  مــن  األول 

الســلطوية املواليــة للغــرب، ولكــن يف الســنوات 

وإقليميــة  دوليــة  قــوى  دعمــت  األـخـرة، 

العربــي  النظــام  باســتقرار  تخــل  مبــادرات 

التدخــل  يف  التوجــه  هــذا  تجــى  وقــد  القائــم، 

األـمـريك  االحتــالل  الصومــال،  يف  األـمـريك 

مبــادرات االنفصــال يف جنــوب  دعــم  للـعـراق، 

السودان، عزل حماس يف قطاع غزة، وحزب 

اللــه يف لبنــان. حتــى “النظــم املعتدلــة” تعرضــت 

أحــداث  بعــد  متزايــدة  خارجيــة  لضغــوط 

بــني  والربــط  ســبتمر،  مــن  عشــر  الحــادي 

الحريــات إلدخــال إصالحــات  اإلرهــاب وغيــاب 

سياســية وإطــالق الحريــات السياســية واملدنيــة.

ناحيــة أخــرى، شــهدت املنطقــة تصاعــدا  ومــن 

إـيـران  مثــل  صاعــدة،  إقليميــة  قــوى  نفــوذ  يف 

يف  ملحــوظ  بشــكل  تؤثــر  وبــدأت  وتركيــا، 

بالنســبة  العربــي.  العالــم  يف  األمــور  مجريــات 

املنــاوئ  املعســكر  ريــادة  تولــت  فقــد  إلـيـران، 

وقامــت  املنطقــة،  يف  األمركيــة  للسياســات 

نظــام  مثــل  راديكاليــة،  وـحـركات  نظــم  بدعــم 

لبنــان،  يف  اللــه  وـحـزب  ســوريا،  يف  األســد 

يف  الـحـويث  والتمــرد  فلســطني،  يف  وحمــاس 

للحديــث  الباحثــني  بعــض  دفــع  ممــا  اليمــن، 

عــن بدايــة حــرب بــاردة يف املنطقــة بــني املعســكر 

واملعســكر  وســوريا،  إـيـران  بريــادة  الراديــكايل 

مدعومــا  والســعودية،  مصــر  بريــادة  املعتــدل 

عــزز  وقــد  األمركيــة.  املتحــدة  الواليــات  مــن 

عــى  الراديكاليــة  الـحـركات  قــدرة  الـصـراع  هــذا 

جماعــات  وتأســيس  املركزيــة  الســلطة  تحــدي 

منظمــة ومســلحة تتمتــع بقــدر مــن االســتقالل 

واملــايل. الــذايت 

بآخــر  أو  بشــكل  ســاعدت  العوامــل  هــذه  كل 

الواقــع  يف  األدبــي  الديســتوبيا  عالــم  بـنـاء  يف 

الوطــن  يف  املناطــق  مــن  العديــد  يف  املعيــش 

ديســتوبيا  أصبحــت  فلســطني  العربــي؛ 

أجمــع  العالــم  نظــر  أمــام  إـسـرائيل  صنعتهــا 

يتـحـرك،  ولــن  عقــود  منــذ  ـسـاكنا  يـحـرك  وال 

تعــاين  حقيقيــة  ديســتوبيا  إىل  تحولــت  ســوريا 

الـحـرب والخــوف والتجويــع والتشــرد، جحيــم 

تدخــالت  األوســط،  الشــرق  أرض  عــى  حــي 

ســوريا  اإلرهــاب،  ملحاربــة  دوليــة  وتحالفــات 

تحولــت ألرض يتنافــس عليهــا الدعــم الــرويس 

مــن  أكــر  إبــادة  تمــت  األـمـريك،  والتحالــف 

ألــف مــن الشــعب الســوري، املاليــني مــن   300

املشــردين تدفقــوا إىل أوروبــا والــدول األخــرى، 

اإلنســانية،  للكرامــة  وامتهــان  وتعذيــب  قتــل 

الغــذاء  قوافــل  ومنــع  عشــوايئ،  واعتقــال 

الدوليــة،  اإلغاثــة  منظمــات  مــن  والــدواء 

مــدارس  وقصــف  لصحافيــني،  واســتهداف 

الثقيلــة  األســلحة  واســتخدام  ومستشــفيات، 

والكيماويــة ضــد شــعب أعــزل. ســوريا لــم تعــد 

قطــرا عربيــا، ســوريا تحولــت إىل ديســتوبيا بــكل 

معنــى. مــن  الكلمــة  تحمــل  مــا 

الذهبــي  العصــر  هــو  العشــرون  القــرن  كان  لــو 

القــرن  إن  الـقـول  فيمكننــا  الديســتوبيا،  ألدب 

الذهبــي  العصــر  هــو  والعشــرين  الحــادي 

أرض  عــى  املتجســدة  الحقيقيــة  للديســتوبيا 

الواقع، ديســتوبيا الدول الفاســدة، ديســتوبيا 

والدمــار. الـحـرب 
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جدي حّبوب
حجاج أّدول

قص

عمرهــا.  مــن  الثامنــة  يتخــط  لــم  عمرهــا  عنيــدة  طفلــة  غضبــة  غضبــت 

غضبــت  ووالدينــا.  وأختــى  أنــا  راق،  حــي  يف  فيــال  بيتنــا  أمــل.  اســمي 

ومــازال  عـمـره  مــن  الســبعني  بلــغ  الــذي  العجــوز  بنــا  اتصــل  الحــق.  ويل 

يخــدم جــدي. يؤكــد أنــه لــن يســتطيع البـقـاء يف خدمــة جــدي الــذي بلــغ 

الخامســة والثمانــني مــن عمــره. جــدي يعيــش يف شــقته التــي تــزوج فيهــا 

وأنجــب وربــى أوالده حتــى تزوجــوا وانتقلــوا ملـسـاكنهم الخاصــة. توفيــت 

الشــقة  تلــك  البـقـاء يف  عــى  مــن عشــر ســنوات، وجــدي مصمــم  جــديت 

الــذي  العجــوز  بنتيــه.  إحــدى  مــع  أو  ابنــه  مــع  ليعيــش  االنتقــال  وعــدم 

خــدم أبــي ســنوات، مصــر عــى االنســحاب وـتـرك جــدي، يـقـول إنــه صــار 

يحـتـاج ملــن يخدمــه. ينصــح أبــي بعــدم ـتـرك والــده يعيــش وحــده. فمــن 

عائلــة. يبقــى وســط  أن  عليــه  الخامســة والثمانــني  بلــغ 

أصغــر  وأبــي  الكبرتــان  ابنتــاه  الجــد،  بيــت  يف  الثالثــة  األبـنـاء  اجتمــع 

األبـنـاء. معهــم عــدد مــن أوالدهــم. صرنــا زحامــاً يف شــقة جــدي. أنــا مــع 

األطفــال مــن عمــري، أشــبعنا الشــقة لعبــاً وشــقاوة مــع صيــاح مزعــج. 

األكر منا قليالً ومن بينهم أختي نجالء، كانوا يراهنون ألّي من بنتيه 

ســيذهب جدنــا ليبقــى معهــا. الرهــان كلــه عــى ابنتــه الكــرى صفيــة، ثــم 

ابنته الثانية ذكية. أما ابنه األصغر وهو أبي عبدالله فهو مســتبعد من 

الرهــان. الجــد يحـتـاج لرعايــة ابنــة وليــس ابنــاً، وزوجــة االبــن لــن تكــون 

فوالدهــا  قلقــة  صفيــة  بنتيــه.  إحــدى  ســتفعل  مثلمــا  حماهــا  خدمــة  يف 

الــكايف، ومعهــا خمســة  باالتـسـاع  ليســت  ســيكون عبئــا عليهــا، شــقتها 

أبـنـاء يدرســون مــن اإلعداديــة وحتــى الجامعــة. ذكيــة مرعوبــة. زوجهــا 

يسء الطبــع وال يطيــق أباهــا، وهــدد إن اختــار العجــوز البقــاء مــع ذكيــة، 

ســيرك هــو البيــت. هــذا مــا عرفنــاه فيمــا بعــد. أمــي حضــرت هــذا اللقــاء، 

فهــي تحــب جــدي منــذ أيــام خطبتهــا ألبــي.

    أبي وأمي سوسن وعمتّي صفية وذكية حول جدي. أراقب جدي من 

بعيــد. طويــل نحيــف دقيــق املالمــح. شــعره الفــي مهــوش يف فــوىض، 

أنيــق يف قميصــه  البيـضـاء املُحِمــّرة.  وخصلــة منــه تســتلقي عــى جبهتــه 

الشــبابي وبنطالــه اللــني. يقــف وســطهم وهــم جلــوس. تعـبـرات وجهــه 

غــر راضيــة، حزيــن إنــه مضطــر ـلـرك شــقته.

صفيــة  قلــق.  ترقــب  يف  إليــه  ينظــرون  الثالثــة  أبـنـاءه  لكــن  هادئــة،  أمــي 

متوـتـرة وذكيــة أكــر توـتـراً. جــدي ابتســم ابتســامة تحــوي ضيقــاً، معلنــاً 

بابتســامته إنــه قــد قــرر االختيــار مضـطـراً. نحــن األطفــال ومــن هــم أكــر 

ســناً، نراقــب مــن بعيــد لنســخر مــن تلــك التــي ســيعلن جــدي الذهــاب إىل 

بيتهــا. قــال جــدي..

- سأذهب لبيت سوسن.

ربمــا  ظنهــم  يف  اســتوعبت.  سوســن  قــال، وال  مــا  أبنــاؤه  يســتوعب  لــم 

لكنــه  أو.  أو..  بنتيــه.  اســما  عليــه  اشــتبه  أو  منهــم،  الســخرية  يحــاول 

وأختــي  أنــا  ال.  وألــف  فــال  سوســن!  لبيــت  ســأذهب  قــال..  مــا  يقصــد 

صمتنــا يف ضيــق. أبنــاء عمتينــا فرحــوا وشــمتوا فينــا. األربعــة الكبــار حــول 

ابنــه،  بيــت عبداللــه  يقــل  لــم  بيــت سوســن.  يقصــد  أنــه  تأكــدوا  جــدي، 

بــل سوســن زوجــة ابنــه! شــاهدنا أمــي وهــي تقــوم وتحتضــن جدنــا وتقبــل 

بـقـراره. كيــف؟ وادعــت عمتانــا صفيــة وذكيــة الغضــب أن  رأســه فرحــة 

أبيهمــا تجاهلهمــا. همــا تحبانــه حقيقــة، لكنهمــا تخشــيان مــن متاعــب 

أـسـرتيهما.

أنــا وأختــي. ويف  بقينــا صامتتــني  لبيتنــا،  عائــدون  أبــي ونحــن  ســيارة  يف 

البيــت صرنــا يف لــوم ألمنــا بــدون كالم مباشــر. لكــن مــن تقطيــب جبيننــا. 

مــع والدينــا.  عــى املائــدة  ـنـأكل  لعـشـاءنا شــطائر جــن حتــى ال  وتناولنــا 

كانــت تلــك مؤـشـرات فهمــا منهــا أننــا يف حالــة عصيــان. أمــي تبتســم غــر 

نأبــه بغضبــه.  لــم  أبــي وضــح عليــه غضبــه مّنــا، لكننــا  آبهــة بمــا نفعلــه. 

واقفتــان  ونحــن  جالــس  أبانــا.  نادانــا  نومنــا،  لحـجـريت  ذاهبتــان  ونحــن 

مــا يحدثنــا بهــا.. أمامــه. قــال يف جدّيــة قليــالً 

- غــدا ســيأيت أبــي ليعيــش معــي. ليعيــش مــع ابنــه. مــع ابنــه الــذي أنجبــه 

وربــاه حتــى صــار ابنــه يف مركــز كبــر بــني النــاس. وأنــِت يــا أمــل. ســتركني 

حجرتــك وتنضمــني لحجــرة أختــك. اذهبــا وتصبحــان عــى خــر.

   قبــل أن أنــام بكيــت بــكاًء حــاراً. لكمــت وســاديت لكمــات هائلــة. أيــأيت لنــا 

هــذا العجــوز ويعيــش معنــا، ويربــك مــا تعودنــا عليــه؟ أليــس مــن األوىل 

أن يذهــب إلحــدى ابنتيــه؟ كيــف يختــار أمــي؟ وأيضــاً ينتــزع منــي حجــريت؟! 

هــذا ظلــم. هــذا حــرام. غــدا سأشــبع أمــي لومــاً لتبلــغ لومــي ألبــي.

  جاء جدي وسط عدد من جرانه يف بيته األصي، ميكروباس محشود 

بالرجــال والنســاء واألطفــال. خرجــوا مــن امليكروبــاس يودعونــه يف حــرارة 

وبأصــوات عاليــة، يقبلونــه ويضاحكونــه، حتــى أن بعــض الفيــالت مــن 

هــذه،  منطقتنــا  ففــي  متعجبــني،  نوافذهــم  خلــف  مــن  نظــروا  حولنــا، 

الهــدوء يـفـرض نفســه. والــدي ابتســم لهــم وشــكرهم ودعاهــم لدـخـول 

فيلتــه، فرفضــوا محرجــني.

اســتوىل جــدي عــى حـجـريت. مائــدة الطعــام الكـبـرة تصدرهــا جــدي. أبــي 

ـتـرك لــه مكانــه وجلــس عــى يمينــه. وعــى شــمال جــدي تجلــس أمــي ثــم 
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أبــي.  يمــني  عــى  فهــي  نجــالء،  أختــي  أمــا  أنــا، 

التوتــر أحــاط بنــا جميعــاً رغــم أنــف أبــي وأمــي.

أمــي  تتوقــع  لــم  هــل  بيتنــا،  أحــوال  تبدلــت 

الطبــخ  وطــرق  األطعمــة  أنــواع  تـغـرت  هــذا؟ 

حتــى تناســب معــدة ومــزاج جــدي. وأنــا وأختــي 

لأمــر  نستســلم  الجــد ولــم  ضــد  مازلنــا  نجــالء 

الواقع. صباح يوم باكر. أنا وأختي يف مالبسنا 

الداخليــة ومازلنــا لــم نرتــدي مالبــس املــدارس، 

إذا بباب الحجرة ُيفتح ويطل منه وجه جدي! 

أنــا وأختــي خبأنــا جســدنا الطفــويل شــبه العــاري 

بمــا لحقــت بــه يدانــا مــن قطــع املالبــس. صحــت 

فيــه..

- أقفل الباب.

  لم تفارقه ابتسامته وهو يغلق الباب ويعود 

مــن حيــث أت. شــكوت ألمــي.. كيــف ال يطــرق 

تطرقــني  أنــت  حتــى  أبــي؟  يفعــل  كمــا  البــاب 

أمــي  ابتســمت  عنــوة!  تدخلــني  البــاب وال  عــى 

أمــاً  سوســن  صــارت  لقــد  عــذراً!  لــه  وأوجــدت 

أنــا وأختــي! أمــاً يل  تكــون  أن  قبــل  لجــدي 

بــأن  هــو أحــس  بــل     وكأن جــدي أحــس، ال. 

لــه،  يســريحان  ال  وجيهــان  أمــل  حفيدتيــه 

فقــرر التغيــب مــن البيــت ألـطـول وقــت ممكــن. 

بمجرد أن يتناول إفطاره وحده، هذا ما صّمم 

عليــه، يخــرج مــن فيلتنــا. يرتــدي بنطــاال خفيفــاً 

برفــرف  كاب  رأســه  وعــى  ناصــع.  ـشـرت  ويت 

أمامي يحميه من الشمس، ويف قدميه حذاء 

ريــايض. يســر يف الطريــق الهــادئ املعشــب عــى 

جانبيــه. يلقــي تحيــة الصبــاح بصــوت عــاٍل عــى 

كل مــن يقابلــه، ال يهــم أنــه ال يعرفــه. ال يهــم 

يهــم  ال  اـمـرأة.  أم  صـغـرا رجــال  أم  كان  كـبـرا 

تتداخــل  الهــدوء وال  بالغــة  هــذه  منطقتنــا  أن 

هــز رأس  بينهــم ســوى  فليــس  بأخــرى،  عائلــة 

ســريعة، أو تحيــة مقتضبــة إن تالقــت أعينهــم.

يصــل للســوق. هنــاك املقاهــي ومحــالت الســوبر 

والصيدليــات  والفاكهــة  والخضــروات  ماركــت 

هــذا  يف  الســكان  يحتاجــه  مــا  كل  وغرهــا، 

ونــاد  صغــر  ملستشــفى  باإلضافــة  الســوق، 

الغــداء  وقــت  جــدي  يعــود  االتـسـاع.  متوســط 

أمــي  متنوعــة.  فاكهــة  بأكيــاس  محمــل  وهــو 

طالبتــه أكــر مــن ـمـرة أال يشــغل نفســه بـشـراء 

رأســه  يهــز  وهــو  مبتســماً  يســمعها  يشء.  أي 

موافقــاً، ويف اليــوم التــايل يــأيت بالفاكهــة! أبــي 

يضحــك فيضحــك جــدي، وال يأبهــان بعبوســنا 

وأختــي. أنــا 

    أســبوع مــى. لــم يعــد جــدي يتنــاول الغــداء 

معنــا. يبقــى يف الســوق ويــأكل يف أحــد املطاعــم. 

أو يتنــاول شــطائر يف أّي مقهــى ويأتينــا متأخــراً. 

وفاكهــة  زبــادي  علبــة  ويتنــاول  التلفــاز  يشــاهد 

ســعيدتان  أنــا وجيهــان  كنــت  وينــام. حقيقــي.. 

البتعــاد جدنــا عنــا.

لــم  جــدي  أشــّده.  يف  أتانــا  والشــتاء  شــهران    

أثقــل.  صــارت  تبدلــت.  مالبســه  فقــط  يتبــدل، 

وإن أمـطـرت يومــاً، عنــده معطــف مطــر. لكــن 

والعــودة  صباحــاً  الفيــال  ـتـرك  عــن  يتوقــف  لــم 

عـصـرا أو يف مـغـرب الشــمس، وال يتوقــف عــن 

تحيــة كل مــن يقابلــه. التلفــاز ثــم علبــة الزبــادي 

والنــوم. والفاكهــة 

عــى  التعــود  بدأنــا  الــدرايس.  العــام  انتهــى     

جدنــا. نتقبــل منــه صبــاح الخــر ونجيبــه. لكــن 

أنــا لــم أنــس حـجـريت املغتصبــة، قاومــت فـكـرة 

خبيثة. فكرة شيطانية.. سيموت جدي قريباً، 

وســأعود لحـجـريت، وتعــود أمــي صافيــة لنــا أنــا 

وأختي وأبي. نذهب أنا وجيهان للنادي نلعب 

أكــر مــن لعبــة. جدنــا يراقبنــا مــن بعيــد. يفــرح 

منــا.  يـقـرب  ال  لكنــه  لنــا،  ويصفــق  لتفوقنــا 

يحيينــا بإشــارات مــن يــده وقبــالت عــى الهــواء.

   عــام درايس. وصيــف. وعــام درايس وصيــف. 

يف العام الرابع لتواجده عندنا، كرنا ودخلت 

لجيهــان  مشــاركة  إعــدادي  األوىل  املرحلــة  أنــا 

التــي يف الســنة األـخـرة مــن نفــس املرحلــة. بــدأ 

جدنــا يف إتيــان أمــور غريبــة. صــار كثــر النســيان. 

مــا ينــادي أمــي  كثــر االبتســام يف بالهــة. كـثـراً 

أو ذكيــة،  بنتيــه صفيــة  باســم إحــدى  سوســن 

ينــادي  وصــار  اســميهما  ذكــر  عــن  امتنــع  ثــم 

إنهــا  خديجــة؟  هــي  مــن  خديجــة!  باســم  أمــي 

زوجتــه. جدتنــا التــي ماتــت مــن حــوايل خمــس 

عـشـرة ســنة! عندمــا يخــرج مــن الفيــال صباحــاً، 

يكــون يف أناقتــه املعهــودة التــي ال تنــازل عنهــا. 

ربمــا ظهــره انحنــى قليــالً وبــرز لــه كــرش صغــر. 

وربمــا  الســابق.  كمــا  رشــيقة  تعــد  لــم  مشــيته 

ينــى أن يتنــاول إفطــاره. إال إذا كانــت أمــي لــم 

عــى إطعامــه. بعــد وأّصــرت  تذهــب لعملهــا 

يبقــى جــدي يف الســوق طويــالً، وال يعــود عصــراً 

أو مع الغروب. إن كان أبي قد عاد من عمله، 

ليــالً.  بــه  يعــود  الســوق.  يف  عنــه  باحثــاً  يذهــب 

تأـخـره، وجــدي  عــى  جــدي  يلــوم  غاضــب  أبــي 

تأخــر  قــد  أبــي  كان  وإن  بــه.  مبــال  غــر  يبتســم 

بــه، لكنهــا ال  يف العــودة، تذهــب أمــي وتعــود 

يضاحكهــا  وهــو  تضاحكــه  بــل  غضبــاً،  تبــدي 

أّمــي  صــارت  األمــر.  انتهــى  بخديجــة!  ســعيداً 

سوســن هــي خديجــة عنــده. وأبــي ســعيد بهــذا 

إن  وقالــت  تـجـرأت أختــي  وأّمــي أكــر ســعادة! 

أبــي وأمــي أبلهــان فيمــا يخــص جــدي. وافقتهــا. 

جدنــا!  نحــب  وجيهــان  أنــا  بدأنــا  هــذا  ورغــم 

ـمـرض  أن  ويــوم  املغتصبــة.  حـجـريت  ونســيت 

فمــاذا  دواءه.  أناولــه  بجانبــه  أنــا  كنــت  قليــالً. 

فعل؟ كان راقداً. اعتدل واحتضني وقّبلني ثم 

وقبلتــه.  عليــه  أنــا  فملــت  لرقــاده ســعيداً.  عــاد 

لــم أكــن أعلــم أن أمــي سوســن تشــاهدنا. قبــل 

أن أنــام قبلتنــي أمــي أنــا وجيهــان وهــي تدمــع. 

قالــت أنــا ســعيدة بكمــا وفخــورة. ويف الصبــاح 

كان وجه أبي منراً فرحاً بنا واحتضننا وقبلنا. 

ذهبنــا ملدرســتنا ونحــن ســعيدتان بجدنــا وبأمنــا 

وبابينــا.

   أبــي عــاد بأبيــه ذات ليلــة وهــو غاضــب أشــد 

معــه،  نقــوداً  يعــد يحمــل  لــم  الغضــب. جــدي 

ينى، حتى وإن وضعت أمي النقود يف جيبه 

دومــاً، يذهــب إىل الســوق ويأخــذ مــا يريــد وال 

املقاهــي  يف  مشــروب  مــن  أكــر  يـشـرب  يدفــع. 

وال يدفــع! أبــي دار عــى كل املحــالت واملقاهــي 

بكتابــة  وطالبهــم  أبــي،  عليهــا  يــردد  التــي 

ســيأتيهم  وهــو  جــدي،  يأخــذه  مــا  حســاب 

مـسـاء كل يومــني أو ثالثــة ليدفــع مــا يكتبونــه. 

مــن  عالمــة  صــار  جــدي  أن  يحــي ألمــي..  أبــي 

عالمــات الســوق املفرحــة. يتحــدث مــع الجميــع 

محــل  صاحــب  أن  حتــى  يحبونــه.  والجميــع 

وصاحــب مقهــى رفضــا كتابــة حســاب جــدي، 

لهمــا!  أب  وكأنــه  جــدي  يحبــان  إنهمــا  قــاال 

أنــا وجيهــان وجهنــا  أصــر أبــي عــى الدفــع. ليــالً 

لومــاً ألبينــا.. كيــف يغضــب جدنــا! فابتســم ثــم 

ضحــك. أفهمنــا أنــه يدعــي الغضــب حتــى يقلــل 

يعلــم  جدنــا  أن  لنــا  وأكــد  تماديــه.  مــن  جدنــا 

يســتمع  لذلــك  الغضــب،  عليــه  يمثــل  ابنــه  أن 

لكلمــات اللــوم ويضحــك. فضحكنــا أنــا وجيهــان 

لحجرتنــا. وتوجهنــا 

ليــالً..  لنــا   تابعتــه أمــي يومــاً. تعجبــت وحكــت 

يقابلهــم  مــن  بتحيــة  يكتفــي  يعــد  لــم  جــدي 

ليصافحونــه  ويقفــون  يقــف  بالكلمــات، 

كلمــا  ابتســاماً.  أكــر  وهــو  مبتســمني  مرحبــني 

لســيارته  متجهــاً  فيلتــه  مــن  يخــرج  أحــدا  رأى 

ويجيبــه  عليــه  مصبحــاً  يصيــح  عائــداً،  أو 

لــه مــن كل  اآلخــر. يف الســوق يتنــاول مــا يعــّن 

املحــالت. يضاحــك البائعــني املشــرين ويالعــب 

األطفــال، ويصــّر عــى مصاحبــة شــيخ الجامــع 

ثــم  ـفـرة،  الجامــع  لرفــع األذان ويبقــى داخــل 

القبلــة.  بجــوار  لــه  يســتمع  وقتــاً  معــه  يبقــى 

يضاحــك  الســوق،  يف  وينتشــر  راضيــاً  يخــرج 

الجالســني يف املطاعــم، وأحيانــا يجلــس بجــوار 

عائلــة ويتنــاول مــن طعامهــم وهــو يشــجعونه 

ويطلبــون مزيــداً ممــا يرغــب فيــه جــدي. وهكــذا 

يف املقاهي. يصر الكثرون عى أن يبقى معهم 

جالســني أو واقفــني ليحــي لهــم عــن ســنوات 

زمــان، وأشــهر النــوادر التــي حدثــت لــه خاصــة 

بجمــال  إعجابــه  يبــدي  والفتيــات.  النـسـاء  مــع 

منهــن  أّي  منــه  تغضــب  وال  فتــاة،  أو  اـمـرأة 

أو  االبــن  أو  األخ  أو  الــزوج  منــه  يغضــب  وال 

يضحــك. أو  يبتســم  الــكل  الخطيــب. 

لكــن  كمــال.  اســمه  جــدي،  اســم  أقــل  لــم  أنــا 

اســمه صــار يف الســوق وعنــد الـجـران حّبــوب! 

أســوان  أبـنـاء  أحــد  حّبــوب.  يناديــه  الــكل 

هكــذا..  يناديــه  أن  تعــود  املقهــى  يف  العاملــني 

اســمه  وصــار  االســم  هــذا  فانتشــر  حّبــوب. 

راٍض. وهــو  بــه  راضــني  الحقيقــي، 

عائــالت.  عــّدة  زارتنــا  حّبــوب،  مــن  بإلحــاح 

مقهــى  جرســون  زارنــا  أيضــاً،  منــه  وبإلحــاح 

يف  تعمــل  وســيدة  ماركــت  ســوبر  يف  وبائــع 

مــن  عــددا  ردا  وأمــي  وأبــي  محمــل.  نظافــة 

الزيــارات لتنشــأ عالقــات بــني عائــالت الفيــالت، 

وهــذا حــدث نــادر. وبالطبــع أنــا وجيهــان صــارت 

لنــا صداقــات غــر صداقــات الدراســة والنــادي.

جدنــا،  نحــب  فقــط  ليــس  وجيهــان  أنــا  بدأنــا 

بــد أن نداعبــه صباحــاً  بــه. ال  بــل صرنــا يف وَلــه 

وحــني  معنــا.  إفطــاره  يتنــاول  أن  عــى  ونصــر 

يتأخــر يف الســوق، أنــا وجيهــان اللتــان تذهبــان 

يف  مذاكرتنــا.  ـنـرك  أن  يهــم  ال  بــه،  للعــودة 

مؤكدتــان  حولــه  الذيــن  مــع  نتحــادث  الســوق 

بــدون أي  أننــا حفيدتــا حّبــوب. هكــذا.. حّبــوب 

يناديــه  وكمــا  الســوق  يف  ينادونــه  كمــا  لقــب 

وفيهــا  بجوارنــا،  التــي  الفيــال  الـجـران، خاصــة 

تـكـران أختــي  اللتــان  وبنتاهــا  ســميحة  األرملــة 

يوســف  وفيهــا  أمامنــا  التــي  والفيــال  جيهــان. 

وزوجتــه تريــزا وابنتهمــا مــاري. يصــر جــدي عــى 

بنتــي ســميحة  الســالم عليهــم وبيــان أن  إلـقـاء 

أن  قاربــت  ومــاري  يــزداد.  وجمالهمــا  تـكـران 

يف  وكلهــم  الحــالوة.  يف  ترـيـزا  أمهــا  تنافــس 

ملــن  ويبــنّي  يحتضننــا  بمشــاغباته.  انبســاط 

حولــه كــم نحــن ذكيتــان متفوقتــان يف الدراســة 

والرياضة، وكم نحن نساعد أمنا وال نغضبها 

وال نغضب أبانا. نعود معه هو وسطنا ونحن 

عى جانبيه. نمسك بيديه أو نشاغبه دغدغه. 

يعــود مصطنعــاً فتــّوة الشــباب ويغّنــي بصوتــه 

الحــب وأغــاين األطفــال حســبنا  األجــش أغــاين 

ثــم  نســتطيع،  مــا  بقــدر  معــه  ونغّنــي  يرغــب، 

قابلنــا  وإن  يســبقنا.  ونركــه  للبيــت  يســابقنا 

بنتيهــا،  إحــدى  أو  يناديهــا،  كمــا  ســّموحة 

يوســف  فيــال  بــاب  شــاهد  وإن  يضاحكهمــا. 

مــن  عــى  الســالم  يلقــي  ترـيـزا  ينــادي  مفتوحــاً 

منهــم. يظهــر 

بحثــاً  تعبــت  بعدمــا  بجــدي  أتــت  أمــي سوســن 

هادئــاً.  الكنيســة. يجلــس صامتــاً  عنــه. كان يف 

قــال  بــه  عائــدة  وهــي  هنــاك.  مشــهوراً  وجدتــه 

لهــا..

طاجــن  يل  اطبخــي  فاطمــة.  يــا  -اســمعي 

رائــع. الســمي  طاجنــك  بالســمك. 

قال أبي إن فاطمة هي جدته، أم أبي.

أّمــي  حبيــب  حّبــوب.  هــي  وأختــي  أنــا  فاكهتنــا   

املدلــل هــو حّبــوب. فخــر أبــي هــو حّبــوب. حبيــب 

كلــه..  الســوق  وحبيــب  حولنــا  مــن  النــاس 

منطلــق  عجــوز  إنــه  هــذا؟  فعــل  كيــف  حّبــوب. 

ـيـرك  ال  الزمــن  لكــن  للجميــع.  محــب  فطــري 

حالــه. عــى  حــاال 

املدينــة  أـطـراف  يف  حدثــت  مؤســفة  أحــداث     

كانــت  القســوة  ومســيحيني.  مســلمني  بــني 

الكنيســة.  حّبــوب  زار  يومهــا  املســيحيني.  عــى 

وعــاد وحــده غــر راض. وعنــد املغــرب مــع تــوايل 

البــاب.  ـجـرس  وجدنــا  الطيبــة،  غــر  األخبــار 

تســأل.. حزيــن  بوجــه  ترـيـزا  كانــت  فتحنــا 

-أين حّبوب؟

الزبــادي يف صالــة      كان جــدي يحمــل علبــه 

مباـشـرة  إليــه  اتجهــت  ورآهــا.  رأتــه  البيــت. 

خارجــة  وعــادت  تركتــه  ثــم  بقــوة.  واحتضنتــه 

الصبــاح  يف  خديهــا.  تبلــل  صافيــة  ودمعــات 

متجهــا  حّبــوب  خــرج  املعتــاد،  موعــده  وقبــل 

وقــال.. عليهــم  دخــل  يوســف.  لفيــال  رأســا 

-صباح الخر. أنا لم أتناول إفطاري.

ثــم خــرج متجهــا إىل  إفطــاره معهــم،  تنــاول    

الســوق.

ابنتــا  نادتنــا  الدراســة.  ســاعات  مــن  عدنــا      

ســميحة. الحــزن عــى وجهيهمــا ووجــه أمهمــا. 

مستشــفى  وأدخلــوه  فجــأة  تعــب  حّبــوب 

ابنــه إىل مستشــفى  الحــّي، ومــن هنــاك أخــذه 

كبــر يف املدينــة. قالــت ســميحة إن أمنــا سوســن 

أتتنــا  ســميحة.  بنتــي  مــع  بقائنــا  عــى  شــّددت 

ماري. يف املغرب أت حّبوب يف ســيارة إســعاف. 

واالزدحــام  الفيــال  خــارج  النــاس  مــن  حشــد 

فيــه،  والعاملــون  الحــي  يف  املقيمــون  داخلهــا. 

قلــق يدعــو  فكلهــم يعرفــون بعضهــم، والــكل 

بالشــفاء. لحبــوب 

أن  عــى  الجميــع  انصــرف  الليــل  قبــل منتصــف 

يأتــوا ليطمئنــوا عليــه صباحــاً. يف الداخــل معنــا 

ســميحة وبنتاهــا ويوســف وترـيـزا ومــاري. قبــل 

منتصــف الليــل أـصـرت سوســن أن يذهــب كل 

كنــا  وجيهــان  وأنــا  ليســريح.  بيتــه  إىل  منهــم 

كذبــاً  نبتســم  والدانــا،  أمرنــا  كمــا  متماســكتني 

لحّبوب وهو يرد ابتســاماتنا املشــجعة بابتســام 

رضــا. طلــب كوبــا مــن أمــي وقــال لهــا..

-شكرا يا سوسن!

الفجــر  ويف  حجرتنــا.  إىل  فذهبنــا  النــوم  غلبنــا 

العــايل.  أّمنــا  بــكاء  عــى  فزعتــني  اســتيقظنا 

أـسـرعنا لحـجـرة حّبــوب. أبــي يكفكــف دمعاتــه. 

حّبــوب. مــات 

كاتب من مصر

قص
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ملف

يحتــوي هــذا امللــف عــى مقــاالت نقديــة َتقــرأ وُتفــكك جوانــب يف خطــاب املفكــر املصــري جــالل أمــن، مــن خــالل الحــوار 

الــذي أجرتــه معــه »الجديــد« ونشــر يف العــدد 35 ديســمرب/كانون األول 2017، تحــت عـنـوان »خرافــة التخلــف«. يف 

هــذه املقــاالت قــراءة ونقــد وحــوار وســجال مــع أفــكار أمــن بصــدد مــا أســماه يف كتــاب لــه »خرافــة التخلــف«. إنــه ضــرب 

من التفاعل النقدي مع الفكرة التي قرع املفكر جرسها، ليعلن أن ليس عى العرب أن يذهبوا أبعد من املعقول 

يف نقدهــم ألنفســهم، فأحوالهــم املتدهــورة وتخلفهــم الظاهــر يف العصــر الحديــث ويف القــرون األـخـرة، لــم يكونــا 

بفعــل جوهــر متخلــف، وإال مــا كان لهــم أن يبدعــوا يف العصــور الســالفة، وال أمكنهــم، يف أزمنــة الــرواج الحضــاري 

أن يهــدوا إىل العالــم قامــات فكريــة وعلميــة مــا تــزال، إىل اليــوم، ترمــي بظلهــا عــى الفكــر والعلــم.

قــادت الـعـرب إىل االنحطــاط  هــي يف الظــروف والشــروط التاريخيــة التــي  يــرى جــالل أمــن،  املســألة، إذن، كمــا 

والتخلــف وجعلتهــم يف درجــة دنيــا مــن ســلم املدنيــة. فمــا إن تتغــر الظــروف والشــروط حتــى يعــود الـعـرب إىل 

الكشــف عــن قدراتهــم وتفجــر مكنوناتهــم اإلبداعيــة وطاقاتهــم الفكريــة الخالقــة. وإذا كان أمــن قــد رأى هــذا، ورأى 

معــه أن التطــور االقتصــادي املبنــي عــى تحريــر الثقافــة العربيــة، باملعنــى الواســع للكلمــة، مــن الهيمنــة الغربيــة 

همــا شــرطان أساســيان الســتعادة الثقــة بالــذات التــي مــن دونهــا ال يمكــن للعــرب أن يجــددوا حضورهــم الفاعــل يف 

العالــم، فــإن قــراءه ونقــاده هنــا ال يختلفــون معــه يف الجوهــر ولكــن يف الحيثيــات التــي مــن شــأنها أن تجعــل العــرب 

يتجــاوزون حالــة النكــوص الفكــري والســيايس واالجتماعــي التــي دخـلـوا فيهــا ومــا برـحـوا أســرى لهــا 
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-بحسب  استعادته  أو  “التقدم”،  في  فالشروع  إذن  
التعبير الحرفي للكاتب -ليس أمرا متعّذرا. و”ضعف 

جراء  من  نفوسنا  في  عشش  الذي  بالعار  والشعور  اإلرادة”، 

هزيمة عام 1967 هو ما يجعلنا نتوّهم استحالة تحقيقه على 

أرض الواقع. والمّهم في الموضوع، بحسب رأي الدكتور جالل 

أمين، هو أن تتوّفر لنا الشجاعة على اتخاذ قرار الفعل، وأن 

نطرد من أذهاننا “عقدة الخواجة”، ونتخّلص من شعور العار 

الخطوة  حّققنا  قد  نكون  نحّقق ذلك  وعندما  لها.  المصاحب 

الذي سيمّكننا  الضرورية إلحداث اإلصالح االقتصادي،  األولى 

وبالتالي عالج كافة أوجه  الغرب،  بيننا وبين  الهوة  َجْسِر  من 

الخلل التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية.

القائمة  الطّيبة  للنّية  بالغبطة  نحّس  أن  لنا  بد  ال  البدء  وفي 

للمشكالت،  تبسيط  من  فيه  وما  الطرح  ذلك  مثل  وراء  من 

العموم  لها. وعلى  والقطعية  المريحة  للحلول  وتبسيط أكبر 

الكبيرة  وبالثقة  بالتفاؤل،  المفعمة  السعيدة،  النهايات  فإن 

تسّببه  الذي  التصديع  من  للقارئ  إراحة  تحمل  النفس،  في 

كتابات الكثير من المستشرقين الغربّيين، وأشهرهم في أيامنا 

هذه برنارد لويس، وهي كتابات ما انفّكت، بمناسبة ومن دون 

مناسبة، تذّكرنا بموقعنا الهامشي في هذا الكون، وبأن تكويننا 

العقلي والجيني يجعل من شبه المحال علينا االلتحاق بركب 

مباشر  غير  رّد  بالمثل،  وهي  وحضاريا.  اقتصاديا  المتقدمين 

على كتابات البعض من كّتابنا، ممن يعشش شعور العار في 

أذهانهم، على نحو يجعلهم ال يجيدون سوى تعتيم الصورة 

ومستقبلهم،  وحاضرهم  ماضيهم  وَجْلِد  الناس،  أعين  أمام 

وبالتالي إغالق أي نوافذ أمام ما كان يمكن ألحالمنا وآمالنا أن 

تقتات عليها. وفي الحالتين، حالتنا مع المستشرقين وحالتنا 

مع المتشائمين منا، ال يرتسم أمام الراغبين بالفكاك من أسر 

التخّلف غير الموات والالجدوى.

تعالقاتهما  من  و”التخّلف”  “التقدم”  مفهومي  انتزاع  أّن  بيد 

في ذلك شأن  ذهنية، شأنهما  إلى حالة  المادّية، وتحويلهما 

الخرافة، التي ال وجود لها إال في أذهان المعتقدين بها، وإن 

كان يقّدم عزاء وتخفيفا من حجم المشكالت، فإنه ال يحمل 

حلوال جذرية يمكن الركون إليها. وبالطبع ال نتأخر في اكتشاف 

أّن الروح الوسطية، التصالحية، التي عالج بها الدكتور جالل 

لأمور  التبسيطي  طرحه  عن  المسؤولة  هي  موضوعاته  أمين 

على نحو الذي لّخصناها به.

“التقّدم”  مفهومي  أّن  حول  معه  خالف  ال  البداية  وفي 

و”التخّلف”، وحقول الداللة التي يشيران إليها هما مفهومان 

حديثان. وقبل عصورنا الحديثة هذه، كان البشر قد استخدموا 

في تحديدهم لـ”األنا” ولـ”اآلخر” توصيفات أخرى غير هذه، بدءا 

من القسمة التي َقَرن اليونانيون من خاللها التحّضر بـ”اليوناني” 

و”البربرية” بكّل ما هو “غير يوناني”، وصوال إلى فترة العصور 

الوسطى التي قّسم البشر أنفسهم فيها إلى “مؤمنين” و”ُكّفار”، 

ومّيزوا في الجغرافيا التي يقطنونها بين “دار سالم” في مواجهة 

“دار حرب”!

وقعهما  كان  وإن  و”التخّلف”  “التقّدم”  مفهومي  أن  والواقع 

وبمستوى  عة،  المتنوِّ وحقوله  بـ”الِعْلم”  صلتهما  يستحضر 

االزدهار المادّي الصناعي الذي يعيشه هذا المجتمع وال يعيشه 

مرور  إليها مع  يشيران  التي صارا  الداللة  ميادين  أّن  إالّ  ذاك، 

األيام بدأت تّتسع، بحيث باتت تشمل جميع مناحي الحياة، 

وأنماط العيش، وأشكال تمّثل البشر للواقع المادّي من حولهم. 

وذلك بالضبط هو ما أعطى، وال يزال، لهذين المفهومين َوْقُعُهما 

االقتصادي  الجانب  على  فالتركيز  وبالتالي  النفوس.  في  المربك 

بأن  الوهم  يعّزز  قد  األخرى،  الجوانب  عن  بمعزل  للمفهومين 

االقتصاد وحده كفيٌل بحّل المشكالت الناجمة عن حالة التخّلف، 

وأن تحقيق التقدم ال يستدعي من جانبنا تقديم تنازالت موجعة 

تقود إلى التخّلف وُتبقي عليه. يعني أن التقدم والحداثة واالنتماء 

إلى ُبنانا الفكرية والقناعات التي اعتدنا تاريخيا العيش في كنفها.

في  تحّقق  الذي  االقتصادي  التقدم  عن  أمين  وفي حديث جالل 

إلى  نضيف  أن  نحن  1952، ولنا  يوليو   23 ثورة  أعقاب  في  مصر 

الصورة دوال أخرى مثل سوريا والعراق لتشابه الشروط التاريخية 

بين جميع تلك البلدان، نراه يغفل ما حدث في تلك الدول من 

تدمير لم يعرف الشفقة لطبقتي البرجوازية وكبار مالّك األراضي، 

ونهب لما امتلكه أفرادهما من أموال وأطيان، وصوال إلى تلطيخ 

لالستعمار  أَُجراء  باعتبارهم  وتصويرهم  بالوحل  هؤالء  سمعة 

وأذنابا له.

واالستفاضة في هذا األمر ُتخِرج مادتنا عن الوظيفة المرسومة لها، 

إال أن باإلمكان استجالء الصورة بمجملها واالّطالع على أوجهها 

المتعّددة والمتباينة، عبر العودة، على سبيل المثال ال الحصر، 

إلى مذّكرات المفكر العربي الراحل عبدالرحمن بدوي، المتحدر 

من طبقة كبار ُمالّك األراضي. ففي ما كتبه توضيٌح صادٌق معّزٌز 

بالوثائق واألرقام لمبلغ التدمير االقتصادي الذي شهدته مصر بعد 

تسّلم العسكريتاريا لمقاليد الحكم بعيد ثورة يوليو عام 1952.

علينا، إال عبر ضرب  يتعّذر  فإّنه كان  ما جرى  وأّيا كانت حقيقة 

من ضروب التخمين، تصّور ما كان سيكون عليه شكل منطقتنا 

العربية لو أن ُحكم الطبقات االقتصادية الكبرى كان قد تواصل، 

العسكر  تجربة  به  أتت  الذي  المّر  بالحصاد  أكيدة  لدينا  أّن  إال 

في الحكم، وهي تجربة عّيَشْتنا في قلب هزائم متالحقة، تآكل 

في  ضئيل  اقتصادي  تقدم  من  تحّقق  قد  كان  ما  حتى  معها، 

تمّثل  ما جرى  إن أخطر  بل  السابقة.  السيطرة االستعمارية  ظّل 

باالستخفاف بالخطر المصيري الذي أحدثه قيام إسرائيل، بما هي 

المصيري  التهديد  واقع استعماري توسعّي، والتعامل مع ذلك 

التي  الوعود  ورغم  وهكذا،  جوفاء.  وشعارات  منهوبة  بخزائن 

حملها تحقيق االستقالل عن المستعمر بإمكان الخالص وتحقيق 

التنمية المنشودة إال أن الصعوبات الجّمة، التي واجهها الحكام 

الحكام  أولئك  ُصنع  الصعوبات من  تلك  والكثير من  الوطنيون، 

أنفسهم، قد أعادت االستعمار والتخّلف من النافذة بعد أن جرى 

طردهما من الباب. وبالتالي فأّي حديث عن “التقّدم” و”التخّلف” 

ينبغي أن يتخّلص أّوال من خرافة اعتبارهما خرافتين، وأن يمّيز 

بين الفئات صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير، والمؤّهلة أكثر 

من غيرها إلحداث النقلة باتجاه “التقدم” أّياً كانت االستحقاقات 

المترتبة على ذلك!

أوُجه  على  بل  وحده،  االقتصاد  على  أمين  جالل  تركيز  إن  ثم 

التي  الضئيلة  الفوارق  إلى  لإلشارة  مّرة  غير  قاده  منه،  محّددة 

نّتفق  أيام محّمد علي باشا. وقد  الغرب  بيننا وبين  كانت تفصل 

معه في إشاراته تلك لو أنها ترّكزت حول أن الضآلة المزعومة لتلك 

الفوارق بيننا وبين الغرب، بدت ضئيلة في وعي أسالفنا، ألنهم لم 

يستوعبوها دفعة واحدة بل على ُجرعات. فالقرنان اللذان تحدث 

عنهما الدكتور جالل أمين وقال إنهما كانا يفصالننا عن الغرب، 

كانا في الحقيقة قرنين حاسمين في مسيرة التطور البشرّي. فقد 

أسهما في تغيير رؤية البشر، وربما لأبد، للكون الذي يعيشون 

فيه، ولموقعهم داخل ذلك الكون. والهدم الذي مورس بال هوادة 

القرن  من  ابتداء  بطليموس(  إلى  )نسبة  البطلمي  العالم  ضد 

السادس عشر الميالدي، وما تبعه، على مستوى الفلسفة، من 

إحالل للكوجيتو الديكارتي كمرجعية بديلة عن مرجعية أرسطو، 

والثورة على الكالسيكية وأساليبها الموروثة، كّل ذلك وغيره كان 

قد مّكن مواطن الغرب من أن يبتدع علوما وأشكاال فلسفية وأدبية 

جديدة كّل الجّدة بمعزل عن معارف األقدمين، بل وفي استغناء 

تام عنها إْن لزم األمر.

اصطدامهم  عند  أسالفنا  واجهها  التي  المشكالت  أن أخطر  على 

بالحداثة الغربية ممثلة بالجحافل النابليونية أّوال، ثم باالستعمار 

في  تمّثلت  بل  القصوى،  أهميته  على  هذا  يكن  لم  تالها،  الذي 

لما  مماثل  تكنولوجي  تقدم  لبلوغ  سعيهم  أن  المفجع  إدراكهم 

تحّقق في الغرب أو تقليص الفارق التكنولوجي بينهم وبينه إلى 

الحدود الدنيا، أمٌر ال يتوّقف على نواياهم الصادقة وحدها، وال 

على امتالكهم إلرادة التقّدم، بل على حقيقة أن استعمار الغرب 

العالم  ثروات شعوب  الكرة األرضية، ونهب  من  ألجزاء واسعة 

لدوام  ضروريّا  شرطا  كان  التخلُِّف،  بميسم  وسمها  جرى  التي 

نقضا  تكنولوجيا وحضاريا، حتى ولو شّكل ذلك  الغرب،  ازدهار 

ورغم  بها.  بّشر  قد  التنوير”  “عصر  كان  التي  اإلنسانية  للمبادئ 

مثل  كتاب  على  أّن االّطالع  إالّ  القديمة  بأشكاله  زوال االستعمار 

كتاب “االغتيال االقتصادي لأمم” لجون بيركنز، بطبعته العربية 

وبلسان أحد  فّج،  نحو  يرينا على   ،2012 عام  الصادرة في مصر 

قراصنة االقتصاد الدوليين، حقيقة الممارسات القاتلة التي لجأت 

إليها، وما تزال، كبرى الشركات العابرة للقارات ومراكز البحث 

المستقّلة حديثا  الدول  المحموم إلرباك  لها في سعيها  التابعة 

للضحية منها إال  عن االستعمار، ولتوريطها بمشكالت ال فكاك 

بمعودة االلتجاء إلى أحضان خانقيها!

هل عّتمنا على الصورة التي رسمها جالل أمين وحملت في طّياتها 

الكثير من األمل؟ ربما. ولكن ما العمل والصورة الحقيقية أعقد من 

أن يجري التعامل معها باعتبارها حديث “خرافة”!

كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات

ملف

إن تركيز جالل أمين 
على االقتصاد وحده، 
بل على أوُجه محّددة 

منه، قاده غير مّرة 
لإلشارة إلى الفوارق 
الضئيلة التي كانت 

تفصل بيننا وبين 
الغرب أيام محّمد 

علي باشا. وقد نّتفق 
معه في إشاراته تلك 

لو أنها ترّكزت حول أن 
الضآلة المزعومة لتلك 

الفوارق بيننا وبين 
الغرب، بدت ضئيلة 

في وعي أسالفنا، 
ألنهم لم يستوعبوها 
دفعة واحدة بل على 

ُجرعات. فالقرنان 
اللذان تحدث عنهما 
الدكتور جالل أمين 

وقال إنهما كانا 
يفصالننا عن الغرب، 

كانا في الحقيقة قرنين 
حاسمين في مسيرة 
التطور البشرّي. فقد 

أسهما في تغيير رؤية 
البشر، وربما لألبد، 

للكون الذي يعيشون 
فيه، ولموقعهم داخل 

ذلك الكون

“التقدم” و”التخّلف”
أهما حقا خرافتان؟

بصدد بعض أفكار جالل أمين في حواره مع “الجديد”

أحمد سعيد نجم

يمكن تلخيص األطروحة املركزية للمفكر املصري جالل أمن بخصوص مفهومي “التقدم” و”التخّلف” هنا يف املقابلة 

التي أجرتها معه “مجلة الجديد”، أو يف كتابه الذي يحمل عنوان “خرافة التقدم والتخّلف” عى النحو التايل: إّن 

مفهومي “التقدم” و”التخلف” بما هما توصيفان للحالة االقتصادية والعلمية يف كلٍّ من الغرب والشرق هما مفهومان 

ينتميان إىل جنس الخرافة. وقد صادف أن الحقبة الراهنة من تاريخ البشرية قد ضبطت العرب متلّبسن بداء التخّلف، 

بعد أن كانوا ذات يوم من صّناع الحضارات. وعليه فما من مانع موضوعي يحول دون اسردادهم لربهة التقدم.

سجال فكري جالل أمين وقراؤه  
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فالنخب  البوصلة،  يتجلى بوضوح بضياع  االنكسار  هذا  
تقودهما  كالهما  فئتين،  إلى  منقسمة  العربية 

العواطف، وال مكان للعمل الجماعي الـُمحكم علمّيا والمستند 

على تجارب شعوب عديدة، وعلى خلق روح التوازن بين التراث 

والحداثة؛ بين االعتزاز بالـُهويّة وأساسها اللغة العربية والتراث، 

دولة  بناء  الحداثة وحقوق اإلنسان، ومعايير  وبين تمثل قيم 

وطنية فيها لغة واحدة رسمية تجمع األمة، والفخر واالعتناء 

بل ودعم اللغات المحلية األخرى بوصفها روافد مهمة وحيوية 

في نهر الثقافة العربية.

اتصفت  عواطف،  على  المبنية  والمشاريع  االرتجال  صفة  إن 

بها النخب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حتى تسببت 

في ضياع المجتمع العربي، وانكساره الحاد، فأصبح االهتمام 

االهتمام  من  بكثير  أكبر  اإلنكليزية  سيما  ال  األخرى  باللغات 

باللغة العربية، متجاهلين حقيقة متفقا عليها عالميا، هي أن 

إجادة لغة أو لغات أخرى، مع جهل باللغة الوطنية األولى، 

دليل فقر في الوعي واغتراب الذات العربية التائهة وسط أمواج 

صراعات السلطة وخيانة نخبها.

والدين  بالتاريخ  استهانتها  في  قاطبة  العربية  النخب  تتفق 

الُفتيا عند كل “مثقف” عربي مهما كان  والسياسة، فسهولة 

اختصاصه بل تجاوزه على ذوي االختصاص ألمر شائع، ألقى 

المجتمع  شرائح  على  االجتماعي  التواصل  ثورة  مع  بظالله 

مجانيا،  وليس  رخيصا  المعلومات  سيل  فأصبح  جميعها، 

والتلفيق  بالكذب  منه محشوا  كثير  في  أصبح  بل  له  قيمة  ال 

والتزوير واإلساءات، وقد اشترك حتى حملة شهادات عليا في 

تضليل الرأي العام.

لقد تحول المجتمع العربي ما بين مرضى بانبهار بكل ما هو 

إالّ  الغرب  من  يأخذون  ال  األعم  الغالب  في  وهؤالء  غربي، 

قشوره، فيطنبون في استعمال مفردات إنكليزية وفرنسية في 

أحاديثهم وفي كتاباتهم، لكنهم عشائريون بامتياز في ما يخص 

أعماق الحداثة، فما إن تحين فرصة ليظهروا ذواتهم الحقيقية 

حتى يفعلوا، فهم طائفيون، مناطقيون، متعصبون للهويات 

الضيقة أو للهوية التي يؤمنون بها، يحذفون من المشهد ما 

الذات،  وعي  الحداثة  أن  عمد  عن  متجاهلين  يناسبهم،  ال 

واستلهام الماضي بل ونقده وتفكيكه من أجل مستقبل أفضل، 

ال في شتمه والتبرُّؤ منه، واإليمان بحقوق اإلنسان تعني أوال 

اآلخر المختلف، ورفض هضم حقوق المرأة في كل شيء ابتداء 

من احترام اختياراتها ومستقبلها وليس انتهاء بمساواتها التامة 

بالرجل.

الغرب  وتحّمل  كامال  رفضا  الحداثة  ترفض  أخرى  وفئة 

المسؤولية عن جّل مشاكل مجتمعات الشرق، وتتحدث عن 

استعادته  تريد  مثاليا،  كان  فيه، ماض  ناصع ال شائبة  ماض 

وتعميم أنموذجه على الحاضر، فهو الحل األمثل بالنسبة لها، 

في تجاهل عجيب لواقعنا المختلف كليا عن الماضي، تلعن 

الغرب وهي أسرى نماذجه االستهالكية، وعدوة لقيم الحريات 

إلى  للوصول  وسيلة  االنتخابات  تتخذ  أشكالها،  بكل  الفردية 

السلطة ومن ثم تتخذ التدابير الستنساخ تجربة األنظمة التي 

سبقتها في الطغيان.

يعيش المجتمع العربي اليوم أزمة هوية ونكوص نحو الطائفية، 

لم يسلم منها العلمانيون واألكثر تماهيا مع “الحضارة الغربية” 

بتابعيتهم  متباهين  هويتهم  من  واالنسالخ  بها  االنبهار  حّد 

لهذه الحضارة، فهم ال هّم لهم إالّ اإلساءة إلى اإلسالم واللغة 

وتحميلهما  الشرور،  أساس  زعمهم  بحسب  فهما  العربية، 

الموبقات كلها، مسّوغين األمر بأنه نقد ذاتي، وأن أوروبا لم 

بنقد  إالّ  والتقدم  النور  عصور  نحو  ظالمها  عصور  من  تخرج 

تاريخها ونقد سلوكيات الكنيسة، لكنهم يتجاهلون أن األوروبيين 

المسيحية،  بجوهر  واحتفظوا  لغاتهم  إلى  قط  يسيئوا  لم 

أبدا، بل ال وجود ألمة تسيء لنفسها  تاريخهم  يتبرأوا من  ولم 

ولتاريخها وتطمس أي إيجابية فيه وتنكر على نفسها أي إسهامة 

في الحضارة اإلنسانية، وإن وجدت ينسبونها زورا وتلفيقا لغير 

العرب زاعمين بأن هؤالء أجبروا على دخول اإلسالم؛ لكن هؤالء 

بالهجوم  يتباروا  حتى  بسلبية  مذهبهم  تمّس  إن  ما  جميعهم 

عليك.

إن الحفاظ على اللغة العربية واالعتزاز بها واجب بال أدنى شّك، 

الكالم  بحشو  والتباهي  عنها  العزوف  دراسة ظواهر  بل محاولة 

لمعالجتها  السبل  إيجاد  ومحاولة  أجنبية،  بكلمات  واألحاديث 

لكن ليس بالتحريم والتجريم والمنع؛ أقول إن الحفاظ على لغتنا 

ال يمنع تبني نظم غربية في بناء مؤسسات دولة ومجتمع مدني 

حديثة بعيدا عن سطوة االستبداد الديني والسياسي، ومعالجة 

القضايا كافة عبر هذه المؤسسات وليس عبر الفتاوى والقرارات 

االرتجالية.

خرافة التخلف، خرافة بحّد ذاتها، فال وجود لجينات تخلف عند 

أي مجموعة بشرية مطلقا، وليس العرب مختلفين عن غيرهم، 

سقوط  بعد  سيما  ال  تفاقمت  انكسار  حالة  به  يمرون  ما  إنما 

المشروع القومي العربي وتحول “الثوريين القوميين العرب” بعد 

استيالئهم على السلطة إلى مستبدين وضحايا لبريقها وعبيد لها، 

لكن ال يعني هذا أن التطور التقني وثورة االختراعات واالتصاالت، 

نموا وترعرعا خارج نطاق نمو الحياة المدنية، وما مدونة حقوق 

التطور  المتزامن لهما معا أي  للتطور  نتيجة حتمية  اإلنسان إالّ 

متوازيين  يسيران  فهما  التقني،  والتطور  الحداثوي   – المدني 

بسرعة واحدة.

الغرب مدنيا )حضاريا( وتطوره تقنيا، يناقض  الزعم بتخلف  إن 

سلبيات  ينفي  ال  الكالم  وهذا  العمراني،  التطور  وسنن  الواقع 

يسيء  وال  المفرطة،  ماديته  ومنها  الكثيرة  الغربي  المجتمع 

إليجابيات المجتمع العربي أو ينكرها مثلما يفعل دعاة التغريب، 

الدينية،  المؤسسة  وهيمنة  العربية،  الدكتاتوريات  إن  بل 

وهيمنة النخبة المعضلة هي في “المثقفة” في رفض ما ال يتفق 

خرافة التخلف، 
خرافة بحّد ذاتها، فال 
وجود لجينات تخلف 

عند أي مجموعة 
بشرية مطلقا، وليس 

العرب مختلفين 
عن غيرهم، إنما ما 

يمرون به حالة انكسار 
تفاقمت ال سيما بعد 

سقوط المشروع 
القومي العربي 

وتحول “الثوريين 
القوميين العرب” 

بعد استيالئهم على 
السلطة إلى مستبدين 
وضحايا لبريقها وعبيد 

لها، لكن ال يعني 
هذا أن التطور التقني 

وثورة االختراعات 
واالتصاالت، نموا 

وترعرعا خارج نطاق 
نمو الحياة المدنية، 

وما مدونة حقوق 
اإلنسان إالّ نتيجة 

حتمية للتطور 
المتزامن لهما معا 

أي التطور المدني – 
الحداثوي والتطور 

التقني، فهما يسيران 
متوازيين بسرعة 

واحدة.

لحظة انكسار
مناقشة بعض أفكار جالل أمين في “الجديد”

باسم فرات

تعيش الثقافة العربية مرحلة االنكسار، وال أقول الهزيمة ألن ثمة فارقا بينهما، واالنكسار هو انكسار الذات العربية 

الدكتاتورية-الريعية،  األنظمة  تفيش  يف  يتجى  االنكسار  وهذا  ميالدية،   1967 يونيو  حزيران/  هزيمة  بعد  نفسها، 

فاالقتصاد الريعي كفيل بخلق عبودية املواطن إىل الحكومة، وهذا يؤدي بدوره إىل تضخم األنا عند الحاكم، فتكون 

النتيجة أنظمة دكتاتورية وطبقة موظفن شللية، وتفيش االرتجال، مع ضياع الخطط العلمية الكفيلة بإنتاج برامج 

ترتقي باملجتمع عامة.

سجال فكري جالل أمين وقراؤه  ملف
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وطروحاتها، حتى إن أكثر األحزاب العربية “ثقافة” وهو الحزب 

الشيوعي مازال يرفض رفضا قاطعا أي محاوالت نقد لرجاالته 

ومسيرته.

وحميمية  والتكافل  والكرم  المروءة  زالت  ما  مجتمع  نحن 

تعد  لغة  ونملك  قوية،  فينا  واالجتماعية  األسرية  العالقات 

العالم وأغزرها وأعمقها داللة، وتاريخنا  بحق من أهم لغات 

الشرق  بجرائم  مقارنة  وإقصاء  وإلغاء  ودموية  عنفا  األقل 

صوره،  بأبشع  الترّدي  نعيش  اليوم  لكننا  قاطبة،  والغرب 

ضالالت  تغشتنا  حتى  البوصلة  وضياع  بقسوته،  واالنكسار 

الرمال وتهويمات المخدرين بأسوأ ما أُبتُدع في العقائد، وهذه 

ال يمكن أن ينقذها االرتماء بأحضان الغرب تماما وال أحضان 

التراث نياما.

إنما اإليمان أن في تراثنا الكثير من اإليجابيات والكثير من 

السلبيات، وأن في الحضارة الغربية ما ينفعنا ال سيما 

وليس  والمراجعة،  النقد  وقوة  المعرفية  نظمها 

حفظ كلمات لغاتها ومقوالت مفكريها وتلويث 

أحاديثنا  فجعل  نعم  بها،  اليومية  أحاديثنا 

يمكن  أعجمية  مفردات  تتضمن  وكتاباتنا 

أكثر  عربية  بمفردات  استبدالها  سهولة  بكل 

داللة وأعمق، هو تسطيح للثقافة واالنفتاح 

تنتقد  إن  ما  جميعا  وهؤالء  المعرفي؛ 

طائفتهم أو تبدي رأيا ال يحبذونه عن مدنهم 

أو أوطانهم أو عقائدهم أو نتاجاتهم حتى ترى 

في  ما  أسوأ  من  تغرف  عشائرية  فعلهم  ردة 

البداوة والتطرف والتحزب.

والموقف  العقائدي  الموقف  بين  التفريق  إن 

الثقافي، هو التفريق بين أصوليين يفرضون قراءتهم 

للدين وما عداها كفر وضالل، وبين موقف ثقافي يرى 

التراث الذي هو هوية األمة، وبحسب  في الدين جزءا من 

جالل أمين فإن المتشددين واإلرهابيين ال ينظرون إلى الدين 

بوصفه منتجا ثقافيا وإنما عقائد ومسلمات، بينما ثقافيا يمكننا 

النظر إلى الدين بوصفه جزءا من التركيبة النفسية للشخص 

وهذا ما يجب الحفاظ عليه.

والتراث  الدين  إلى  النظر  يرفضون  الذين  أن  المشكلة  لكن 

دعاة  حتى  بل  واألصوليين  المتشددين  ليسوا  ثقافيا  بعامة 

فضال  والمتغربين  واليسار  والتقدميين  والليبراليين  الحداثة 

وغيرها  اليسارية  الحركات  وعبر  عربية  غير  خلفياتهم  عمن 

استغلوا منافذ النشر ليحاربوا العروبة واإلسالم. إذ أن الجميع 

يتفق تماما مع المتشددين واإلرهابيين في رفض التعامل مع 

العروبة واإلسالم ثقافيا، والنظر إليهما عقائديا، المتشددون 

أي  إلغاء وتكفير  على  المبنية  المعروفة  نظرتهم  واإلرهابيون 

للدين  القاطع  برفضهم  لهم  المضادة  والنخب  قراءة أخرى، 

والعروبة ثقافيا.

لقد انقسمت النخب العربية إلى من يرى الغرب إماما يجب أن 

ُيّتبع، وتطرفت طائفة منهم فراحت تدعو إلى رفض التراث كله، 

يراها عاجزة- وهو مخطئ تماما- عن  التي  العربية  بل واللغة 

اللحاق بركب العصر ومتطلباته، وهؤالء أصيبوا بلوثة اإلساءة 

للغة العربية واإلسالم، وأن األخيرين سبب بالئنا وتخلفنا ولن 

التي  جذورنا  إلى  منهما ونعود  نتخلص  حتى  قائمة  لنا  تقوم 

سبقت اإلسالم و”الغزو” العربي الصحراوي بحسب زعمهم.

حتى وصل األمر بحملة شهادات عليا إلى إطالق تصريحات عبر 

التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم ال تمت للحقيقة  وسائل 

بصلة وتدعو إلى االستغراب، مثال إشاعة مفاهيم منافية للواقع 

وللتاريخ وما دونته المصادر القريبة، إذ أن هؤالء ينفون نفيا 

قاطعا أي وجود عربي خارج شبه الجزيرة العربية التي يجهلون 

الروماني  المؤرخ  حددها  الحدود  وهذه  الشمالية،  حدودها 

الطبيعية،  الجغرافية  كتابه  في  ميالدي(   79 بليني األكبر )ت 

حتى العمق التركي اليوم.

العلمية  بالمسؤولية  شعور  أدنى  بال  هكذا  ينفون  مثلما 

واألخالقية وجود أي مثقف عربي، فهم يشيعون أن المفكرين 

والمناطقة  والمتفلسفين  واللغويين  والباحثين  والمؤرخين 

اإلسالم،  على  وأُجبروا  عربا  ليسوا  كلهم  والفقهاء  والعلماء 

هكذا وكأن لم يكن محمد بن الحسن الشيباني أّول من كتب في 

اقتصاد السوق، ولم يكن الفراهيدي صاحب أول معجم عرفه 

تاريخ اللغات في العالم، ولم يكن الكندي فيلسوفا، والقائمة 

ال يمكن حصرها إذ تحتاج إلى مجلدات.

لتجنب  مهمة  محاولة  العرب  عن  التخلف  نفي  إن  وأخيرا 

الشعور  هذا  أمين،  جالل  المفكر  بحسب  بالعار”  “الشعور 

الذي راح يشيعه مثقفون وأنصاف مثقفين بل وطارئون على 

الثقافة على حد سواء كما أوضحت أعاله، يجعلنا نفقد األمل 

والمجتمع  المؤسسات  دولة  حيث  لنا،  مشرق  مستقبل  في 

المدني الحق المؤمن بمدونة حقوق اإلنسان وبالكفاءة وليس 

المحسوبية والحريات الشخصية وأن شعارا مثل “أموت ويحيا 

الوطن” يجب أن ُيستبدل بشعار “أعيش ليحيا الوطن”.

المحافظون  له  يذهب  ما  في  الوسط  من  العصا  مسك 

والمتغّربون، أي خلق توازن في النظر إلى التراث وفي االنفتاح 

الثقافات  الغرب فقط بل على  المدني ليس على  الحضاري – 

أبناء  نكون  أن  يجب  المستقبل  بأن  واإليمان  قاطبة،  األخرى 

بررة له بوعينا، ال نأتيه ونحن أسرى الماضي أو أسرى الشعور 

بالدونية أمام الغرب.

كاتب من العراق مقيم في الخرطوم

إن نفي التخلف 
عن العرب محاولة 

مهمة لتجنب “الشعور 
بالعار” بحسب المفكر جالل 
أمين، هذا الشعور الذي راح 

يشيعه مثقفون وأنصاف 
مثقفين بل وطارئون على 

الثقافة على حد سواء
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للبحث  مغرية  فكرة  والتقدم  التخلف  خرافة  نظرية  إن  
عن إرهاصاتها ومسوغاتها، ألن مثل هذه الفكرة ال بّد 

أن تجرنا إلى مناقشة المصطلح أوال، ولعل السؤال األبرز الذي 

يواجهنا، قبل التسليم بالفكرة، يتلخص في ماهية التقدم أو 

كما  االقتصادي وحسب،  والرخاء  التطور  هو  وهل  التخلف، 

الشروط  من  ومتضافرة  متكاملة  منظومة  أنه  أم  أمين  يقول 

التاريخية المستندة إلى قوانين وأعراف إنسانية وضعية بعيدة 

المحصلة مجتمعات  لنا في  لتنتج  عن األديان والمعتقدات، 

وحاجاته  المصانة  وكرامته  اإلنسان  بقدسية  تؤمن  حضارية 

المتحققة؟ وكيف يمكن تحقيق التطور االقتصادي بمعزل عن 

بل  معه،  ويتزامن  يصاحبه  وفكري  واجتماعي  سياسي  تطور 

ويستند إليه؟

ومن جهة ثانية، أّي مذهب اقتصادي يقترح أمين على العرب 

ـ  ـ االشتراكي أم الرأسمالي  انتهاجه؟ هل هو المبدأ االجتماعي 

العولمي أم مذهب اقتصادي خاص بالتجربة العربية ومبتكر 

المذاهب  من  وغيرها  الماليزية  أو  الهندية  الطريقة  على 

االقتصادية الوسيطة أو المبتكرة ذات الخصوصيات الخالقة؟ 

التجزئة  واقع  تجاوز  للعرب  سيتسنى  كيف  وذاك  هذا  وبعد 

والتفرق الذي أنتج مجموعة اقتصادات هزيلة ومتناقضة، بل 

ومتصارعة في بعض األحيان.

اإلنمائية  االستراتيجيات  من  العديد  واستمرار  اعتماد  إن 

الفاشلة في الداخل يمكن أن يعزيا إلى العامل السياسي في 

خلق  إلى  تنزع  التي  السياسية  األنظمة  الدرجة األساس، ألن 

طبقة  مع  المادية  المنافع  بتبادل  مرتبطة  اجتماعية  طبقات 

السياسيين وتوفير الدعم السياسي لهم، من شأنها أن تجهض 

والفساد  التسييس  براثن  في  وتسقطها  االقتصادية  الخطط 

اإلداري وانعدام الشرعية واالستقاللية، كما هو حاصل اليوم. 

وفي مثل هذه البيئة تبرز استراتيجيات التنمية التي يكون أول 

المؤيدين  مطالب  تلبية  أجل  من  االجتماعي  الرفاه  ضحاياها 

أن  إلى  االقتصاديين  المنظرين  أغلب  ويشير  السياسيين. 

لالنتقال  أساسيا  شرطا  تكون  أن  يجب  السياسية  التغييرات 

نجاح  إلى  وبالتالي  متفوقة،  إنمائية  استراتيجيات  إلى  الدائم 

برامج اإلصالح االقتصادي الهيكلي.

عداهذا يطرح جالل أمين جملة من القناعات التي تبدو للوهلة 

األولى محاولة للمغايرة واالختالف عما هو سائد من طروحات 

وقناعات، لمجرد المغايرة واالختالف، وفق ثنائيات متناقضة، 

الفكر  أو  للغرب،  تهديدا  يشكل  ال  الذي  اإلرهاب  فكرة  مثل 

األصولي الذي ال ينتج إرهابا، والدين كمنتج ثقافي، واإليمان 

التكنولوجي  التطور  أو  بالضرورة،  صحيحا  ليس  بالمستقبل 

ليس دليل تقدم، وغيرها الكثير من األفكار التي يسهل طرحها 

قوال لكن يصعب إثباتها فعليا.

يمكن أال يشكل  التساؤل كيف  بّد من  ال  المثال  وعلى سبيل 

السؤال  الواقع لإلجابة على هذا  اإلرهاب تهديدا للغرب؟ في 

ال بّد من مالحظة التركيبة االجتماعية اآلخذة بالتغير البطيء 

األوروبية  المجتمعات  بنية  في  المتواصل  لكن  والتدريجي، 

األنظمة  أن  من  الرغم  على  فيها،  المسلمين  أعداد  وتنامي 

في  االجتماعية  العالقات  وطبيعة  واالجتماعية  السياسية 

الغرب قد حاولت استعياب مثل هذا المتغير واحتوائه، إال أن 

فإن  وبالتالي  االندماج،  في  صعوبة  تواجه  زالت  ما  الثقافات 

الغرب قد  السائد في  النسبي  التسامح  أي استغالل لمفهوم 

المتطرفة، كما رأينا  للحركات اإلرهابية  ومرتعا  يشكل خطرا 

في السنوات األخيرة، ناهيك عن أن الرخاء االقتصادي نسبي 

الخضات  يحتمل  وال  بطبيعته  هّش  المجتمعي  واالستقرار 

العنفيَّة وأّي حركة متطرفة أو غير محسوبة يمكن أن تؤثر عليه.

في  كما وردت  يصنع  ـ  ينتج  ال  الذي  الفكر األصولي  قضية  أما 

الفطري والمشروع: من  التساؤل  إلى  إرهابا، فتدفعنا  ـ  الحوار 

أين ولدت األفكار المتطرفة التي يستند إليها اإلرهاب والحركات 

اإلسالمية العنفيَّة في أيّامنا هذه؟ وما هو الفكر األصولي؟ هل 

المستند  شكلت  التي  المسلمين  األخوان  وطروحات  فكر  هو 

والحركات  السياسي  لإلسالم  المبدئيَّة  والشرعنة  األولي 

المتطرفة التي تدور في فلكه أم هو الفكر الوهابي المستند إلى 

تفسيرات األصول وفق نظرة سياسية واجتماعية ضيقة مرتبطة 

بالرؤى الماضوية ورافضة لحركة التجديد الحتمية التي تفرضها 

فكر  ثّمة  وهل  المعاصرة؟  واالقتصادية  االجتماعية  العالقات 

أصولي متطرف غير الفكر األصولي الديني في زماننا هذا؟

حاجة  أم  وجودية  ضرورة  أم  حّقا  ثقافي  منتج  الدين  هل 

إنسانية؟ وأي متاهة يمكن أن يدخلنا فيها مثل هذا الطرح، على 

الرغم من أّنني أتفق مع أمين تماما على أن اإلسالم واحد لكن 

بتفسيرات متعّددة، إاّل أن هذا التعّدد في التفسيرات قد نجمت 

عنه شروخات بنيوية عميقة ما زالت تشكل عائقا حقيقيا أمام 

التطور والرقي االقتصادي واالجتماعي.

في مواضع أخرى يتحدث أمين عن مبدأ حريّة التعبير وحدود 

الحريّة الشخصية التي يعيب عليها صفتها المطلقة واإلساءة أو 

ربما الخطر الذي يمكن أن تشكله على مفهوم الحرية بشكلها 

المطلق، ويتخذ من التجارب الغربية نماذج لنظريته تلك، وهو 

أمر يجرنا إلى مناقشة الخصوصيات المجتمعية ومدى مالءمة 

مفاهيم الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية لها كل وفق 

ثقافته وخلفيته المعتقداتية، وصعوبة إيجاد مقياس واحد أو 

الساعية  المحاوالت  فشل  بدليل  المفاهيم،  لتلك  واحد  نمط 

في مجتمعات شرقية  الغربي  بمفهومها  الديمقراطية  إلقحام 

ذات خصوصيات معينة.

الدعوات  نبذ  إلى  أمين  يدعو  اليسار  عن  حديثه  معرض  وفي 

القديمة الهادفة إلى سيطرة الدولة على وسائل اإلنتاج والعمل 

نتيجة  وهي  للمجتمعات،  االستهالكية  النزعة  من  الحّد  على 

التي  التاريخية  والمتغيرات  الوقائع  أثبتتها  الواقع  في  حتمية 

المعسكر  دول  بانهيار  والمتمثلة  األخيرة  العقود  في  حدثت 

المنحرف  للتطبيق  نتيجة  السوفييتي،  واالتحاد  االشتراكي 

هدف  حصر  أما  الماركسية،  االقتصادية  للنظريات  والشائن 

اليسار الجديد بالحّد من النزعة االستهالكية، فهو مبدأ أحادي 

على  تحديدا،  العربي  اليسار  من  ينتظر  ما  نسبيا، ألن  النظرة 

اليومّية  الحياة  على  الدينية وطغيانها  النزعة  تنامي  الرغم من 

المجتمعات  ترسيخ  أوله  ليس  الواقع،  في  الكثير  لأفراد، 

مع  المتحالفة  الدكتاتورية  األنظمة  لهيمنة  والتصدي  المدنية 

المجاميع  وتحفيز  الشارع  تثوير  آخره  وال  الدينية،  األصولية 

الشبابية للثورة على تلك األنظمة.

ألن  الموجودة،  غير  المطلقة  العقالنية  شأن  في  نظريته  أما 

اإلنسان، من وجهة نظر المفكر، غير عقالني بطبيعته، بسبب 

قول  فهو  سلوكه،  على  والذاكرة  والخيال  العاطفة  سيطرة 

الغرائز  إن  فرويد  يقول  إذ  الواقع،  مختلف وتحليل عميق في 

وهي  النفسي،  التحليل  في  العوامل  أو  المزايا  أصعب  هي 

وانطالقا  آخر،  إلى  فرد  من  مفهومة وتختلف  أو  متوقعة  غير 

هذا،  طرحه  في  تماما  أمين  مع  أتفق  فإنني  النظرية  هذه  من 

لكّنني اختلف معه لجهة التمييز بين عقالنية المنطق وعقالنية 

القوانين الوضعية التي تحاول أن تنظم سلوكيات األفراد، ذلك 

عن  نابعا  بالضرورة  ليس  والقوانين،  لأنظمة  الخضوع  ألن 

إيمان مطلق أو قناعة تامة بها، وغالبا ما ينزع األفراد إلى التمرد 

واألخالق  والتربية  السلوكيات  حسب  واآلخر  الحين  بين  عليها 

والعادات واألعراف والتقاليد، وهي في مجملها عوامل نسبية 

مكتسبة وليست ذاتية من حيثيات النفس البشرية. إن قدرة أو 

تحدد  التي  هي  والقوانين  األنظمة  لتلك  األفراد  خضوع  حجم 

حجم التحضر القياسي في مجتمع ما من المجتمعات إن جاز 

التعبير، لكّنه يبقى تحضرا شكليا إلى حد ما، إذا ما علمنا أن 

التحضر الحقيقي يستند إلى منظومة قياسات معقدة ومتعّددة 

ومتداخلة ال يمكن صّفها أو ترتيبها في منهج واحد على اإلطالق.

ديدنها  هو  كما  “الجديد”،  مجلة  نجحت  فقد  المحصلة  وفي 

دوما، في تحفيز القارئ والمتابع والمثقف العربي على التفكير 

يريده  الذي  ما  هي  للغاية  خطيرة  قضية وجودية  في  مجددا 

العرب من مستقبلهم، باستضافتها المفكر الكبير جالل أمين 

وإتاحة أفكاره وطروحاته النقدية الجريئة للمناقشة.

كاتب من العراق مقيم في هولندا

أّي مذهب 
اقتصادي يقترح 

أمين على العرب 
انتهاجه؟ هل هو 
المبدأ االجتماعي 

ـ االشتراكي 
أم الرأسمالي 
ـ العولمي أم 

مذهب اقتصادي 
خاص بالتجربة 
العربية ومبتكر 

على الطريقة 
الهندية أو 

الماليزية وغيرها 
من المذاهب 

االقتصادية 
الوسيطة أو 

المبتكرة ذات 
الخصوصيات 

الخالقة؟ وبعد 
هذا وذاك 

كيف سيتسنى 
للعرب تجاوز 
واقع التجزئة 
والتفرق الذي 
أنتج مجموعة 

اقتصادات هزيلة 
ومتناقضة، بل 
ومتصارعة في 
بعض األحيان.

العقالنية بين األنظمة والغرائز
في مناقشة “خرافة التخلف”

محمد حّياوي

يف حوار أجرته معه حنان عقيل ونشر يف العدد الـ35 من مجلة “الجديد”، يرفض املفكر جالل أمن وصف العرب بسمة 

التخلف، الذي يعده خرافة، تماما مثل التقدم من وجهة نظره. ويسهب أمن يف طروحات ال تخلو من جرأة ومغايرة 

ملا اعتدنا عليه من آراء جاهزة أو مسلمات فكرية طاملا حولتها النقاشات املتوالية إىل حقائق من دون تمحيص أو بحث. 

لكن عى الرغم من ذلك، ال بد للمتابع أن يفرز جملة نقاط جدلية وردت يف الحوار أرى شخصيا ضرورة مراجعتها 

وطرحها للمناقشة.

سجال فكري جالل أمين وقراؤه  ملف
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تكشف  مقدمة الكتاب عن الطبيعة السلسة لهذا المنتج 
مع  التعاطي  طبيعة  عن  يفصح  والذي  الفكري، 

عقلية فكرية احترافية، ال سيما أّن الكاتب يستهل مقّدمته حرفّيا 

“هذا الكتاب ُيثير شكوكا كثيرة حول صحة االعتقاد بفكرة التقّدم 

بأنها  أمم  أو  دول  وصف  الجائز  من  كان  إذا  وفيما  والتخّلف، 

متقّدمة وأخرى بأنها متخّلفة”. لكن هذه الشكوك الكثيرة سرعان 

ما تتهاوى تحت سطوة المصطلح وطريقة التعاطي معه. فالمؤلف 

ال يتردد عن اإلشارة إلى أن األمر ال يخرج عن مستوى اإلنجاز، مع 

الرفض القاطع للتعميم في طريقة التعاطي مع وصف “التقّدم 

والتخّلف”، والتطّلع نحو تعميق داّلة أو زاوية النظر في مسألة 

على وضع  والعمل  بينهما  الفصل  والتحديث، وأهمية  اإلصالح 

الطرح  بينهما. هذا  ما  والقاّرة في  الدالة  والتمييزات  التحديدات 

سيجعل من المتلقي يدور في دّوامة السؤال المباشر حول طريقة 

التعاطي مع العالم الراهن، حيث اإلنجاز الالهث والمتسارع في 

الفجوة  يعّمق  راح  والذي  والمعرفية،  المعلوماتية  الثورة  ظل 

باعتبار  بالمتقّدمة،  أشهر  قبل  تصّنف  كانت  أمم  بين  المعرفية 

لتسونامي  المذهل  المّد  لكن  والبرمجي.  التقني  حضورها 

البرمجيات، راح ُيطيح بموقعها الذي حصدته.

وآخر  متخّلف  بين  ما  التمييز  أو  المقارنة  إسقاط  يحاول  طرح 

ويرفع  األزمان  ويختصر  المسافات  يطوي  العالم  فيما  متقّدم، 

الحواجز بين األمم. وينتقل بالعالم من قرية ماكلوهان الكونية، 

إلى التليفون الذكّي األصغر من الكّف من البشري، والذي يختصر 

ُمجمل تقنيات البشرية من كتب، تلفزيون، إذاعة، تليفون، ولك 

على  اإلنساني  العقل  بها  تفاخر  أجهزة  من  تشاء  ما  تضيف  أن 

مدى عقود من الزمان، سرعان ما أضحت عبارة عن ملحق ضئيل 

األهمية في محمول علي بابا العجائبي، ذلك الذي يتنادى صائحا 

.Google شّبيك لّبيك” من خالل محّرك البحث“

العالم الراهن أضحى مدهشا خالّبا! عبر المحمول الذكّي، ذلك 

الذي عمق دالة العالم االفتراضي وراح يعمل بتؤدة يحسد عليها 

في تدمير آخر قالع وحصون العالم الواقعي. لم يعد من الُمجدي 

الناس مثّبتة عيونها في  الناس كل  التحتية،  البنى  الحديث عن 

شاشة المحمول، وهم منشغلون عن متابعة ما يحدث حولهم، 

حتى من يقود المركبة تراه وقد تعّلق فؤاده شغفا برسالة يبّثها 

إشارة  متابعة  عن  صفحا  يضرب  فيما   ،Whats App برنامج 

المرور أو حتى ما يجاوره من مركبات تسير بالقرب منه! المدارس 

بمقاييس  والوله  الذهول  حّد  منشغلة  التعليم  ومؤسسات 

المعايير من  استمدت  عالمية  تضعها مؤسسات  التي  الجودة، 

تجارب لها إنجازها الذي يختلف اختالفا جذريّا عن القيم واألفكار 

والمعايير عن المؤسسات المحلّية، والعمل على احتالل موقعها 

في قائمة األلف أو الخمسمئة المتقّدمة في العالم. األمر هنا يتبّدى 

في منتهى الُيسر والتبسيط، أنت ال تحتاج سوى االلتزام بمعايير 

يمكنك الوقوف عليها من خالل موقع إلكتروني لمؤسسة تربوية 

أو علمية، وال ضير من التعاقد معها في ما بعد حفظا لحقوق 

الملكية. لتبدأ مسيرة الخروج من دّوامة التخّلف واالنخراط في 

تجلّيات التقّدم؟! يا الله ما أسهل العالم!

ال يتوانى المؤلف عن التوّجه نحو رسم الخط الفاصل بين اإلصالح 

تمييز  خاللها  من  يتّم  مثابة  جعله  على  والعمل  والتحديث، 

العالم  أن  اعتبار  على  األمة.  بها  وقعت  التي  واألخطاء  المثالب 

اإلسالمي إبّان الدولة السلطانية العثمانية في طريقة تعاطيه مع 

الغرب المتقّدم، سارع نحو تلّقف تجربة التحديث، دون إمعان 

النظر في أهمية مشروع اإلصالح. وكأن الواقع يعيش مسار الخيارات 

المفتوحة، ويمضي المؤلف في صّب جام غضبه على “فكرة التقّدم” 

في الفصل األول من الكتاب محّمال إياها وزر “اهتزاز الثقة بالنفس«. 

فيما غاب عنه، وهو االقتصادي البارع وأستاذ األساتيذ دون ُمنازع، 

أحوال اشتداد المنافسة بين اإلنتاج الصناعي األوروبي الذي راح يدّك 

حصون اإلنتاج الحرفي اليدوي في الشرق، حتى بلغت بنا األحوال 

أننا بتنا نستورد سجادة الصالة من الصين!

ال يهم إن كانت فكرة التقّدم خرافة بحّد زعم المؤلف، وأنها لم تكن 

قديمة بل جديدة، أو التقّدم هو مسار متواصل أم منقطع، والعمل 

مفّضل  المستقبل  وأن  بالماضي،  مقارنة  الحاضر  تفضيل  على 

ويتحّسن باستمرار، أو االنخراط في تجلّيات مقوالت فوكوياما والتي 

تشير إلى أّن نمط الحياة األميركي هو نهاية التاريخ. األمر برّمته ال 

يحتاج إلى برهان مستمد من فكر ابن خلدون أو فالسفة اليونان حول 

فكرة التطّور الدائري.

الطامة الكبرى حين يقع مفّكر مرموق من نوع جالل أمين في فّخ 

األماني الُمجهضة، حين يستنجد بهذه الـ”لو” حين يرسم سيناريو 

في  الذهبي  العصر  يعيش  كان  لرجل  جديدة  حول والدة  متخّيل 

المدن األوروبية أو األميركية  أن يسير في شوارع  له  بغداد، وقّدر 

على  المؤلف  ليقف  النموذجين،  بين  مقارنة  في  ويبدأ  المعاصرة 

استنتاج “إن من المشكوك فيه أن هذا الرجل سوف يحكم إيجابّيا 

المؤلف  يفوت  القديمة”! ال  بمدينته  مقارنة  الجديدة  المدينة  على 

وقد  المعاصرة”،  الحضارة  مظاهر  من  يندهش  بـ”ربما  االستنجاد 

ينبهر بالعمارات والبنايات العمالقة، وسوف ُيّسر من كثرة عدد قراء 

الكتب، لكنه سيندهش من األعداد الضخمة ألشجار الغابات التي 

تقطع في سبيل تصنيع كمّيات الورق التي تدخل في صناعة الكتب 

والجرائد؟! وال يترّدد من االستعانة بمقولة ابن خلدون “المغلوب 

التي  الخواجة”  “عقدة  إلى  اإلشارة  لتكون  الغالب”.  بتقليد  مولع 

تعّرشت بين ظهرانينا باعتبار تحّصل هذا الغرب على القوة والرخاء 

والمسكن  والملبس  والغذاء  والكفاءة  التقني  والتقّدم  االقتصادي 

والفلسفي  والفني  الثقافي  والتفّوق  والخدمات  والسلع  والعمل 

والقوة العسكرية. ليعقب كل هذا في إنشاء جملة “فما أسهل أن 

ينخدع المرء بأّن هذا يعني بالضرورة تقّدماً في كل شيء آخر”.

وإذا كان المؤلف قد استحضر شخصية من ألف عام، وجعل منها 

وسيلة إيضاح للمقارنة بين فكرة التقّدم والتخّلف، فإننا نستحضر 

بادر  إذ  العصر.  وتعيشان  تتنفسان  حيتين  شخصيتين  بين  حوارا 

أحد الغربيين إلى سؤال صديقه العربي عن أحالمه، فكان الجواب 

الغربي قائال  الكبير أن أحصل على عمل ومسكن”، أجابه  “حلمي 

“صديقي العزيز أسألك عن أحالمك ال عن حقوقك!”.

العالم وقد حّددت مالمحه الكلمات، التقّدم– التخّلف، الحقوق– 

األحالم، الحّق– الباطل، إنما تستمد قيمتها من السياق. وهكذا هو 

الواقع يكشف عن الهيمنة المطلقة الستحكام عقدة الخواجة، تلك 

التي تبقى ُتلقي بظاللها الكثيفة على حياتي من خالل عدسة نظارتي 

األلمانية وإطارها الفرنسي وأنا أطالع التلفزيون الذي أنتجته المصانع 

اليابانية، جالسا على الكرسي اإلنكليزي، وهكذا هي جدلّية التقّدم 

الذي يطلق عليه وصف  المؤلف  بإقرار  تمّيزه مالمح اإلنجاز،  الذي 

خرافة، ليتبّدى الواقع وكأنه حديث خرافة يا أم عمرو!

كاتب من العراق

الطامة الكبرى حين 
يقع مفّكر مرموق 

من نوع جالل أمين 
في فّخ األماني 

الُمجهضة، حين 
يستنجد بهذه الـ”لو” 
حين يرسم سيناريو 
متخّيل حول والدة 
جديدة لرجل كان 

يعيش العصر الذهبي 
في بغداد، وقّدر له 
أن يسير في شوارع 
المدن األوروبية أو 

األميركية المعاصرة 
ويبدأ في مقارنة بين 

النموذجين، ليقف 
المؤلف على استنتاج 

“إن من المشكوك 
فيه أن هذا الرجل 

سوف يحكم إيجابّيا 
على المدينة الجديدة 

مقارنة بمدينته 
القديمة”! ال يفوت 
المؤلف االستنجاد 
بـ”ربما يندهش من 

مظاهر الحضارة 
المعاصرة”، وقد 
ينبهر بالعمارات 

والبنايات العمالقة، 
وسوف ُيّسر من كثرة 

عدد قراء الكتب، لكنه 
سيندهش من األعداد 

الضخمة ألشجار 
الغابات التي تقطع في 

سبيل تصنيع كمّيات 
الورق التي تدخل 
في صناعة الكتب 

والجرائد؟! 

الحصون الهّشة
قراءة في »خرافة التقّدم والتخّلف« لجالل أمين

إسماعيل نوري الربيعي

اثنتا عشرة مقالة صحافية انطباعية هي جّل محتوى كتاب “خرافة التقّدم والتخّلف” للمفكر العربي املرموق جالل أحمد 

أمن. ليس من باب الهجاء أو الهمز بأن ثمة ضعفا تّم ترّصده، أو توجيه نقد الذع للكتاب، بقدر ما هي محاولة لتشخيص 

طبيعة املقوالت التي قامت عليها فكرة الكتاب أصال، أو باألحرى “العنوان” املحتفى به يف األوساط الثقافية العربية! 

وأكاد أجزم أن العنوان الالفت والرّباق واإلشكايل جاء بناء عى لحظة لقاء الكاتب بالناشر، هذا األخر الذي طالب املؤلف 

بوحدة موضوع للمقاالت آنفة الذكر. األمر هنا يقوم عى أهمية تجّنب تحميل هذا الكتاب ما ال يطيق، باعتبار أنه منتج 

فكري لقامة فكرية ال يختلف حولها أحد. وانتظار الوقوف عى التحليالت والتنظرات والخالصات الجوهرية. األمر أبسط 

باملناسبة  من هذا بكثر، والواقع أّن الكتاب ُممتع وسلس ويمكن إدراجه ضمن نوعية كتب الـ”take away”، وهي 

شديدة األهمية والقيمة لدى جمهور الثقافة.
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ثقافة الواجهة
عثمان لكعشمي

“ليــس الظاهــر عنــدي ســتارا ال حيــاة فيــه. إنــه الحيــاة والفعاليــة ذاتهــا. 

إنها الحياة التي تسخر من ذاتها يك توهمني أن ال وجود إال للمظاهر”.

                                                                                                                                نيتشه

أوليست الواجهة ثقافة؟

مدركــة  صــورة  »مجــرد«  إىل  تحيــل  ال  الســياق،  هــذا  يف  الواجهــة  إن 

بصريا، كما ال تشر إىل بنية فوقية تحددها بنية أخرى تحتية. أي أنها 

ليســت بنيــة فوقيــة ومنتوجــا انعكاســيا للقاعــدة االقتصاديــة، فحســب. 

إنهــا ثقافــة.

الســؤال،  معــاين  ثنايــا  يف  والغــوص  الديباجــة  هــذه  فحــوى  الســتكناه 

الــذي بــني يدينــا، يكفــي أن نســتحضر املكانــة الرمزيــة لغرفــة الضيافــة، 

أو كمــا تســمى يف املـغـرب بـ»الصالــون«، وأهميتهــا يف املنــزل )أو الــدار(، 

أو كل تصميــم هنــديس وموقعــه يف الــدار بالنســبة إىل اإلنســان املغربــي 

عمومــا واألـسـرة املغربيــة عــى وجــه التحديــد.

أـقـرب مجــال  إنــه  الــدار.  بــاب  البــاب؛  مــن  بالـقـرب  عــادة  الصالــون  يقــع 

لــم يكــن هــو الواجهــة ذاتهــا.  إنــه يقــع يف الواجهــة مباـشـرة، إن  للبــاب. 

ولهــذا أهميــة قصــوى يف هــذا البــاب. غــر أن تلــك األهميــة ال تقتصــر وال 

تتوقــف عــى الـقـرب الفيزيقــي واملــادي مــن املدخــل. وإنمــا تتعــداه إىل مــا 

تحملــه مــن داللــة ومعنــى. هــل يمكــن تصــور منــزل مغربــي بــال صالــون؟

يتعذر علينا أن نجيب باإلثبات عى هذا السؤال. ملاذا؟

إن الصالــون بمعنــى مــا هــو صالــون الضيــف، صالــون العالــم الخارجــي. 

ومصنــع  معمــل  إنــه  اـلـراين”.  “صالــون  الضيــف:  صالــون  هــو  نعــم، 

)للغــر(  لــه  مخصصــا  كان  وإن  لكنــه،  الغــر.  لــدى  الصــورة  لصناعــة 

فهــو ليــس مــن أجلــه )مــن أجــل اـلـراين(، وإنمــا مــن أجــل تجميــل صــورة 

األـسـرة. الجــواين؛ 

يف حضــور الضيــوف تتحــول الــدار إىل مســرح للمســرحة. يأخــذ الصالــون 

بشــكل  محــددة اجتماعيــا  فيهــا  قواعــد املـسـرحة  االســتعراض،  خشــبة 

قبــي، يف حــني يشــكل املطبــخ كواليــس عمليــة املســرحة، بحيــث يتــم فيــه 

طبــخ تلــك العمليــة طبخــا لــي يتــم عرضهــا عــى مســرح الصالــون عــى 

أتــّم وجــه. وذلــك أن النجــاح يف عمليــة املســرحة يعتمــد بشــكل كبــر عــى 

بالقواعــد االجتماعيــة  الكواليــس  ومــا وراءهــم يف  الـتـزام املمثلــني  مــدى 

املحركــة ألدوارهــم.

تعنــى  التــي  الجماليــة والتجميليــة  القيمــة  نســتحضر  أن  هنــا  نحـتـاج  ال 

مــادي  تأثيــث وتصميــم  مــن  النـسـاء منهــا،  بهــا األـسـرة عمومــا، خاصــة 

)الــيء الــذي ولــد ســوقا اســتهالكية خاصــة بتجهيــز وتأثيــث الصالونــات 

وفقا ملوديالت متنّوعة(، وما يتطلب ذلك من إمكانات مادية قد تفوق 

املنــزل:  مجــاالت  لباقــي  املاديــة املخصصــة  اإلمكانــات  األحيــان  غالــب  يف 

املرحــاض، غرفــة النــوم، وغرهــا مــن مجــاالت املنــزل، مــن ناحيــة. وقــد 

تفــوق الدخــل املــادي العــام لأـسـرة، مــن ناحيــة أخــرى. لــي نــرز أهميــة 

الصالــون بمــا هــو واجهــة مــن جهــة، ومــدى كثافــة حضــور الواجهــة يف 

ســلوكات اإلنســان املغربــي مــن جهــة ثانيــة.

هــذا الــدور الجمــايل والتجميــي للصالــون، يجعــل منــه صالــون تجميــل. 

مثلــه يف ذلــك، مثــل صالونــات الحالقــة والتجميــل، وكمختلــف مجــاالت 

املدينــة؛ مــن واجهــات املنــازل إىل واجهــات املــدن. إن املدينــة هــي واجهتهــا.

لعله من نافل القول اليوم، إن الواجهة تلعب دورا مركزيا يف تصميم 

وتخطيط املدن: يف سياسات املدن. إذا كانت لكل بيت واجهته ومدخله 

فــإن للمدينــة املغربيــة، وغرهــا مــن املــدن، واجهاتهــا ومداخلهــا. لهــذا، 

مــا  للمــدن يف املـغـرب )وغــر املـغـرب(، أول  يمكــن ألي زائــر ومســتعمل 

الكبــر  االهتمــام  املــدن،  تلــك  إلحــدى  واســتعماله  زيارتــه  يف  يالحــظ 

ات
صو
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»زجاجيــة«،  بنايــات  شــوارع،  مــن  املداخــل  بجماليــة 

وعــي  ملونــة…  وأضــواء  بســتنة  تشــجر،  مؤسســات، 

الساســة  وقبلهــم  املــدن،  ومصممــي  مخططــي  مــن 

تحتلهــا  التــي  باملكانــة  والجهويــة  املحليــة  والســلطات 

تلــك املداخــل كواجهــات يف صناعــة صــورة هــذه املدينــة 

أو تلــك، إن لــم نقــل هــذه الســلطة أو تلــك، أو بعبــارة 

الواقــع أو ذاك. لهــذا  أخــرى 

ينعــت  ومــا  الجديــدة  اإلعالميــة  الوســائط  تطــور  إن 

انقــالب  يف  ويســاهم  ســاهم  االـفـرايض،  بالعالــم 

مســتويات التشــكيلة االجتماعيــة، إىل درجــة أصبحــت 

الرمــزي  بنيــة تحتيــة. حيــث صــار  الفوقيــة  البنيــة  فيهــا 

ينعــت  كان  ملــا  رمزيــا  أصبــح  الــذي  للواقعــي  واقعــا 

تســميته  يمكــن  مــا  أمــام  أصبحنــا  لقــد  رمــزي.  بأنــه 

بمجتمعــات أخــرى تمامــا: مجتمعــات الواجهــة. حيــث 

بمثابــة  إنهــا  املعاـصـرة.  الحيــاة  مركــز  الواجهــة  تغــدو 

إن  الفرجــة “.  بـ”الفرجــة”: “مجتمــع  دوبــور  ينعتــه  مــا 

بــل يتعلــق  التاريــخ فحســب،  األمــر ال يتعلــق بتســارع 

األمــر بتصيــر العالــم واجهــة. إىل درجــة أصبحــت فيهــا 

اإلنســان  صــار  الوســائط:  لتلــك  وســائط  املجتمعــات 

تحويــل  ثــم  ومــن  املعنيــة،  الوســائط  إلنـتـاج  وســيطا 

فعــل  أي  يــكاد  ال  إذ  فرجــة.  إىل  اإلنســاين  الواقــع 

اجتماعي يف الوجود إال وتسارع نقله “افراضيا ” لي 

باألحــرى  أو  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  فيــه  تنفــخ 

أنطولوجيــا  أنطولوجيــاه؛  فرجــة:  الواقــع  صناعــة 

واجهتــه.

وبـنـاء عــى مــا ســبق، يغــدو أن الواجهــة، بمــا تكتنفــه 

ومركزيــة  عليــا  ورمزيــة(  )ماديــة  وقيمــة  مكانــة  مــن 

ولإلنســان  للمغربــي  )واليومــي(  اليوميــة  الحيــاة  يف 

تعــد »مجــرد« صــورة وانعــكاس  لــم  املعاصــر عمومــا، 

الواقــع  هــي ذلــك  بــل صــارت  للواقــع املــادي واملعيــش. 

وتلــك الحيــاة املعيشــة. لقــد أصبحــت الواجهــة مـحـركا 

ربمــا  بــل،  اإلنســانية.  كذلــك(  )واملــوت  الحيــاة  لشــعلة 

الواجهــة.  إنســان  أساســا  هــو  املعاصــر  اإلنســان  أصبــح 

نعــم هــي ثقافــة. ليســت بثقافــة العــني فحســب، إنهــا 

ثقافــة الوجــه. ولــو أردنــا أن نســتدعي عبــارة نيتشــه يف 

الواجهــة عنــدي ســتارا ال  الســياق لقلنــا: »ليســت  هــذا 

الحيــاة  إنهــا  ذاتهــا.  والفعاليــة  الحيــاة  إنهــا  فيــه.  حيــاة 

إال  وجــود  ال  أن  توهمنــي  يك  ذاتهــا  مــن  تســخر  التــي 

للواجهــة«.

كاتب من المغرب
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فكر حر وإبداع جديد

تدعو الكتاب والمفكرين العرب 
إلى المشاركة في محاورها وملفاتها القادمة 

  

ترجمة األدب العربي 
إلى اللغات األخرى 

 

ثقافة الموبايل 
ما هي الثقافة التي تتشكل اليوم 
بواسطة الموبايل وشبكة المعارف 

المتاحة عبر للتكنولوجيا
 

الكوميكس العربي 
محاولة الستكشاف وجود فن جديد 

 

حال الفلسفة في الثقافة العربية
وسبل إحياء حضورها في العالم العربي 

حال الكتاب العربي
كيف تنشر الكتب 

في العالقة بين الكاتب والناشر والقارئ

الشعر والتجريب
هل وصل التجريب الشعري العربي 

إلى حائط مسدود

الصحافة الثقافية العربية
أحوالها، توجهاتها، عالقتها بالكتاب والقراء
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ولع قديم ال ينتهي 
في السينما واألدب

أمير العمري

أدبيــة أو  عــى أعمــال  ربمــا أكــر،  الثلــث أو  يصــل إىل  قــد  مــن أفالمهــا  كبــر  منــه أن الســينما اعتمــدت ومازالــت يف قســم  مــن املفــروغ 

كتــب منشــورة تعتمــد بالطبــع عــى الكلمــة املكتوبــة. لكــن األفــالم الســينمائية املقتبســة عــن أعمــال أدبيــة ليســت هــي بالضــرورة األفــالم 

األفضل ملخرجيها بل ربما األقل مع استثناءات قليلة بالطبع. )سايكو هيتشكوك، “رفاق طيبون” سكورسيزي”، “سفر الرؤية اآلن” 

لكوـبـوال، “ران” لكوروســاوا )عــن امللــك لــر(.. وغرهــا.

سينما

ظهــور  منــذ  بــاألدب  ارتباط الســينما 
اليــوم،  وحتــى  الناطــق  الفيلــم 

تــري الســينما، تمامــا كمــا يصــح  ال شــك أنهــا 

القول بأن الســينما تري األدب، لكن الســينما 

أيضــا تــري نفســها بنفســها مــن خــالل عالقتهــا 

البصريــة  بالفنــون  واملتعــّددة  املتشــابكة 

والفــن  الرســم  مثــل  األخــرى  والتعبريــة 

التشــكيي والعمــارة والرقــص والباليــه واألوـبـرا 

واملوسيقى والتصوير واملسرح.

تعتمــد لغــة األدب عــى الكلمــة، بينمــا تعتمــد 

الســينما عــى الصــورة بالدرجــة األساســية حتــى 

قصــة  أّي  أحــداث  فتطــّور  الحــوار،  مــع وجــود 

عــن طريــق مشــاهد  يتــم  أن  يجــب  الســينما  يف 

مجّســدة ولقطــات تتكــّون منهــا هــذه املشــاهد، 

الســينمايئ  “النــص”  تجســيد  يتــم  ومواقــف 

واألصــوات  والحركــة  الصــورة  خــالل  مــن  فيهــا 

ال  الــذي  املباشــر  والتمثيــل  واملونـتـاج  والزوايــا 

عــن  ـيـرك مجــاال لصــور متخّيلــة عنــد املشــاهد 

الشــخصيات املختلفــة يمكنــه أن يخلــق صورهــا 

يف ذهنــه كمــا يحــدث عنــد قــارئ األدب الــروايئ 

مثــال. والقصــي 

الحيــل  مــن  الكثــر  اقتبســت  الســينما  لكــّن 

التشــبيهات  مثــل  األدب  يف  املســتخدمة 

واالســتعارات واملقارنــات والتعبــر عــن املشــاعر 

الصــور  تداخــل  خــالل  مــن  امللتبســة  الغامضــة 

أحيانــا  )متخيلــة(  دخيلــة  لقطــات  واســتخدام 

تــأيت مــن خــارج املــكان والزمــان أي تكســر وحــدة 

األرســطية  )التقاليــد  والحــدث  واملــن  الزمــان 

التــي حددهــا أرســطو يف كتابــه الشــعر وهــو يف 

املســرح(. عــن  الحقيقــة 

برغمــان  إليــه  لجــأ  مــا  نتأمــل  أن  مثــال  ويكفــي 

يف فيلمــه الشــهر “برـسـونا” )أو القـنـاع( الــذي 

كتبــه مباشــرة للســينما دون االســتناد إىل أصــل 

أرقــى  يتجــاوز  بحيــث  بــه  ارتفــع  لكنــه  أدبــي، 

أعمال األدب والفكر. فرغمان يضّمنه تأمالته 

عــن  الخاصــة  وأفــكاره  والروحانيــة  الفلســفية 

وعــن  والفــن،  اإلنســان  عــن  واملــوت،  الحيــاة 

فـكـرة  وعــن  والحاضــر،  املــايض  بــني  العالقــة 

يــرى اإلنســان صورتــه  البشــرية وكيــف  النفــس 

الكثــر  فيــه  برغمــان  اســتخدم  وقــد  اآلخــر.  يف 

مــع  األدبيــة املســتخدمة يف األدب  الحيــل  مــن 

الطويلــة،  املـسـرحية  تجربتــه  مــن  االقتبــاس 

ولكــن يف ســياق ســينمايئ بصــري أصيــل بحيــث 

الـقـول إن الســينما نجحــت  أصبــح مــن املمكــن 

أيضــا. الخــاص  أدبهــا  تخلــق  أن  يف 

الــذي  الــروايئ  فـكـرة  أيضــا  الســينما  تســتخدم 

يقــّص روايتــه عــى القــّراء ولكــن بعــد أن تجعــل 

بــني  تنتقــل  التــي  املوضوعيــة”  “الكاـمـرا  مــن 

املؤلــف  عــني  هــي  واألحــداث،  الشــخصيات 

مــا  يف  وينتقــل  القصــة  يــروي  الــذي  اـلـراوي  أو 

اعتبــار  يمكــن  هنــا  وأحداثهــا.  شــخصياتها  بــني 

الحالــة  هــذه  يف  أو  املؤلــف  ضمــر  الكاـمـرا 

املخــرج )صانــع الفيلــم( الــذي ينتقــل يف مــا بــني 

الشــخصيات وكأنه يعرف عنها كل يشء لكنه 

يتوقف أمام ما يخدم الحبكة فقط، ويلّخص 

مــن  الهــدف  إىل  يصــل  لــي  يختصــر  أو  أحيانــا 

اختــاره. الــذي  الســرد  شــكل  خــالل 

عــني  مــن  أيضــا  الكاـمـرا  تســتخدم  لكنهــا 

الفيلــم  داخــل  مــن  محــددة  معينــة  شــخصية 

نظرهــا،  مــن وجهــة  األحــداث  تــروي  التــي  هــي 

روايــة- وفيلــم- ســكوت فيتزجرالــد  ـغـرار  عــى 

فيلــم  يف  كمــا  أو  مثــال(…  العظيــم  )غاتســبي 

 The Goodfellahs طيبــون”  “رفــاق 

روايــة  عــن  مقتبــس  بــدوره  وهــو  لسكورســيزي 

بيلليجــي. نيـكـوالس 

خــالل وجهــات  مــن  ُيــروى  أن  للفيلــم  ويمكــن 

نــرى  كمــا  متعــّددة  شــخصيات  أو  عــدة  نظــر 

تاريــخ  يف  أصالــة  األفــالم  أكــر  مــن  واحــد  يف 

كــني” ألورســون  “املواطــن  فيلــم  وهــو  الســينما 

ويلــز وهــو مكتــوب مباـشـرة للســينما، أو فيلــم 

“راشومون” لكروساوا املقتبس عن مجموعة 

قـصـرة. قصــص 

يف الروايــة يمكــن أن تتحــّدد عالقتنــا بشــخصية 

باســتخدام  األحــداث  لنــا  يــروي  الــذي  اـلـراوي 

الكلمــات، اعتمــادا عــى مــا يقّدمــه مــن أوصــاف 

ملشــاعره وأحكامــه عــى اآلخريــن مــن حولــه بــل 

ومن خالل أســلوبه يف اســتخدام “اللغة” التي 

فــأّي سيناريســت أو  الفيلــم  يكتــب بهــا. أمــا يف 

مخــرج يتصــّدى لتحويــل الروايــة إىل الســينما، 

تــروي  التــي  الشــخصية  أفــكار  يجّســد  أن  يريــد 

خــالل  مــن  األحــكام  وتصــدر  وتفســر  وتتأمــل 

تعاقــب  يف  وأســلوب  وصــور  محــّددة  مشــاهد 

الصــور مــع إضافــة جميــع املؤثــرات التــي تجعــل 

أي  بالواقــع(  )اإليهــام  بفـكـرة  يقتنــع  املشــاهد 

الواقــع  أنــه يشــاهد شــيئا يمكــن أن يحــدث يف 

بــني  املســبقة  الخطابيــة  الشــيفرة  كانــت  مهمــا 

السينمايئ واملتفّرج قد ترّسخت وأصبحت لها 

تقاليــد متعــارف عليهــا ولغــة خاصــة مســتقّرة 

الطرفــني. بــني 

وهــو  بطلــه  يظهــر  الــذي  الفيلــم  أيضــا  هنــاك 

مــن  القصــة  يــروي  مباـشـرة،  الكاـمـرا  يواجــه 

مــا  يف  يعــود  ثــم  يتوقــف  ذاتيــة،  نظــر  وجهــة 

بــل  ويشــرح  ويعلــق  الحــي  ليســتكمل  بعــد 

ويقــّدم أيضــا الشــخصية التــي ســيتعامل معهــا 

الريطــاين  الفيــم  يف  رأينــا  كمــا  تــال  موقــف  يف 

ويف  مرتــني..  أنتــج  الــذي  “الفــي”  الشــهر 

“عمــر  األفــالم  هــذه  أشــهر  العربيــة  الســينما 

علــواش.  مــرزاق  للمخــرج  الجزائــري  قتالتــو” 

وهــذه الحيلــة بصريــة تمامــا وخاصــة بالســينما 

بمثلهــا. يــأيت  أن  األدب  باســتطاعة  وليــس 

التالعب بالزمن
يقبــل  أن  عليــه  املتعــارف  مــن  أصبــح  مثــال 

ســنوات  يف  وقــع  حــدث  اختصــار  املتفــرج 

)الـحـرب العامليــة مثــال( يف ثــوان معــدودة عــى 

الصامتــة  الصــور  تعاقــب  خــالل  مــن  الشاشــة 

لغــة  يعــرف يف  مــا  باســتخدام  )مــع موســيقى( 

بالفوتومونـتـاج. الســينما 

الفيلــم  ينتقــل  أن  أيضــا  عليــه  متعارفــا  صــار 

يمــّر  أن  دون  مــن  األمــام  إىل  ليقفــز  الزمــن  يف 

يف  تحــدث  التــي  الطبيعيــة  التطــور  بمراحــل 

الواقع. كما أن املتفرج يمكنه أن يقبل التطّلع 

الشــخصيات يف مشــهد أو أكــر عــر جــدار  إىل 

محّلــه  حّلــت  أن  بعــد  قائمــا  يعــد  لــم  وهمــي 

أســفل  مــن  أو  بــر  ـقـاع  مــن  أو  مثــال  الكاـمـرا 

وكلهــا  كـثـرا..  مرتفعــة  زاويــة  مــن  أو  قطــار، 

ورغــم  مصطنعــة  فنيــة  وســائل  أو  تقنيــات 
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إال  الواقعــي”  “التأثــر  عــن  وبعدهــا  غرابتهــا 

معهــا،  يتعامــل  ويفهمهــا  يقبلهــا  املتفــرج  أّن 

فليــس مــن املمكــن عــى ســبيل املثــال االســتماع 

عــى  معــا  يـسـران  وهمــا  يتحدثــان  لشــخصني 

ســيارة  داخــل  وهمــا  أو  تمامــا  بعيــدة  مســافة 

بعيــد  مــن  صحراويــا ونشــاهدها  طريقــا  تنهــب 

يف  مقـبـول  هــذا  لكــن  مثــال،  عامــة  لقطــة  يف 

جمالياتــه  لــه  كمــا  اســتخداماته  ولــه  الســينما 

الخاصــة أيضــا. هــذا التصويــر ليــس مــن املمكــن 

العثــور عليــه مثــال يف أعمــال األدب. فالســينما 

وطبقــا  بطريقتهــا  )الســينمايئ(  الواقــع  تجّســد 

واقــع  هــو  الســينما  يف  الواقــع  لتقنياتهــا. وكل 

فــن  ليســت  فالســينما  اـفـرايض  ســينمايئ 

الواقــع بــل اإليهــام بالواقــع واملتفــّرج يعلــم هــذا 

التالعــب  فــن  الوقــت نفســه  ويتقّبلــه. وهــي يف 

ـشـرحنا. أن  ســبق  كمــا  بالزمــن 

عــن  التعبــر  ووســائل  التقنيــات  عــن  بعيــدا 

تعاقــب الزمــن يعتمــد التالعــب بالزمــن أساســا 

يدفــع  التــي  الطريقــة  أي  الســرد،  شــكل  عــى 

بهــا الكاتــب واملخــرج األحــداث. لدينــا مثــال فيلــم 

وهــو  ـنـوالن  لكريســتوفر   )2000( “ميمنتــو” 

رجــل  ـحـول  تــدور  قـصـرة  قصــة  عــن  مأخــوذ 

مــا  لكنــه يســجل كل  يبحــث عــن قاتــل زوجتــه 

لــي  صـغـرة  أوراق  يف  أو  جســده  عــى  يقابلــه 

يقــاوم فقدانــه الذاـكـرة: هنــا يـصـوغ الســيناريو 

نشــاهدها  التــي  األحــداث  ـنـوالن(  كتبــه  )الــذي 

خــط  األول  متوازيــني،  خطــني  خــالل  مــن 

هابــط يســر مــن النهايــة إىل األمــام، أي يــروي 

القصــة مــن نهايتهــا، والثــاين يســر حســب خــط 

صاعــد. ولكــن االثنــني ال يصــّوران نفــس األشــياء 

التشــويق  الســياق املرّكــب ال يفقــد  تمامــا. هــذا 

بــل يبقــي املشــاهد منتبهــا  رغــم ذلــك، واإلثــارة 

طــوال الوقــت ملعرفــة مــا الــذي ســيحدث أو مــا 

الــذي حــدث رغــم أنــه قــد شــاهد بالفعــل نهايــة 

املوـضـوع.

الســينما  بــني  العالقــة  إن  أيضــا  الـقـول  يمكــن 

ومقارنــة  تســاؤل  محــل  دائمــا  كانــت  واألدب 

أي  أيضــا،  القـضـاء  إىل  تصــل  قــد  وخالفــات 

الخــالف بــني املخــرج واملؤلــف األدبــي. فكـثـرا مــا 

يتهم الكثرون املخرج بالخروج عن أو مخالفة 

فيــه.  ـجـاء  بمــا  االلـتـزام  وعــدم  األدبــي  النــص 

بينمــا الطبيعــي أن املخــرج يســتفيد مــن األفــكار 

ويســتوعبها  ويهضمهــا  األدبيــة،  والصــور 

رؤيتــه  يقــّدم  ثــم  وخيالــه  ووجدانــه  عقلــه  يف 

رؤيــة  عــن  تمامــا  تختلــف  قــد  التــي  الخاصــة 

األديب، خاصة لو صاغها يف بناء فني يختلف 

عــن البـنـاء األدبــي. وهــذا أمــر مشــروع تمامــا يف 

الفــن، فرؤيــة الســينمايئ تتدخــل يف صياغتهــا 

يف  الشــخصية  بتجربتــه  ترتبــط  أخــرى  عناصــر 

بنظرتــه  الخاصــة،  وخراتــه  بثقافتــه  الحيــاة، 

للفن: مغزاه وأشــكاله، وبطموحه الســينمايئ 

وأسلوبه الخاص يف استخدام عناصر السينما 

أيضــا.

هــذا عــى ســبيل املثــال مــا بــرع فيــه ســّيد درامــا 

هيتشــكوك.  ألفريــد  الســينمائية  التشــويق 

إىل  يســتند  الــذي  “ســايكو”  األشــهر  وفيلمــه 

روايــة أدبيــة للكاتــب روـبـرت بـلـوك الــذي كتــب 

أيضــا ســيناريو الفيلــم وتــرك لهيتشــكوك حريــة 

التعامــل مــع النــص الســينمايئ كمــا يــرى. وكان 

أفالمــه  كّتــاب  عــى  ُيمــي  مــا  هيتشــكوك دائمــا 

بعــض  عليهــم  ويقــرح  يريدهــا  التــي  األفــكار 

الطريقــة  مثــال  يقــرح  كأن  واألحــداث  املخــارج 

التي يقتل بها أحد األشخاص ومكان الجريمة 

مســرح  )داخــل  بعــد  مــا  يف  املطــاردة  مــكان  أو 

مـسـرحيا(  عرضــا  الجمهــور  حضــور  أثـنـاء  مثــال 

يحّولــه  لــي  النــص  يتنــاول  ذلــك، وكان  وغــر 

محــددة  وأحجــام  دقيقــة  بأطــوال  صــور  إىل 

الشــخصية  التصويــر ووضــع  للقطــات، وزوايــا 

يخلــق  الحقيقــة  كان يف  أنــه  الــكادر أي  داخــل 

الخــاص. الســينمايئ  أدبــه 

إىل  ينظــر  مــن  هــو  الجّيــد  الــروايئ  والكاتــب 

عمــال  باعتبــاره  لــه  روايــة  عــن  املأخــوذ  الفيلــم 

آخــر  جنــس  إىل  ينتمــي  بذاتــه  قائمــا  مســتقال 

ســبيل  عــى  هــذا  الخاصــة.  لغتــه  لــه  مختلــف 

املثــال مــا كان يفعلــه نجيــب محفــوظ يف نظرتــه 

لأفــالم التــي اقتبســت عــن أعمالــه وهــي كثــرة.

في مصر
شــهده  الــذي  الكبــر  االزدهــار  ســاهم  مصــر  يف 

والســتينات  الخمســينات  يف  األدبــي  الحقــل 

الواقعيــة يف  تيــار  القــرن املــايض، يف تطــّور  مــن 

األديــب  لروايــات  وكانــت  املصريــة.  الســينما 

وجــه  عــى  عبدالقــدوس  إحســان  الراحــل 

مخرجــي  لــدى  كـبـرة  جاذبيــة  الخصــوص 

األفالم االجتماعية. ففي ســنوات الخمســينات 

طرحــت روايــات عبدالقــدوس مشــاكل وقضايــا 

الـحـرب  مرحلــة االنتقــال مــن مجتمــع مــا قبــل 

إىل مجتمــع  القديمــة،  بقيمــه  الثانيــة  العامليــة 

التمــّرد. مــن  بـنـوع  املــايض  يواجــه  جديــد 

هنا برزت قضايا املرأة وتعليم الفتيات وأحالم 

الشباب املتطّلع إىل مجتمع أفضل، وموضوع 

إىل  والتطّلــع  والنفــي،  االجتماعــي  الكبــت 

الصعــود يف املجتمــع الجديــد، وغــر ذلــك مــن 

إىل  إضافــة  تبناهــا  التــي  واملوضوعــات  القضايــا 

مثــل  آخــرون  كّتــاب  عبدالقــدوس،  إحســان 

يوســف الســباعي ويحيــي حقــي وصــري مــوىس 

حافــظ.  وـصـالح  الســحار  جــودة  وعبدالحميــد 

غــر أن الواقعيــة يف األدب والســينما ارتبطــت 

نجيــب محفــوظ. بأعمــال  كـثـرا 

مرحلــة  مــن  الســينما  محفــوظ  نجيــب  نقــل 

املحكمــة  القصــة  اىل  املســلية  “الحدوتــة” 

كمــا  والسياســية،  االجتماعيــة  الــدالالت  ذات 

و”ثرـثـرة  و”مرامــار”  والــكالب”  “اللــص  يف 

اإلنســانية  األفــكار  مجــال  وإىل  النيــل”،  فــوق 

“الطريــق”  يف  كمــا  الكــرى  والفلســفية 

الليــل”. و”قلــب  و”الشــّحاذ” 

وقد لعب محفوظ دورا رائدا يف إثراء السينما 

الخمســينات  املصريــة عندمــا عمــل منــذ أوائــل 

مــن القــرن املــايض كاتبــا للســيناريو، ســواء مــن 

للســينما  كتبهــا  التــي  الســيناريوهات  خــالل 

أو  رواياتــه،  عــن  بإعدادهــا  قــام  أو  مباـشـرة، 

عــن  بإعدادهــا  الســيناريو  كّتــاب  مــن  ـغـره  قــام 

املخــرج  مــع  نجيــب  وتعــاون  األدبيــة.  أعمالــه 

أفضــل  مــن  عــدد  عنــه  نتــج  أبوســيف  ـصـالح 

أفالم السينما املصرية التي ارتبطت بالواقعية 

صالــح  لتوفيــق   )1955( املهابيــل”  “درب  مثــل 

 )1956( اـمـرأة”  )1954( و”شــباب  و”الوحــش” 

أبوســيف.  لـصـالح   )1959( ونهايــة”  و”بدايــة 

مــن  ـصـالح  أفــاد  نجيــب محفــوظ  أن  وال شــك 

الناحية الفكرية واألدبية وأثرى خياله بأفكاره 

املستمدة من الواقع، من تجاربه ومشاهداته 

عــى  ـقـرب  عــن  التعــّرف  إىل  ودفعــه  الخاصــة 

مالحظــات  وتســجيل  الشــارع  يف  يجــري  مــا 

كمــا  بعــد.  مــا  يف  أفالمــه  يف  تفيــده  أن  يمكــن 

نجيــب  أفــاد  أبوســيف  ـصـالح  إن  الـقـول  يمكــن 

الســينما  تعمــل  كيــف  لــه  شــرح  بــأن  محفــوظ 

إىل  العظيمــة  األفــكار  تحويــل  يمكــن  كيــف  أي 

صــور: مشــاهد ولقطــات وأحــداث وشــخصيات 

تتحرك، فأفاده هذا يف كتابة السيناريو فكتب 

الســينما  تاريــخ  يف  املرموقــة  األفــالم  بعــض 

لســعيد   )1976( “املذنبــون”  منهــا  املصريــة 

شــاهني. ليوســف   )1970( و”االختيــار”  مــرزوق 

وكمــا ـتـرك األدب تأـثـره الواضــح عــى الســينما 

وأثراها فكريا، ترك الفيلم بصماته عى الكثر 

القصــة  مجــال  يف  ســواء  األدبيــة  األعمــال  مــن 

الروايــة  ُكّتــاب  مــن  كثــر  تأثــر  فقــد  الروايــة.  أو 

الســريع  واإليـقـاع  املونـتـاج  بطريقــة  والقصــة 

والتداعيات والتعبر من خالل وصف الحركة 
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سينما

ألفريد هيتشكوك كان ينسب السيناريو للكتاب لكنه كان يتدخل يف الصياغة النهائية
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واملشــاعر  االنفعــاالت  فقــط  وليــس  والحــدث 

رواياتهــم. ألبطــال  الداخليــة 

املصريــني  الســينمائيني  غالبيــة  أصبــح  لكــن 

أفالمهــم  ســيناريوهات  كتابــة  يفضلــون 

بأنفســهم. وتعتمــد هــذه األفــالم يف معظمهــا، 

أمركيــة  أفــالم  مــن  الحبكــة  اقتبــاس  عــى 

. جحــة نا

يرجع جانب من القطيعة بني األدب والسينما 

يف الســينما املصريــة والعربيــة عمومــا، إىل قلــة 

يمكنهــم  الذيــن  املحرفــني  الســيناريو  كّتــاب 

فالغالبيــة  الســينما،  لغــة  إىل  األدب  تطويــع 

العظمــى ممــن يملكــون هــذه املوهبــة يفّضلــون 

مسلســالت  إىل  األدبيــة  الروايــات  تحويــل 

مســاحة  للكاتــب  تتيــح  فهــي  تلفزيونيــة، 

زمنيــة أـطـول يشــغلها بالشــخصيات واألجيــال 

دخــال  تحقــق  أنهــا  كمــا  املتعاقبــة،  املتعــددة 

الســيناريو  يحققــه  ممــا  للكاتــب  أكــر  ماديــا 

تخســر،  الســينما  أن  والنتيجــة  الســينمايئ. 

الدرامــا. كّتــاب  إىل  املكســب  ويذهــب 

 خارج مصر
اتجــه الســينمائيون العــرب يف لبنــان وفلســطني 

التمّســك  إىل  وتونــس،  والجزائــر  واملـغـرب 

ويجــب  الفيلــم  صاحــب  هــو  أّن املخــرج  بفـكـرة 

يعــر  لــي  بنفســه  يكتــب موضوعــه  أن  بالتــايل 

الخاصــة. رؤيتــه  عــن  فيــه 

ترتبــط هــذه الظاـهـرة بنظريــة “املخــرج- املؤلــف” 

التي ظهرت يف فرنسا مع بروز دور نّقاد مجلة 

الذيــن  الخمســينات،  يف  الســينما”  “كراســات 

اإلـخـراج  إىل  بعــد،  مــا  يف  معظمهــم  تـحـّول 

هــذه  وشــابرول.  وتريفــو  غــودار  وأشــهرهم 

الفيلــم  النظريــة تتلخــص يف ضــرورة أن يكــون 

التشــكيلية.  واللوحــة  والقصيــدة  الروايــة  مثــل 

“فنــان” واحــد  هنــاك  يكــون  أن  يجــب  وبالتــايل 

للفيلم، صاحب الرؤية الفنية التي يتضّمنها، 

الفيلــم” أو  هــذا الشــخص هــو املخــرج، “فنــان 

“املخــرج- املؤلــف”. ولكــن كلمــة مؤلــف لــم تكــن 

تعنــي عنــد مخرجــي املوجــة الجديــدة أّن املخــرج 

يجــب أن يكتــب ســيناريوهات أفالمــه بنفســه. 

إنــه يــوازي يف إبداعــه املؤلــف الــروايئ، أي يعــّر 

عــن رؤيتــه الخاصــة مــن خــالل أفالمــه حتــى لــو 

اـشـرك يف كتابتهــا مــع كّتــاب آخريــن.

هيتشــكوك  نمــوذج  اىل  مجــددا  ســنعود  هنــا 

أدبيــة  روايــات  عــى  كـثـرا  يعتمــد  كان  الــذي 

كّتــاب  عــى  دائمــا  يعتمــد  وكان  منشــورة، 

عــادة  فــكان  لــه،  يكتبــون  محرفــني  ســيناريو 

للعمــل يف  كاتــب  مــن  بتوظيــف أكــر  يقــوم  مــا 

الفيلم نفسه، ولكن من دون أن يفقد الفيلم 

الخــاص  وأســلوبه  هيتشــكوك  وبصمــة  طابــع 

مــن  فيلمــه  عــى  صبغــه  يف  يــرع  كان  الــذي 

خالل ما يعرف بالديكوباج أي تقطيع املشاهد 

إىل لقطــات يف ســياق تتابــع معــنّي، ومــن زوايــا 

تصويــر محــددة، واســتخدام أحجــام اللقطــات 

داخــل  املمثــل  ووضــع  الكاـمـرا،  وحركــة 

الديكــور،  بقطــع  أو  بـغـره  عالقتــه  يف  اللقطــة 

وتوظيف اإلضاءة، واستخدام شريط الصوت 

خــاص. بوجــه  واملوســيقى 

كذلــك كان يفعــل فيللينــي وتروفــو وكروســاوا 

الســينمائيني  مــن  كثــر  ومــازال  وأنتونـيـوين، 

يســندون  أي  يفعلــون  العالــم،  يف  املرموقــني 

مــع  لكنهــم  كاتــب  مــن  الســيناريو ألكــر  كتابــة 

األفــكار  عــن  املســؤولون  هــم  يكونــون  ذلــك 

التــي  النهائيــة  الســينمائية  الصياغــة  وعــن 

مــن املمكــن  لذلــك فليــس  الشاشــة  عــى  تظهــر 

كتــب  مــن  ينشــر  مــا  اىل  االســتناد  -مثــال- 

الـغـرب(  يف  منشــورة  طويلــة  سالســل  )وهــي 

األغلــب  يف  تكــون  التــي  األفــالم  لســيناريوهات 

أي  التصويــر  بعــد  مــا  ســيناريوهات  األعــّم 

الفيلــم  ولقطــات  ملشــاهد  مقتضــب  وصــف 

بيــان  أو  وصــف  وهــو  فيلمــا،  أصبــح  أن  بعــد 

نفســه  الفيلــم  مشــاهدة  عــن  بالطبــع  يغنــي  ال 

واإلحســاس  اإليـقـاع  هــو  الفيلــم  جوهــر  ألن 

اإلحســاس  يمكــن  ال  مــا  وهــو  الزمــن  بتعاقــب 

أضــف  الوصــف.  أو  البيــان  هــذا  ـقـراءة  مــن  بــه 

إىل هــذا أّن مــا هــو منشــور ليــس هــو الســيناريو 

يكــون  عــادة  وهــو  الســيناريو  كتــاب  كتبــه  الــذي 

عــى  أيضــا  يحتــوي  وقــد  وشــموال  تفصيــال  أكــر 

واإلـضـاءة  الديكــور  مثــل  األوصــاف  مــن  الكثــر 

ثــم  إلــخ،  الكاـمـرا..  وحركــة  املمثلــني  وحركــة 

مــن  بإدخــال املزيــد  الديكوـبـاج  يقــوم املخــرج يف 

أثـنـاء  ستســاعده  التــي  دقــة  األكــر  التفاصيــل 

التــايل. اليــوم  يف  الفعــي  التصويــر 

العربــي  املـغـرب  بلــدان  مخرجــي  معظــم  درس 

الســينما يف فرنســا، وتأثــروا باألســلوب الفرنــي 

أمــا  املؤلــف”.  “املخــرج  وبنظريــة  اإلـخـراج  يف 

أحضــان  يف  نشــأت  فقــد  الجزائريــة،  الســينما 

كان  حيــث  التحريــر،  ـحـرب  أثـنـاء  الجبــال 

املخــرج  شــخصية  عــى  األســايس  االعتمــاد 

يف  العمــل  مراحــل  معظــم  إنجــاز  عــى  وقدرتــه 

لتقســيم  معّقــد  نظــام  إىل  حاجــة  دون  الفيلــم 

العمل، يشــمل كّتاب ســيناريو محرفني، فقد 

كان املخــرج يقــوم بــكل يشء. اســتمر ســينمائيو 

املخــرج  يعتــرون  االســتقالل  بعــد  الجزائــر 

أســاس الفيلــم، وهــو نفــس مــا حــدث يف تونــس 

واملغرب. وتدريجيا ُسّلطت األضواء عى املخرج 

للفيلــم،  الحقيقــي  النجــم  باعتبــاره  الســينمايئ 

وأّدى هــذا إىل إبــراز مهنــة اإلخــراج بحيــث أصبــح 

العمــل  اـحـراف  يف  الراغــب  الشــباب  معظــم 

اإلـخـراج. دراســة  إىل  يتجــه  الســينمايئ 

أحمــد  املخـضـرم  الجزائــري  املخــرج  ويذكــر 

يعمــل مدـيـرا ملؤسســة  أنــه عندمــا كان  راشــدي 

القــرن  مــن  الســبعينات  يف  الجزائريــة  الســينما 

طلــب   300 نحــو  ســنويا  يتلّقــى  كان  املــايض، 

مــن  الســينما،  لدراســة  منــح  عــى  للحـصـول 

ويضيــف  اإلـخـراج،  لدراســة  طلبــا   298 بينهــا 

تختلــف  تكــن  لــم  اإلـخـراج  دراســة  شــروط  أن 

كـثـرا عــن غرهــا مــن شــروط االلتحــاق بالعمــل 

الـشـركة  للنفــط والغــاز أو  الوطنيــة  الـشـركة  يف 

الوطنية للمعادن، فقد كانت الوسيلة املؤكدة 

للحـصـول عــى العمــل -حســبما يـقـول راشــدي- 

صهــر! أو  قريــب  للشــخص  يكــون  أن  هــي 

العربــي  املـغـرب  مخرجــي  قيــام  أّن  واملشــكلة 

يكونــوا  أن  دون  أفالمهــم  ســيناريوهات  بكتابــة 

التــي  الدراميــة  بالشــروط  بالضــرورة  ملّمــني 

مفهومــا  -باألحــرى-  أو  مقـبـوال  الفيلــم  تجعــل 

مــن طــرف الجمهــور، بــل ومــن دون أن يكونــوا 

يف  الســائدة  باللغــة  حقيقيــة  درايــة  عــى 

فالغالبيــة  حقيقيــة،  مشــكلة  يخلــق  الشــارع، 

األفــالم  وحــوارات  ســيناريوهات  مــن  العظمــى 

بطريقــة  ترجــم  ثــم  الفرنســية،  باللغــة  تكتــب 

يجيدهــا معظــم  التــي ال  العربيــة  اللغــة  إىل  مــا 

بهــا  يتحّدثــون  كيــف  يعرفــون  ال  أو  املخرجــني 

نظريــة  أو  فكريــة  قضايــا  مناقشــة  عنــد  خاصــة 

أبعــد مــن االســتخدام املباشــر البســيط يف الحيــاة 

اليوميــة.

يعتمــد  لبـنـاء  الفيلــم املغاربــي  أســاليب  تخضــع 

عــى تصويــر حالــة أكــر مــن تصويــر شــخصيات، 

وابتــكار مشــاهد تعــاين مــن اإلـفـراط يف تحريــك 

تشــكيل  يف  مفتعلــة  وأســاليب  الكاـمـرا، 

الصــورة، وتفــكك يف تصويــر العالقــات، بحيــث 

يبــدو الفيلــم غامضــا، يعــاين مــن الرهــل، كمــا 

الجمــود املـسـرحي والخطابــة  يســقط أحيانــا يف 

األحــوال،  أفضــل  ويف  الشــعارات،  واســتخدام 

التــي  يعتمــد عــى الرمــوز الســاذجة واملعــادالت 

اســتيعابها. للجمهــور  يمكــن  ال 

ومــن أـقـرب األمثلــة عــى ذلــك الفيلــم الجزائــري 

تــدور  الــذي  بلوفــة  فــاروق  للمخــرج  “نهلــة” 

األهليــة  الـحـرب  بدايــة  يف  لبنــان  يف  أحداثــه 

مــن  الســيايس  الـصـراع  ويصــّور  اللبنانيــة، 

يجــد  جزائــري  صحــايف  مصــّور  نظــر  وجهــة 

نفســه تدريجيــا متوّرطــا يف الكثــر مــن األحــداث 

والصراعات. واملشكلة أن الشغف الخاص لدى 

املخــرج – املؤلــف، باســتخدام املعــادالت الرمزيــة 

يجعــل الفيلــم يعجــز عــن تحديــد هويــة واضحــة 

ملوضوعــه، فبطلــه يبــدو ضائعــا وســط الـصـراع، 

مــع كثــر مــن الرمــوز التــي يراهــا حولــه، فهنــاك 

شــخصية ترمز للبنان املمزق، وشــخصية أخرى 

ترمــز للبورجوازيــة العربيــة التــي يصّورهــا تتفــرج 

لليســار  ترمــز  ثالثــة  وشــخصية  األحــداث،  عــى 

وهكــذا. بــدوره..  القيــام  عــن  العاجــز  العربــي 

لتجــاوز  العربــي  املـغـرب  ســينما  طـمـوح  نتيجــة 

الطابع التجاري للســينما املصرية الســائدة التي 

داخــل  الســينمائية  الســوق  ملقاييــس  تخضــع 

عمــدا  التخلــص  إىل  املخرجــون  يجنــح  مصــر، 

مــن مواصفــات “الحبكــة” أو مــا يســمى”الدراما 

التقليدية”، ويفضلون أسلوب التداعيات التي 

إىل  تــؤدي  معينــة وال  دراميــة  بحبكــة  ترتبــط  ال 

تــم  وبالتــايل  للشــخصيات،  النفــي  التفســر 

إهمــال االقتبــاس مــن أعمــال األدب التــي ال تــزال 

األفــالم  مــن  كـبـرة  لنســبة  دراميــة  مــادة  توفــر 

مثــال. الناجحــة  األمركيــة  الســينمائية 

اىل  القطيعــة  هــذه  أّدت  أخــرى،  جهــة  ومــن 

كمــا  املحرفــني،  الســيناريو  كتــاب  غيــاب 

طريــق  عــن  تتــم  الفيلــم  نــص  كتابــة  أصبحــت 

قــد  أّن املخــرج الشــاب  الفــرد. واملشــكلة  املخــرج 

إنســانية عميقــة  تجربــة  بالضــرورة  لــه  تتوفــر  ال 

املواضيــع  مــن  كثــر  مــن  باالـقـراب  لــه  تســمح 

ال  أي  أفالمــه،  يف  لتصويرهــا  يتصــّدى  التــي 

تســمح لــه بالتعبــر عــن “رؤيــة” بســبب نــوع مــن 

االنفصــام القائــم يف املجتمــع نفســه بــني التوّجــه 

الثقــايف للشــعب، وانعــزال النخبــة عــن الشــعب 

بــل  الفرنســية،  والثقافــة  فرنســا  إىل  وتطّلعهــا 

إلرـضـاء  أساســا  تســعى  األفــالم  مــن  الكثــر  إن 

فرنســا،  يف  األقليــات  املحــدودة ألفــالم  الســوق 

أو قنــوات التلفزيــون، وهــي الجهــات التــي يــأيت 

التمويــل. منهــا 

هــذه املشــكلة املزمنــة ســتظل قائمــة طاملــا ظلــت 

العواقــب  مأمونــة  غــر  مغاـمـرة  اإلنـتـاج  عمليــة 

الراجــع  مــع  الداخليــة  الســوق  تقّلــص  بســبب 

وانحســار  الـعـرض،  قاعــات  عــدد  يف  الكبــر 

تجربــة نــوادي الســينما التــي كانــت تشــد جمهــور 

الشــباب إىل مشــاهدة األفــالم عــى الشاشــات، 

شاشــات  أمــام  االنـعـزال  الغالبيــة  وتفضيــل 

املقرصنــة.  األفــالم  عــى  واالعتمــاد  الكومبيوتــر 

أخــرى. مشــكلة  شــك،  بــال  وهــي 

شــبيهة  عالقــة  واألدب  الســينما  بــني  العالقــة 

بينهمــا،  انفصــام  ال  أي  الكاثوليــي  بالــزواج 

فلــكل  التمايــز موجــود وســيظل كذلــك،  ولكــن 

وســيط أســلوبه وطريقتــه ومنهجــه يف الوـصـول 

مفـتـوح  حــال  أي  عــى  واملوـضـوع  لجمهــوره. 

الضــوء  تســليط  حاولنــا  التــي  بأبعــاده املتعــددة 

املقــال. هــذا  يف  فقــط  بعضهــا  عــى 

كتب وناقد سينمائي من مصر
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ملف

عــى الرغــم مــن عنايــة »الجديــد« منــذ عددهــا األول بالفــن التشــكيي رســما ونحتــاً وتخطيطــات، 

بحيــث أصبحــت أعدادهــا بمثابــة معــارض دوريــة لألعمــال الجديــدة للتشــكيلين الـعـرب، بــدءاً 

ظلــت  النقديــة  واملتابعــة  بالـقـراءة  التشــكيلية  األعمــال  تنــاول  إىل  الحاجــة  أن  إال  غالفهــا،  مــن 

الفنانــون  بهــا  ـقـام  التــي  الجديــدة  االنعطافــة  ظــل  يف  ســيما  ال  ملحــة،  ضــرورة  إلينــا  بالنســبة 

التشــكيليون الشــباب، والتــي بــدأت تصــدر مؤـشـرات الفتــة عــى توجهاتهــا الجديــدة، خصوصــا 

يف مــا يمكــن تســميته بـ«الواقعيــة التشــكيلية الجديــدة«، أو »الواقعيــة األجــد«، أو »واقعيــة مــا 

بعــد الحداثــة«، كمــا تقــرح مقالــة التشــكيلية والناقــدة ميمــوزا الـعـراوي املنشــورة يف هــذا امللــف.

يف  العراقــي  التجريــد  ـحـول  األوىل  مقالتــن؛  عــى  امللــف  يحتــوي  الـعـراوي  مقالــة  جانــب  إىل 

لهــذا  عــادل الســيوي. وقــد كرســت »الجديــد« حوارهــا  تجربــة الفـنـان  ـحـول  التشــكيل، والثانيــة 

حنــن. آدم  املصــري  بالنحــات  احتفــاء  الشــهر 

»الجديد« تدعو التشــكيلين الجدد، ونقاد الفن التشــكيي إىل املســاهمة يف نشــر أعمالهم عى 

صفحاتهــا، ليوســعوا بجماليــات املغامــرة الفنيــة، والذائقــة النقديــة، مســاحة العالقــة بــن الفــن 

التشــكيي وفنــون الكلمــة 
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واقعية ما بعد الحداثة
عودة الواقعية على صهوة حصان مابعد الحداثية

ميموزا العراوي

اختــرب عالــم الفنــون تاريخيــا وال يــزال عمليــة كــّر وفــّر مــا بــن مختلــف األنمــاط الفنيــة، التــي ازداد عددهــا بشــكل مطــرد يف الســنوات األخــرة، 

وال يزال يعيش فصولها أنواعا وتفاصيل ُمســتجدة وفق التغرات البيئية واالجتماعية والثقافية والسياســية التي يتعرض لها. كل هذه 

التغــرات يبــدو أنهــا وجــدت لهــا اليــوم مــالذا قديما/جديــدا، وهــو الفــن الواقعــي املنحــى.

ملف

يســتطع الفــن مــا بعــد الحــدايث بــكل أنواعــه، بمــا فيهــا تلــك األكــر  لم
غرابة، أن يجعل من الفن الواقعي فنا عفى عنه الزمان ومى، 

بــل عــى العكــس مــن ذلــك، ُيمكــن اعتبــار انتشــار الفــن مــا بعــد الحــدايث 

أحــد األســباب التــي أدت إىل والدة جديــدة للبعــد الواقعــي يف فــن قــادر 

فــن “ثــوري” وجديــد بكليتــه عــى  عــى أن يعكــس عـصـره مثلــه مثــل أي 

الســاحة الفنيــة. وقــد لوحــظ ذلــك يف الســنوات األـخـرة مــن خــالل والدة 

لتأســيس  لهــم  منطلقــا  الواقعــي  الفــن  مــن  اتخــذوا  معاصريــن  فنانــني 

نظرات جديدة إىل ذواتهم، وإىل العالم املحيط.

ليــس مــن الســهل تحديــد ماهيــة الواقعــي يف الفــن، ال ســيما أن الواقعيــة 

يف  مجــددا  انبعاثهــا  إىل  وـصـوال  عديــدة  تـحـول  بمراحــل  ـمـّرت  تاريخيــا 

معاـصـرة. أعمــال 

والدة حملــت يف تركيبتهــا معظــم جينــات “الواقعيــات” الفنيــة الســابقة 

اإلطــالق  عــى  وســيدها  امليثولوجيــة،  الواقعيــة  هنــا:  بعضهــا  نذكــر  التــي 

الفنــان اإليطــايل كرافاجيــو، والواقعيــة االشــراكية التــي ُلقبــت بالواقعيــة 

الجديــدة وإن لــم تحمــل وحدهــا هــذا اللقــب، إذ جــاءت بعدهــا الواقعيــة 

التــي  الفنــون  عــى  بظلهــا  ألقــت  مهمــة  مكانــة  لتحتــل  األصــل  الفرنســية 

تلــت.

الرومانســية،  عــى  فعــل  كــردة  ـجـاءت  اإلـشـراكية  الواقعيــة  أن  يذكــر 

الفــوارق  صــورت  اجتماعيــة  بنـظـرة  وتمـيـزت  الســطحّية،  والواقعيــة 

األدب  مــن  واتخــذت  عــام،  بشــكل  املجتمعــات  عــى  وأثرهــا  الطبقيــة 

وأزماتــه  اإلنســان  قــدر  تنــاول  ألنــه  لهــا،  رئيــي  وحــي  مصــدر  الواقعــي 

الوجوديــة واالجتماعيــة والنفســية. هنــاك أيضــا الواقعيــة األمركيــة وعــى 

تنــاوال  اللذيــن  هوكنــي  ودافيــد  هوبــر  إدوارد  أمثــال  مــن  فنانــون  رأســها 

االقتصــادي  االنهيــار  خــالل  األـمـريك  املجتمــع  بهــا  مــر  التــي  الصعوبــات 

العامليــة. الـحـرب  تــى  الــذي 

ونذكر أيضا ما أطلق عليه بـ”الواقعية السريالية”، و”البوب آرت” الذي 

اتصــف بانتقــاده للواقــع اإلســتهاليك والطبقــة الرأســمالية. نشــر إىل أهــم 

فنــاين هــذا التيــار وهمــا جاســر جونــز ودايفيــد هوكنــي.

آرت  البــوب  مــن  ولــدت  التــي  املعاـصـرة”  “الواقعيــة  ذكــر  مــن  بــد  وال 

الصــور  اســتخدام  عــى  اعتمــد  شــديد  باختصــار  الــذي  و”الفوتوريالـيـزم” 

الفوتوغرافية وتحويلها إىل قماشة اللوحة. وأخرا نذكر “الهير ريالتي” 

التــي بدورهــا انبثقــت مــن “الفوتوريالـيـزم” ولكنهــا بــدت أكــر غنــى بفعــل 

الفنانــون. إليهــا  أدخلهــا  التــي  والسياســية  والفلســفية  النفســية  األبعــاد 

 تجارب يافعة
الواقعــي” يؤكــد عــى أن هــذه  عــودة إىل “الفــن  مــن  مــا شــهدناه مؤـخـرا 

ونفســية/ واقتصاديــة  وسياســية  بيئيــة  بهواجــس  املشــغولة  العــودة 

هــذا  ليــس  الســابقة.  “الواقعيــات”  عــى  بصريــا  تغــذت  قــد  شــخصية، 

والغرائبيــة  واالنطباعيــة  بالتعبريــة  ُمطعمــة  ـجـاءت  بــل  فحســب 

الواقعــي  جوهرهــا  عــن  واحــدة  خطــوة  تحيــد  أن  دون  والســحرية 

التاريخيــة. وانشــغاالتها 

جاءت املعارض الفنية التي أقامتها صاالت لبنانية يف السنتني األخرتني 

لفنانني معظمهم يف بداية حياتهم الفنية، لتؤكد عى أن الفن الواقعي 

هــو قــادر عــى أن يكــون رأس حربــة املُعاـصـرة يف نــىكء ـجـراح العالــم ويف 

الكشــف عــن األهــوال التــي آلــت إليــه.

نذكــر مــن تلــك املعــارض مـعـرض الفنانــة اللبنانيــة هــال عزالديــن التــي لــم 

تبلــغ الســابعة والعشــرين مــن عمرهــا، وأقامــت للـمـرة األوىل، يف أجيــال 

معرضــا فرديــا بعنــوان “فضــاءات مواربــة”. تنضــح األعمــال بعمــق النظــرة 

التعبريــة  الفنانــة  بقــدرة  تــي  كمــا  الذيــن رســمتهم،  األوالد  أرواح  إىل 

والتقنيــة عــى جعــل مــا يحيــط بهــم يتأثــر ويتشــكل بهــم، وليــس العكــس.

عّرفــت الصالــة الفنانــة بهــذه الكلمــات “ترســم هــال عزالديــن األوالد الذيــن 

عّلمتهــم يف بلدتهــا عرســال اللبنانيــة، معظــم ـهـؤالء وصلــوا إىل عرســال 
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إبّــان انفجــار الـحـرب الســورية، بــدال مــن أن تجعــل منهــم يف رســوماتها 

دراســات فنيــة، قدمتهــم كشــخوص متفاعلــني مــع محيــط حاضــر بقــوة 

ويف  األســاس  هــم  ليظلــوا  الحــّي  كيانهــم  عديــدة  أحيــان  يف  ويخــرق 

القلــب مــن العمــل الفنــي الواحــد”.

نجومــا  بهــا  لرصــد  اللوحــات  عــى  بســيطة  عناويــن  الفنانــة  وأطلقــت 

تــيء بحــزن ســماء زرقــاء عميقــة ُمكحلــة باألســود واللــون البنفســجي، 

هــي نجــوم ال تحمــل شــيئا ســوى أســمائها: هــال، منــر، شــهد، أحمــد، 

وياســمني. نــادرة 

وتعــود لتتكــّرر هــذه األســماء/النجوم يف لوحــات أخــرى، عــى الرغــم مــن 

أن خلفيــات اللوحــات تريــد أن تظهــر خيــاالت لهـيـاكل عمرانيــة مقصــود 

بهــا بلــدة عرســال، التــي احتضنــت همومهــم، بينمــا هــي غارقــة بهمومهــا 

مــن  ُمجــردة  ملســاحات  تمثيــل  تبــدو وكأنهــا  معظمهــا  أن  إالّ  الخاصــة. 

الصفــات طغــت عليهــا ألــوان داكنــة؛ مســاحات ال يملكهــا أحــد وال هــي 

تنتمــي إىل جغرافيــا محــددة، ومــن هنــا تتحقــق جماليــة هــذه الخلفيــات 

وانفتاحهــا عــى إحــاالت بحجــم الوطــن العربــي كلــه.

لعــل أهــم مــا يميــز لوحــات هــال عزالديــن أنهــا مؤلفــة مــن ثالثــة عناصــر؛ 

الشــخص  هــو  الثــاين  والعنصــر  اللوحــة،  خلفيــة  هــو  األول  العنصــر 

مارســته  الــذي  التجريــدي  التجريــح  هــذا  فهــو  الثالــث  أمــا  املرســوم، 

األعمــال،  وـعـرض  ـطـول  يف  وعاطفــة  بثقــة  ألوانهــا  بضربــات  الفنانــة 

لتشــبك التواطــؤ مــا بــني العناصــر الثالثــة، جاعلــة مــن العنصــر األوســط، 

اإلحــاالت  شــتى  ومـنـرا إلطــالق  الوثقــى  العــروة  املرســوم  الشــخص  أي 

اللوحــات  نجــوم  األوالد،  ـهـؤالء  لتجربــة  املُعّممــة  الصــور  وتداعيــات 

وأبطالهــا.

رحيق الضوء
نذكر أيضا معرضا للفنان اللبناين أسامة بعلبي )مواليد سنة 1978(.

أكــد مــن جديــد عــى شــغف الفنــان برســم تحــوالت الواقــع مجبولــة بــرؤاه 

الشخصية.

وإذا كانــت اللوحــات التــي قدمهــا يف معرضــه الســابق الــذي حمــل عنــوان 

“خيــاالت الواقــع« منضويــة تحــت يافطــة الواقعيــة التعبريــة، فأعمالــه 

الواقعيــة  إىل  أـقـرب  هــي  للضــوء”  “مرافعــات  عنــوان  تحــت  األـخـرة 

السحرية، واقعية امتصت رحيقا ضوئيا بالغ الحسية من أزهار الفنان 

الداخليــة التــي لــم تكــف يومــا عــن النمــو بصمــت ال تغــادره االبتســامة، 

ودائما عى حافة ما بني الذاكرة الغارقة يف الحنني والحاضر “املُتفّرج” 

عــى تحوالتــه بعطــش ال ينضــب.

الفنانــني  لــدى  وجــوده  ينــدر  صاعــق  صــدق  ذاتــه  مــع  الفنــان  صــدق 

التشــكيليني املعاصريــن، ويتبــدى ذلــك يف تأِنّيــات تشــكيلية شــبه غازيــة 

بمــادة  ومشــغولة  كـبـرة  أحجــام  ذات  لوحــات  وســع  عــى  منشــورة 

األكريليــك.

نســبيا،  الجديــدة  األكريليــك،  مــادة  توظيــف  إىل  بعلبــي  أســامة  عمــد 

اســتقدم  كذلــك  العريقــة.  الزيتيــة  األلــوان  بمــادة  جــدا  خــاص  بأســلوب 

الواقــع الصــارخ إىل لوحاتــه يف رســمه لشــوارع مــن منطقــة “الصنايــع« 

و”الحـمـرا”، ولكــن ليــس مــن دون أن يــدس محـلـوال ســحريا، رّكبــه يف 

الليليــة ومــا قبــل مغيبيــة، أجــواء تحولــت  الفنــي، يف أجوائــه  محرفــه 

تحــت أصابعــه آـثـرة ونابضــة بالــروح املُثقلــة برطوبــة جــّو بــروت وبتلبــد 

التعبــر. صــح  إن  “بوعكاتهــا”،  ذاكرتهــا 

مــن يعــرف أســامة بعلبــي يعــرف أن هــذا الفنــان يعشــق مدينــة بــروت 

التــي تغضبــه أحيانــا. أعمالــه الجديــدة تفضــح هــذه الخلطــة وتعيــد إقامــة 

التــوازن بــني مــا يريــد الفنــان أن يــراه ومــا يــراه فعــال.

ال يخرج الزائر من معرضه إال مبتســما وراضخا لســطوة تحويل الفنان 

للواقع عى هوى ضوء قمر عنيد أو شمس عصر ذابت حينا وتصّدعت 

حينــا آخر.

تغلــب عليهــا  التــي  اللوحــات  الواقــع، خاصــة يف  إىل  بعلبــي  نـظـرة   يف 

مــا  عــى  نافــذة  ذاتــه ألنهــا  الواقــع  مــن  صدقــا  أكــر  تكــون  تــكاد  الزرقــة 

نحيــا  أن  إىل  الفنــان  يشــّدنا  مــن ظاهرهــا.  داخلهــا وليــس  مــن  ُيـشـاكلها 

أمامنــا. نراهــا  أن  قبــل  ذهننــا  يف  املدينــة 

الواقعي جدا
“الواقعــي  معرضــه  تمحــور  فقــد  صمــد  حســان  التشــكيي  الفنــان  أمــا 

الفســاد والتلــوث  ـحـول  الثامــن”  اليــوم  عنــوان “يف  جــدا” والــذي حمــل 

البيئــي وانهيــار النظــم األخالقيــة وغيــاب حــس املســؤولية تجــاه األرض/

يعيــش  الذيــن  اآلخريــن  وتجــاه  املؤّقــت،  اإلنســان  لحضــور  املســتضيفة 

ويتأملــون. يحرقــون  التلفزيــون  شاشــات  عــى  يشــاهدهم  أو  بينهــم 

هــذه  نـظـرة ســوداوية، ولكــن  هــي  الفنــان  نـظـرة  أن  البعــض  يعتــر  قــد   

فن تشكيلي واقعية ما بعد الحداثةملف

يك
علب

ة ب
ام

اس

يك
علب

ة ب
ام

اس



87 العدد 37 - فرباير/ شباط  862018

الرؤية تتطابق مع ما يحدث فعال عى األرض، أرض لبنان أوال، وأرض 

نشــاز  مــن  بــدوره  يخلــو  الــذي ال  أيضــا  العربــي والعالــم  العالــم  العالــم 

وأوبئــة، وقــد بــات األمــر اعتياديــا.

يحــدث،  لــم  مــا  تـفـرض  رأت وال  مــا  وصــف  يف  تبالــغ  ال  الفنــان  نـظـرة 

وكل مــن يعــْش يف لبنــان يعــرْف ذلــك جيــدا، أكــر اللوحــات التــي تتميــز 

ضــوء”  “نصــف  العناويــن  هــذه  تحمــل  التــي  تلــك  هــي  فّجــة  بواقعيــة 

و”كل و”الرمــادي”  و”الجبــل” 

لوحتــه  يف  الفنــان  وضعهــا  الــوزن  ثقيلــة  املعــاين  تلــك  كل  يل”،  يشء 

بشــعرية حارقــة، ال بــد إالّ أن تكــون نفــذت إىل عقــل وقلــب املشــاهد عــى 

غرائبيــة. بخّفــة  الســواء 

عاليــة  وتقنيــة  مؤـثـرة  بتعبريــة  صمــد  حســان  ظّهرهــا  التــي  الفظاعــة 

النــرة، جــاءت مرصعــة بدالئــل وإشــارات ورمــوز زرعهــا الفنــان يف مكامــن 

اللوحة، لي تأخذ املُشاهد املأخوذ بجمالية العمل إىل ما هو أبعد من 

املشــهد الواقعــي املرســوم.

النجــوم التــي تعــّج يف ســماء لوحــات الفنــان حّســان صمــد تضاعــف مــن 

ســحرية اللوحــات، وتضــع املشــاهد وجهــا لوجــه مــع التناقــض الســافر مــا 

بني روعة الكون ودناءة األفعال البشرية. وبالرغم من الفظاعات التي 

يصورهــا الفنــان إال أنهــا تمتلــك يف معظمهــا شراســة شــعرية، إن صــح 

التعبــر تجعلــك تــود لــو تنظــر إليهــا دون توقــف.

عنــوان  تحمــل  لوحــة  هــي  منافــس  بــال  إليــه،  املشــار  املـعـرض،  نجمــة 

“يــوم واحــد جيــد”، وهــي لوحــة بمقيــاس كبــر )198 /207 ســم( تشــمخ 

وسطها شجرة زيتون عمالقة، قربها آثار دخان ناتج عن حريق افتعله 

“فاعــل خــر” مــا، بالرغــم مــن ذلــك، وبالرغــم مــن بقايــا نفايــات مهرئــة 

عجائبــي  ســكون  اللوحــة  مــن  يشــع  حولهــا،  مــن  وهنــاك  هنــا  منتـشـرة 

يخطــف الناظــر إليهــا، فــال يريــد إالّ البقــاء أمامهــا طويــال.. طويــال. إنهــا يف 

الواقعيــة. كلمتــني: واقــع 

واقعية تعبيرية
جــدا  عاليــة  معاـصـرة  بواقعية/تعبريــة  نضحــت  التــي  املعــارض  مــن 

عـشـرة  ثــالث  مؤـخـرا  ضــم  الــذي  الزغبــي،  غــادة  الفنانــة  مـعـرض  نذكــر 

لوحــة تشــكيلية بــدت للوهلــة األوىل وكأنهــا ُصممــت لتـتـوىل مهمــة ـبـوح 

لتطهــر الــذات عــر رصدهــا وتصويرهــا لسلســلة مــن الخزائــن املفتوحــة 

محتوياتهــا  مجمــل  عــن  تحفــظ  أي  دون  والكاشــفة  مصاريعهــا،  عــى 

وأســرارها، غــر أن هــذا االنطبــاع ال يلبــث أن يخفــت يف نفــس املتجــول يف 

معرضهــا ليطغــى عليــه انطـبـاع آخــر ال يقــل أهميــة عــن االنطـبـاع األول، 

بــل هــو ُمكمــل لــه. فهــذا الـبـوح الغزيــر لناحيــة موجــودات الخزائــن مــن 
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علــب ومالبــس وألعــاب وأقــالم وصناديــق وصــور، يوازيــه مــن جهــة ثانيــة 

يتعلــق بمدـلـوالت هــذه األشــياء ومعانيهــا وأهدافهــا. كتمــان كبــر 

جــاءت خزائــن غــادة زغبــي ُمتحركــة وتــدب فيهــا الحيــاة، ليــس فقــط ألن 

برعــت  وقــد  واضحــة،  بشــرية  بصمــات  وعليهــا  ُمســتعملة  محتوياتهــا 

العاليــة  الفنيــة  بتقنيتهــا  املُشــاهد  إىل  الفـكـرة  هــذه  إيصــال  يف  الفنانــة 

جدا، بل أيضا ألن معظم موجودات الخزائن تظهر للُمشاهد يف أطوار 

عــدة، تتبــدل تبــدل أطــوار اإلنســان.

يف املـعـرض خزانــة، بــدت تــارة وكأنهــا تتقــدم نحــو املشــاهد لتلفــت نـظـره 

إليهــا، كمــا يف اللوحــة التــي تحمــل اســم “الكائــن الوحيــد”، وتــارة أخــرى 

تـقـرب منــه لتمســك بــه وتأخــذه بعيــدا عــن عالــم ربمــا ال ـيـزال يف نفــس 

الفنانــة ُملتبســا، كمــا يف لوحــة “الذكريــات املُختبئــة”، حيــث ظهــر شــكل 

املُعلقــة  املالبــس  خلــف  هــو  مــا  إىل  إليهــا،  الناظــر  تدعــو  ناعســة  عــني 

ويــالت  عــن  الخزانــة. ويف لوحــة أخــرى حدثتنــا خزانــة  مــن أعــى داخــل 

متعــددة  “اســتعماالت  اســم  حمــل  الــذي  العمــل  يف  كمــا  شــخصية، 

وللـحـزام”. للعصــا 

بــأن تـبـوح بقــدر   تمـيـزت كل لوحــات غــادة زغبــي بواقعيــة فجــة رغبــت 

التكتــم. يف  رغبتهــا 

السعادة البائسة
لــي  بــه  ُيمكــن االســتعانة  مــا  أفضــل  الواقعيــة  فيــه  بــدت  مـعـرض آخــر 

عــى  املُتشــعبة  نتائجــه  بــل  البيئــي  التلــوث  فظاعــة  فقــط  ليــس  يفضــح 

نفســية وشــخصية الفــرد. املعــرض قدمــه الفنــان طــارق صالحــاين املولــود 

يف بــروت ســنة 1987 والفنانــة ـبـويل فيبــس هوالنــد املولــودة يف اململكــة 

تقدمــون”. مــا  عنــوان “نعشــق  1984، وحمــل  املتحــدة ســنة 

عمــم الفنانــان مــن خــالل لوحاتهمــا فـكـرة ديمقراطيــة الفســاد والتلــوث 

واآلفــات االجتماعيــة تحــت شــعار “الحــب”، الحــب الســقيم املبنــي عــى 

أـصـول ركيكــة كاإلدمــان الــذي بــدل أن ُيســعى إىل التخلــص منــه، بــات 

مرغوبــا فيــه وتســتحيل رؤيــة الحيــاة مــن دونــه.

املُرتبــة  األزمــات  تطــي  ناجحــة  عمليــة  بأنــه  الحــب  هــذا  وصــف  ويمكــن 

عى التطور البشري والتكنولوجي بسكر الحلوى املُقرمشة وطرحها يف 

الســوق لالســتهالك بوصفهــا ســلعا شــعبية، ســاهم النــاس يف إنتاجهــا 

األلــوان  اليوميــة.  حياتهــم  يف  كّي  بشــكل  أدمجوهــا  حتــى  وترويجهــا 

ســقيمة  إمــا  فهــي  لدالالتهــا،  الفتــة  اللوحــات  جميــع  يف  املُســتخدمة 

وإمــا تنتمــي إىل عالــم اصطناعــي ال يعــرف عــن الطبيعــة والنضــارة أدىن 

تفصيــل.

أو  أشــخاص،  بضعــة  فتصــّور  تتكــّرر  اللوحــات  هــذه  يف  واملشــاهد 

شــخصا واحــدا، يتنّزهــون يف حـقـول فضاءاتهــا ملّوثــة بســخام دواخــني 

املحــارق، وأقدامهــم تسرســل يف الســر بــني نفايــات املصانــع واملخلفــات 

الكيميائيــة، ويحمــل العديــد منهــم أكيــاس التســّوق غــر مبالــني، ال بــل 

إنهــم معتــادون و”مستأنســون” بــكل مــا يحــدث مــن حولهــم مــن دمــار 

منهــا  الصحيــة  األـضـرار املمكنــة،  أنــواع  كل  لهــم  يجلــب  كان  وإن  بيئــي 

والبصريــة. والســمعية  والنفســية 

فـكـرة تـكـرار هــذه املشــاهد مــن ضمــن عــدة لوحــات لــم تبعــث عــى امللــل، 

إنهــا فـكـرة تؤكــد عــى أن اإلدمــان عــى هــذا االـهـراء، وعــى أن الســعادة 

ال تكمن إالّ يف اقتناء األشــياء، حالة طبيعية يســهل التعامل معها ألن 

الجميع يعتقد بها، وال تتطلب من أحد إالّ السر دون تفكر يف النظام 

العاملــي الجديــد الــذي، كمــا أشــرنا، ال يعــد إالّ بالســعادة.

تصــّور  أن  أرادت  أعمــال  مجموعــة  أخــرى،  ناحيــة  مــن  املـعـرض،  ويف 

حــاالت مــن الصحــوة يف تصرفــات بعــض الشــخوص املرســومة، ـهـؤالء 

هــم الذيــن يعــون أن األمــور ليســت عــى مــا يُــرام، وهــم يشــعرون بعــدم 

مالمــح  تظهــر  فقــط  ـهـؤالء  ســبب،  مــن  وألكــر  التغيــر  عــى  القــدرة 

وجوههــم بالغــة الوـضـوح غــر مكســّوة بدخــان املصانــع، ولكنهــا تحــت 

الجســدي. بــني االكتئــاب والشــقاء  مــا  يتأرجــح  مــا  خــدر  تأثــر 

أخفــق  حــال  ويف  جــدا،  وواقعــي  ُمباشــر  املـعـرض  يف  البصــري  النــص 

كلمــات  تســعفه  املعــاين  معظــم  عــى  القبــض  يف  اللوحــات  إىل  الناظــر 

الفنانــني يف تقديــم املـعـرض عــى أنــه فعــل فنــي ملـتـزم أخــذ عــى عاتقــه 

فضــح مالبســات هــذه الســعادة الزائفــة واالكتـفـاء الــوردي بنمــط حيــاة 

واحــدة، ظاهرهــا حيــاة اجتماعيــة ناشــطة ومرابطــة ومتالزمــة املفاعيــل 

الوحــدة  وباطنهــا  اـلـراء،  خلــف  الســعي  أساســها  التــي  والتوجهــات 

واإلرهــاق. القاســية 

عالمــات نجــاح كاذب تقنعنــا بهــا ديمقراطيــة مــا هــي إالّ ـنـوع أشــد خبثــا 

وأذى مــن العبوديــة يف مفهومهــا التقليــدي، ويقــدم الفنانــان األعمــال 

الفنيــة بهــذه الكلمــات “مجتمــع اســتهاليك وفكــر رأســمايل ينتحــل املبــدأ 

القائــل بالرفاهيــة للجميــع، وهــو يف حقيقتــه يحــّد مــن خيالنــا ويمنعنــا 

لــم يعــد هنــاك أي فــرق مــا بــني  مــن أن نفّكــر بصيــغ مختلفــة للعيــش. 

العمل والعيش، ويف الوقت نفسه نجد أن معظمنا عاطل عن العمل 

أو ال يتلقــى إالّ أـجـرا زهيــدا لـقـاء عملــه”.

باملـعـرض، ويختصــر كل  يعــّرف  الــذي  النــص  إليــه  أشــار  مــا  ولعــل أهــم 

مــا يحــدث يف العالــم املعاصــر اليــوم، ويُرجــم يف العديــد مــن األعمــال 

التشكيلية واملفهومية، هو “نحن اآلن يف زمن ما بعد الفوردية، حيث 

تــّم ترويــض جهازنــا العصبــي وفــق مــا قالــه مــارك فيشــر، للقـبـول بحالــة 

القلــق وعــدم االســتقرار وضــرورة زيــادة اإلنـتـاج عــى أنــه حالــة طبيعيــة، 

وليســت حالــة مرضيــة أوجدتهــا الرأســمالية”.

وصــل مــارك فيشــر إىل خالصــة تراجيديــة مــن النــوع الثقيــل، مفادهــا أن 

من دون القلق والهذيان املتواصلني للشعوب ال يمكن أن يستقر حال 

الرأســمالية عى رأس الكوكب تحت شــعار “الورد والســلوان للجميع”.

هــذا. وكمــا  بــكل  تنطــق  هوالنــد  فيبــس  وـبـويل  صالحــاين  طــارق  أعمــال 

عــى  اســتحوذت  مــا  “لـكـرة  للمـعـرض  تقديمهمــا  يف  الفنانــان  يـقـول 

الهواتــف  شاشــات  عــى  املنقوشــة  ورمــوزه  العصــر  أيقونــات  أدمغتنــا 

الذكيــة والشاشــات اإللكرونيــة، بتنــا ال نعــي بأننــا أصبحنــا مجــرد ســلع 

يتم إحراقنا واستهالكنا من دون تحفظ، ما نعيشه اآلن ليس إالّ حالة 

بانتظارنــا”. عالــم آخــر  هنــاك  طارئــة: 

كان،  الواقعي-الكالســيي  الفــن  إن  الـقـول  املُبالغــة  مــن  يكــون  لــن 

أكاديميــني  قبــل  مــن  اســتخفاف  محــط  ســنة،   90 عــن  تقــل  ال  ولـفـرة 

كــر. وانتشــرت خــالل تلــك الفــرة ظاهــرة أســاتذة الفــن الذيــن لــم يتلقــوا 

أصول الرسم وال عرفوا كيف يرسمون. املهم بات، ومنذ أواسط القرن 

أي  نقــل  الجميلــة  الفنــون  تلميــذ  يســتطيع  أن  املمكــن  مــن  العشــرين، 

شــكل أمامــه بأقــى ســرعة ممكنــة، ولكــن ليــس بأصــوب درجــة وأدقهــا. 

فن تشكيلي واقعية ما بعد الحداثةملف
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لــم يكــن مــن الســهل، عــى املســتوى العاملــي العثــور عــى دراســة جامعيــة 

يف الفنــون تتبنــى تعليــم األـصـول الكالســيكية للفــن الواقعــي، عــى اعتبــار 

أنــه فــن ســهل االســتيعاب وال يقــدم تحديــا فكريــا للُمتلقــي، وأنــه فــن ال 

يتعدى كونه ناقال حرفيا للُمشاهدات، وبذلك ال يتمتع بخاصية االبتكار 

و”التفــن” يف تصويــر املوجــودات.

للفــن  يعــود  حتــى  وعربيــا  عامليــا  حــدث  الــذي  مــا  الحــال.  تبدلــت  اليــوم، 

الواقعــي بريقــه؟ هــل أتيــح للفنانــني املعاصريــن وقــت أوفــر لــي يتأنــوا يف 

االـفـرايض  العالــم  أن  أم  نقمــة؟  االخـتـزال  بــات  وهــل  لوحاتهــم.  تشــكيل 

تكفيهــم؟ تعــد  لــم  الديجيتاليــة  والفنــون 

املُمكــن  مــن  يعــد  لــم  املــايض  القــرن  أواســط  منــذ  ســادت  أفــكارا  أن  يبــدو 

أن تنطــي عــى زمننــا هــذا. بغــض النظــر عــن الدراســات التــي خلصــت إىل 

القول إن الفن التجريدي وما تبعه من فنون إنما جرى تكريسه من قبل 

الواليــات املتحــدة األمركيــة ملواجهــة عظمــة الفــن الواقعــي “االـشـرايك”، 

وكانــت قــد ضربــت أمثلــة عــى ذلــك بالفنــان “نيكــوال دي ســتاييل” وهــو مــن 

تبنــى “الطريقــة األمركيــة”  أنــه  تــم دعمــه أمركيــا بزعــم  أـصـول روســية، 

يف التعبــر. بغــض النظــر عــن تلــك الدراســات ومــا إذا كنــا نقبــل بهــا أم ال، 

فالفــن الواقعــي يعــود اليــوم منتقمــا بــكل جروتــه إىل الســاحة الفنيــة.

العــودة  لهــذه  أن هنــاك عوامــل مختلفــة، ال ســيما عربيــا،  الواضــح  مــن 

ونحــن معنيــون بمــا يحــدث يف العالــم العربــي أكــر مــن عنايتنــا بمــا يحــدث 

يف بقيــة العالــم.

عــاد للفــن الواقعــي بريقــه ليــس ألن الفنانــني املعاصريــن باتــوا يف فســحة 

أوســع مــن الوقــت واإلمكانــات لــي يرســموا دقائــق املوجــودات، وليــس ألن 

االخـتـزال صــار مكروهــا. بــل ربمــا ألن “العالــم االـفـرايض” لــم يعــد يشــفي 

غليلهــم، وال يعرعــن واقــع هواجســهم اإلنســانية. ولعــل األهــم مــن ذلــك 

لكونــه  بــل  التقليديــة املعروفــة،  ســماته  مــن  يتــأت  ال  عودتــه  جــروت  أن 

اســتطاع أن “يهضــم” كل التيــارت الفنيــة التــي جــاءت مــن بعــده، ويتغــذى 

بهــا، لــي يصبــح األقــدر عــى تصويــر الواقــع الــذي نعيــش فيــه واألخطــار 

املُحدقــة بهــذا الواقــع بشــكل عــام وبإنســانيتنا عــى نحــو خــاص.

يف هــذا الســياق قــد يكــون مــن املُجازفــة تبنــي الحــد األقــى مــن “ـفـرادة” 

الواقعيــة الجديــدة، وال يهــم إن كانــت مجازفــة، الـقـول إن األعمــال التــي 

قدمتهــا يف الســنوات األـخـرة الفنانــة هــدى بعلبــي، والتــي ُتصنــف بأنهــا 

انطباعية-تعبريــة تحمــل الكثــر مــن املالمــح الواقعيــة التــي تتحــدث عــن 

هواجــس وأحــالم وخيبــات إنســانية، أكــر مــن أي فــن مفهومــي يريــد أن 

يقــدم ذاتــه إنســانيا معاـصـرا، وهــو يف الكثــر مــن مالمحــه جليــدي وهــّدام 

اإلنســانية. للمعــاين 

مــاؤه االنطباعيــة  تكــون يف رحــٍم،  أشــبه بجنــني  هــدى بعلبــي  “واقعيــة” 

النــور  أبصــر  جنــني  بصريــة.  “لغــة”  إنهــا  واملفهومــي.  والتعبــر  والتجريــد 

ليواصــل مشــروع اكتمالــه ولكــن خــارج هــذا الرحــم األول. كل لغــة مهمــا 

األول  الطــرف  يفهــم  وأن  التواصــل.  أساســها  أتــت  شــكل  أي  ويف  كانــت 

املُتلقــي. هــو  الــذي  اآلخــر  الطــرف  وهواملُتكلــم 

ومــا الفنــون الجميلــة، أو مــا يجــري تســميته اآلن بالفنــون البصريــة بهــدف 

أو  تمنيــه  أو  الجمــال  عــن  البحــث  عصبــه  فــن  أي  عــن  “الجماليــة”  ســلخ 

رثــاؤه. مــا الفنــون الجميلــة إال لغــة. وإن انعــدم التواصــل مــا بــني املتلقــي 

الفــن. اللغــة وانعــدم  الفنــي انعدمــت  والعمــل 

الفــن الواقعــي، كونــه لغــة بصرية-عامليــة يفهمهــا  ـيـزال يميــز  مــا ميــز وال 

مجــرد  لكونهــا  أو  اإلبــداع  إىل  تفتقــر  ألنهــا  أو  لســهولتها،  ليــس  الــكل 

بــل ألنهــا لغــة تتكلــم عــن  نقــل للواقــع، كمــا أحــب الكثــرون أن يقولــوا، 

كانــت  وإن  مــن معنــى.  الكلمــة  هــذه  تحمــل  أن  يمكــن  مــا  بــكل  إنســانيتنا 

“اإلنســانية” لــم تعــد لفــرة طويلــة مــن الزمــن “موضــة رائجــة” فهــي اليــوم 

عــر  أساســيا  راعيــا  الواقعيــة  لتختــار  واملفهوميــة  الديجيتاليــة  مــن  تنتقــم 

ذاتــه. اآلن  التجربــة يف  أو حديثــي  فنانــني مخضرمــني 

 ليــس يف هــذا الــكالم أي تبخيــس ملــا ُيســمى بالفــن الديجيتــايل أو غــره مــن 

الفنــون التــي نشــأت مؤـخـرا، بقــدر مــا هــو اســتعادة لحــق الفــن الواقعــي 

يف أن يعــود معاصــرا. فكيــف يحــق لنــا أن ُنطلــق صفــة املُعاصــر عــى كل مــا 

ولــد يف اآلنيــة التــي تحددهــا األرقــام والتواريــخ، أليــس فــن أســامة بعلبــي 

قمــة يف املُعاـصـرة؟ أليــس فــن هــال عزالديــن إبداعــا ينضــح بالجــرح العربــي 

بتفاصيــل واقعيــة يســهل عــى الــكل إدراكهــا؟ وفــن ساشــا أبوخليــل أليــس 

هو أيضا معاصرا حتى العظم يف واقعية أسلوبه الفني ويف جعله أعماال 

كالســيكية كروايــات دوستوفيســي، وفالديمــر نابوكــوف التــي تغــوص يف 

أعمــاق النفــس البشــرية، مصــدر إلهامــه الفنــي؟ أمــا يجــدر بنــا أن نعترهــا 

لوحــات واقعيــة جــدا حتــى وإن كان الفنــان قــد تناولهــا “بتصــّرف”.

يعــر  أن  عــى  قــادر  الحــدايث  بعــد  مــا  الفــن  عنــه  يعــر  أن  يريــد  مــا  كل 

عنــه الفــن الواقعــي، ال ســيما هــذا الــذي نمــا يف وحشــة الزمــن واألزمــات 

والحــروب، ويف ظــل انحــدار شــمس اإلنســانية عميقــا يف أفــق ال أمــل منــه، 

عــى األقــل يف املــدى املنظــور.

مــن حاضــر  انبثقــت  التــي  الحداثيــة  بعــد  مــا  نمـتـدح واقعيــة  أن  لنــا  يحلــو 

الســابقة  الفنيــة  التيــارات  فعلــت  كمــا  عليــه  تنتفــض  أن  دون  ســقيم 

تزدهــر  نراهــا  ســبقها.  مــا  عــى  فعــل  كــردة  منهــا  ـجـاءت كل واحــدة  التــي 

ذلــك  ســلفت. ألجــل  التــي  الفنيــة  التيــارات  كل  مصهرهــا  يف  وتســتوعب 

تبــدو اليــوم قــادرة عــى مواجهــة حاضــر غوغــايئ يقــض مضاجعنــا، وحتــى 

األنمــاط  مــن  غرهــا  دون  الديجيتاليــة  الفنانــني  مــن  اختــار  مــن  مضاجــع 

للتعبــر. أســلوبا  الفنيــة 

الفرنســية  الواقعيــة  أســياد  مــن  ســيد  قــال  الفــن  عــن  حديثــه  مـعـرض  يف 

الجديــدة الفنــان إيــف كاليــن “عالــم جديــد يتطلــب إنســانا جديــدا”. وهــذا 

اإلنسان الجديد يتلهف من جديد إىل فن واقعي لم تقو عليه االفراضية. 

الفــن  يجســد  كيــف  الثقيــل:  العيــار  هــذا  مــن  أســئلة  طــرح  يعيــد  فــن  هــو 

الواقعــي الحقائــق اإلنســانية؟ واألهــم مــن ذلــك إليــه تــوكل محاولــة اإلجابــة 

عــن هــذا الســؤال: مــن أصبحنــا اليــوم، وإىل أيــن نحــن ماضــون؟

ناقدة وفنانة تشكيلية من لبنان
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تجريد عراقي معاصر
فاروق يوسف

هل كان نيازي مولوي بغدادي خرافة اخرعها الرسام واملفكر شاكر حسن آل سعيد )1925 ــ 2004( وصارت تمر بخفة يف الذهن 

كلما فكر املرء يف إعادة قراءة تاريخ الفن التشكيي يف العراق؟

تاريــخ  مــن  “فـصـول  الهــام  في كتابــه 
الحركــة التشــكيلية يف الـعـراق” الــذي 

صــدر يف ثمانينــات القــرن املــايض كان آل ســعيد 

قــد اقــرح أبــاً جديــدا للرســم املعاصــر يف العــراق 

عــى  اتفــق املؤرخــون  الــذي  الرســمي  غــر األب 

تكريســه باعتبــاره أول شــخص عراقــي يمــارس 

الحديــث، وكان ذلــك األب  العصــر  الرســم يف 

هو عبدالقادر الرسام )1887 ــ 1952(.

االفراضيــة  لقيتــه  عــى  ســعيد  آل  عــر  لقــد 

النــادرة يف أعمــال نيــازي مولــوي بغــدادي التــي 

عشــر.  التاســع  القــرن  أربعينــات  يف  أنجزهــا 

يكــون ذلــك األب املحتمــل  أن  وليســت صدفــة 

لــم  هــذا  بغــدادي  مولــوي  أن  غــر  حروفيــا. 

حروفيــا  الرجــل  يكــن  لــم  خطــاط.  ســوى  يكــن 

ومــع  لــه.  يــروج  ســعيد  آل  كان  الــذي  باملعنــى 

ذلــك فليــس ثمــة تناقــض بالنســبة آلل ســعيد. 

تنطــوي  الــذي  املعنــى  عــى  نقــع  بالضبــط  هنــا 

)البدايــة(  الريــادة  عــن  ســعيد  آل  فـكـرة  عليــه 

عــن  غريبــا  يكــن  لــم  االـقـراح  فذلــك  الفنيــة. 

يف  ســعيد  آل  بــه  الـتـزم  الــذي  املعــريف  الســياق 

روحيــة.  مــرآة  باعتبــاره  الفــن  لوظيفــة  تعريفــه 

مطلقــا  مفهومــا  التجريــد  يلـتـزم  تعريــف  وهــو 

التشــبيه  شــروط  خاللــه  مــن  الرســم  يتخطــى 

التــي تنحــرف بــه يف اتجــاه واقعيــة مــزورة، هــي 

يف حقيقتهــا مــن وجهــة نظــر آل ســعيد مجــرد 

الســطح. عــى  يطفــو  زائــل  زبــد 

التاريخــي  اكتشــافه  ســعيد  آل  اســتعمل  لقــد 

وـمـزاج  ظــرف  مــن  يخلــو  ال  اكتشــاف  )وهــو 

الخطيــة  لشــخصية وأعمــال مولــوي  شــخي( 

االعتباريــة  القيمــة  مــن  للتقليــل  ذريعــة 

لعبدالقادر الرسام، الرجل الذي تعلم الرسم 

يــوم  العســكري،  التمريــن  مــن  ـجـزءا  باعتبــاره 

كان ضابطــا يف الجيــش العثمــاين. مــن وجهــة 

يكــون  أن  بمولــوي  حريــا  كان  ســعيد  آل  نظــر 

رســاما، ال أن يكتفي بحرفته خطاطا. وهذا ما 

الــذي رأى  بالنســبة آلل ســعيد  يحــدث إال  لــم 

يف أعمــال مولــوي نوعــا مــن اإلرث الفنــي الــذي 

ينبغــي أن نضعــه يف مكانــه التاريخــي الالئــق، 

إليهــا. ينتســب  التــي  الحرفــة  محيــط  خــارج 

رهطــا  ســعيد  آل  ســيضم  الحقــة  أوقــات  يف 

الواحــد”  “البعــد  تجمــع  إىل  الخطاطــني  مــن 

أقيــم املـعـرض  حــني   ،1972 عــام  تزعمــه  الــذي 

الــذي يعــد إيذانــا رســميا  األول لذلــك التجمــع 

ببــدء املحاولــة الفنيــة التــي ســعت إىل اســتلهام 

تلــك  الرســم.  يف  العربــي  الحــرف  جماليــات 

املحاولــة التــي تعــود بداياتهــا األوىل إىل تجــارب 

مديحــة عمــر )1908 ـــــ 2006( وجميــل حمــودي 

)1924 ـــــ 2003( يف أربعينــات القــرن العشــرين. 

إىل احتــكار  ســعى  قــد  ســعيد  آل  كان  مــا  وإذا 

تجــارب حمــودي األوىل  فــإن  التجريــد حروفيــا 

تقتصــر  لــم  أقــل(  بدرجــة  أيضــا  عمــر  )مديحــة 

تجاوزتــه  بــل  حروفيــا،  الشــكل  اقتنــاص  عــى 

عــى  القائــم  التجريــدي،  الشــكي  البـنـاء  إىل 

مفهــوم الشــكل لذاتــه، بالرغــم مــن أن االثنــني 

قــد أظـهـرا قــدرا مــن االـحـرام ملقاربــات املعنــى، 

بتأثــر  تجاربهمــا  إىل  تســلل  الــذي  األمــر  وهــو 

ملديحــة  بالنســبة  الســريايل  التيــار  مــن  مباشــر 

للوحــات  املتــني  الهنــديس  البـنـاء  وتأمــل  عمــر 

حمــودي. لجميــل  بالنســبة  ســيزان  ـبـول 

موت األب وأول التجريد الخالص
لكننــا هنــا ال نتحــدث إال عــن بدايــات، ســيكون 

وباألخــص  بحــذر،  إليهــا  ننظــر  أن  دائمــا  علينــا 

وعــي  كان  أســلوبيا.  تصنيفهــا  مســتوى  عــى 

الحداثــة متمكنــا مــن حمــودي بطريقــة مختلفــة 

مديحــة  اســتجابت  التــي  الطريقــة  تلــك  عــن 

ال  رســامة،  تكــون  أن  ملعنــى  خاللهــا  مــن  عمــر 

الواقــع املتــداول مادتهــا يف الرســم. كان  يكــون 

حمــودي هــو األكــر ميــال لبـنـاء شــكل تجريــدي 

التشــبيهية  االتجاهــات  إليــه  انتهــت  ملــا  مغايــر 

التشــبه  عــى  قدرتــه  الرســم يف  قــوة  تــرى  التــي 

الشــكل  اتخــذ  فقــد  عمــر  أمــا مديحــة  بالواقــع. 

لديهــا طابعــا رمزيــا، كانــت تســعى مــن خاللــه 

إىل تمريــر عــدد مــن األفــكار الشــعبية عــن واقــع 

مجــاور، هــو يف حكــم الغيــب. كانــت امـلـرأة التــي 

املتحــدة  الواليــات  يف  حياتهــا  معظــم  عاشــت 

هنــاك  الســحرية،  طقوســه  إىل  الواقــع  تحيــل 

حيــث تتماســك الوقائــع مــن خــالل االستســالم 

بمنطقهــا  القـبـول  خــالل  مــن  ال  وجدانيــا  لهــا 

عقليــا. وتفكيكــه 

تاريخيــا  ســبقا  أنجــز  قــد  حمــودي  جميــل  كان 

بإصــداره مجلــة “الفكــر الحديــث” يف منتصــف 

أربعينات القرن املايض. غر أن تلك املجلة وإن 

إشــاعة  مــن خــالل  مــن أهدافهــا  ـجـزءا  حققــت 

ـنـوع مختلــف مــن التفكــر يف الفــن ومــن خاللــه 

بســؤال  اصطدمــت  أنهــا  غــر  الفنانــني،  بــني 

مــن  مباشــر   بتأثــر  ملحــا  صــار  الــذي  الهويــة 
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هــي  التــي  القوميــة  الحصــري  ســاطع  أفــكار 

مزيــج منســجم مــن االفراضــات املقولبــة لعالــم 

يف  واضحــا  بــدا  مــا  وهــذا  االســتعمار.  بعــد  مــا 

 )1952( الحديــث  للفــن  بغــداد  جماعــة  دعــوة 

ــــ 1961( إىل   1920( التــي تزعمهــا جــواد ســليم 

بــن  يحيــى  العراقــي  الرســام  رســوم  اســتلهام 

يف  بغــداد  يف  عــاش  الــذي  الواســطي  محمــود 

الثالــث عشــر، وهــي رســوم تشــخيصية  القــرن 

)تشــبيهية(. يف تلــك اللحظــة التاريخيــة املتوتــرة 

صــار التجريــد يقــف خــارج القــوس الــذي فتحتــه 

فكرة الهوية الوطنية والقومية يف الفن، وهي 

الفكرة التي صارت رائجة بني أوساط الفنانني 

العراقيني، بالرغم من أن حمولتها العقائدية 

الوقــت(. كانــت ثقيلــة )صــارت تثقــل مــع 

ســلبي  نقديــا،  موقفــا  أن  واضحــا  بــدا  لقــد 

املنحــى قــد وضــع التجريــد يف قفــص الشــبهات، 

باعتباره اخراعا غربيا. وهو كذلك بكل تأكيد. 

يمارســه  كان  كمــا  التشــبيهي  الرســم  أن  غــر 

هــو  وبعــده كان  قبــل جــواد ســليم  العراقيــون 

مــزوق  الواســطي  كان  غربيــا.  اخراعــا  اآلخــر 

لوحــات.      صانــع  يكــن  كتــب ولــم 

قــد  املبكــر  ســليم  جــواد  مــوت  فــإن  أرى  وكمــا 

مســاحة  الـعـراق  يف  الحديــث  الرســم  وهــب 

ضرورية لالضطراب والقلق، كان من نتائجها 

قواربهــم  يخرعــوا  أن  األبـنـاء  اســتطاع  أن 

الشــخصية للنجــاة يف ظــل غيــاب وصايــة األب 

الفكريــة. كان مـعـرض جماعــة املجدديــن األول 

التــي  الصدمــة األوىل  عــى  انطــوى  قــد   )1965(

كانــت بمثابــة إعــالن قطيعــة مــع تاريــخ بأكملــه. 

الدـبـاغ  ســالم  للفنــان  لوحــة  هنــاك  كانــت 

)1941( يمكــن اعتبارهــا تاريخيــا اللوحــة األوىل 

تنطبــق  التــي  العراقــي املعاصــر  الفــن  تاريــخ  يف 

عليها شروط التجريد الذي ال يستلهم الواقع 

عاملــا مجــاورا. يخلــق  بــل  إليــه  يقــود  وال 

سالم الدباغ في الصدارة
وإذا مــا كانــت جماعــة املجدديــن هــي الجماعــة 

القــرن  مــن  الســتينات  ـعـراق  يف  األوىل  الفنيــة 

ســياق  عــى  تمردهــا  عــن  أعلنــت  التــي  املــايض 

التفكــر الفنــي الخمســيني مــن خــالل تجاوزهــا 

واالنفتــاح  والقوميــة  املحليــة  الهويــة  ملفهــوم 

ســالم  فــإن  العالــم،  يف  الفــن  تـحـوالت  عــى 

الــذي قــدم  الفنــان العراقــي األول  الدـبـاغ يعــد 

يحقــق  الــذي  باملعنــى  للتجريــد،  نقيــا  نموذجــا 

معنــى  أي  عــن  اســتقالله  خاللــه  مــن  الرســم 

الدـبـاغ )ال  كانــت رســوم  بــه.  يلحــق  أو  يســبقه 

هــي  نقيــة،  تصويريــة  لفـكـرة  تســتجيب  ـتـزال( 

بعضهــا  الرســم  عناصــر  احتـفـاء  ملبــدأ  خالصــة 

لــو  كمــا  املربــع  الدـبـاغ  يرســم  اآلخــر.  بالبعــض 

أن الــرويس )بولــوين األصــل( كازمــر ماالفيتــش 

املربــع  صــار  الدـبـاغ  مــع  قبــل.  مــن  يرســمه  لــم 

يكتســب صفــة حيــاة لــم تعــش مــن قبــل، حيــاة 

مليئة بالوقائع الغامضة. لقد استلهم الرجل 

ليصنــع  املوســيقي  الســلم  عــى  خطواتــه  وقــع 

منــه مــرآة لطريقــة ال تســتخف بالواقــع، بقــدر 

اتجــاه  يف  تدفــع  شــعورية  قــوة  فيــه  تــرى  مــا 

الرســم  ـيـزال  ال  التــي  اكتشــاف املــالذات اآلمنــة 

عليهــا. ينطــوي 

ارتجــال،  بمثابــة  الدـبـاغ  ســالم  رســوم  كانــت 

قطــع مــن خاللــه النشــيد الجماعــي اســتغراقه 

أن  غــر  املوســيقية.  الالزمــة  تـكـرار  يف  العميــق 

طريــق  يف  عالقــة  ظلــت  الرســام  هــذا  تجربــة 

وفــدت إليــه مختلــف التأثــرات العامليــة، إضافــة 

إىل مــا تبقــى مــن تأـثـرات املدرســة البغداديــة، 

ـيـزال مهيمنــا  حيــث كان شــبح جــواد ســليم ال 

تمثــل  كانــت  التــي  الرجوازيــة،  األوســاط  عــى 

الجهــة الوحيــدة املعنيــة بالفــن. يف تلــك املرحلــة 

)ســنة 1965 بالــذات( أقــام كاظــم حيــدر )1932 

اســماعيل  وقــدم  “الشــهيد”  مـعـرض   )1986 ــــ 

فتــاح )1934ــــ2004( ليـعـرض رســومه املدهشــة 

تشــخيصيني  كانــا  االثنــني  وألن  ببياضهــا. 

نوعــا  ظهورهمــا  أحــدث  فقــد  محدثــة  بطريقــة 

للتجربــة.  التاريخــي  الســياق  يف  الخلخلــة  مــن 

الرســم  يكــون  ال  لــي  إمكانيــة  هنــاك  ـتـزال  ال 

تجريديــا بالكامــل. هنــاك أمــل برســم تشــبيهي 

أقنعــة رمزيــة. خــالل  مــن  الواقــع  يــرى 

من التأمل إلى الروحاني
عــام 1966 نشــر ـشـاكر حســن آل ســعيد بيانــه 

ـمـرة أخــرى يمســك آل ســعيد بخيــط  التأمــي. 

ممســكا  امـلـرة  هــذه  ســيبقى  أنــه  غــر  وهمــي، 

بذلــك الخيــط إىل نهايــة حياتــه. يف املقابــل كان 

هنــاك نقيضــه محمــود صــري )1927 ــــ 2012(، 

بالسياســة  مهتمــا  بــدا  الــذي  الرائــد  الرســام 

يف  مثاليــة  أعمالــه  فكانــت  زمالئــه،  مــن  أكــر 

النقديــة،  الواقعيــة  مبــادئ  مــع  انســجامها 

ذات املنحــى الســيايس. صــري هــذا وقــد عــاش 

معظم حياته خارج العراق كان قد أطلق عى 

املــأ نظريــة شــخصية يف الفــن ســماها “واقعيــة 

أســس علميــة  تســتند إىل  الكــم”. وهــي نظريــة 

تتعلــق بتـحـوالت املــادة وتأثرهــا عــى الشــكل، 

غر أن ما يهمنا هنا أن تلك النظرية قد نتجت 

عنها رســوم قريبة من أســلوب التجريد البارد. 

لهــا  تجــد  لــم  الرســوم  تلــك  فــإن  العمــوم  ويف 

ال ألنهــا  العراقيــة،  الفنيــة  التجربــة  يف  صــدى 

لــم تعــرض داخــل العــراق، بــل ألن مرجعياتهــا 

غمــوض  إىل  إضافــة  غامضــة،  كانــت  الفنيــة 

إليهــا. تســتند  كانــت  التــي  العلميــة  النظريــة 

فن تشكيلي واقعية ما بعد الحداثةملف
ب
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ن 
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إْن عدنا إىل البيان التأمي سنجد أن آل سعيد 

قــد طــرح تعريفــا جديــدا للعمــل الفنــي، مــن 

خاللــه يمكننــا أن نســتدل إىل أن هنــاك تـغـرا 

عظيمــا قــد طــرأ عــى مفهــوم اللوحــة. بالنســبة 

آلل ســعيد كان العمــل الفنــي بمثابــة وصــف 

ال يتــم دون أن يتخــذ معنــى الـ”مـعـراج”، أي 

نحــو  املحــي  إىل  الــذايت  )مــن  صعــود  حركــة 

العاملــي فالكــوين(، كمــا يتخــذ معنــى “التحــول 

العكــي” أو “الســقوط” )مــن اإلنســاين نحــو 

بــني  ومــا  فالجرثومــي(.  فالنبــايت  الحيــواين 

حركــة  بــني  مــا  والســقوط،  املـعـراج  مــن  كل 

غــر  الوصــف  ســيتم  هبــوط  وحركــة  صعــود 

املنحــاز للعالــم الخارجــي عــر العالــم الباطنــي. 

مــن  وذلــك  كشــفه،  مــن  الفنــان  ســيتمكن 

ــــ  “الــذايت  أو  الداخليــة”   – “مقاماتــه  خــالل 

الكــوين” الروحــي وضمنــا معراجــه الحجــري، 

اإلنســانية”.   – “املاديــة  مـسـرته  بعــد  وذلــك 

مــن  الكثــر املســتلهم  هنــاك  الكلمــات  بــني  مــا 

يف  “الروحــاين  يف  كاندنســي  فاســيي  نظريــة 

الفــن” بالرغــم مــن اختــالف املرجعيــة الفكريــة 

التــي ينهــل منهــا كل واحــد منهمــا. لقــد شــبك 

آل ســعيد األســطورة الدينيــة بالحيــاة الجينيــة 

املحتملة، لينتهي إىل حقيقة أن ما ينبغي أن 

يرعــاه الفــن هــو عالــم مســتل مــن الغيــب، ال 

شــكل محــددا لــه، بــل غالبــا مــا يكــون مغمــورا 

الدينيــة. الحكايــة  حســب  بامليــاه، 

وإذا انتقلنا إىل جهة التطبيق نجد أن معاريج 

آل ســعيد كانت يف تلك الســنة بداية تصور ال 

العقــد  منتصــف  إىل  تأـثـره  ســيتأجل  شــكي، 

الثمانينــي مــن القــرن العشــرين. ذلــك ألن آل 

ســعيد نفســه قــد زج بنفســه ومعــه فريــق مــن 

الرســامني يف طريــق كانــت مكتظــة بالتأويــالت 

اســتلهام  صــار  حيــث  والتصويريــة،  اللغويــة 

يف  ووســيلة  غايــة  جماليــا،  العربــي  الحــرف 

الوقــت نفســه. كان الرســم يتعــر ـمـرة أخــرى 

بســؤال الهويــة املحليــة والقوميــة للفــن، وهــو 

ســؤال عقائــدي لــم يأبــه بــه الكثــرون.

جماعة الرؤية الجديدة
 )1972( الواحــد  البعــد  بتجمــع  املــرور  قبــل 

الجديــدة  الرؤيــة  بجماعــة  نمــر  أن  علينــا 

)1969(. كان هنــاك هاشــم ســمرجي وصالــح 

الناصــري  ورافــع  الـعـزاوي  وضـيـاء  الجميعــي 

منســجم  غــر  خليــط  الديــن.  مهــر  ومحمــد 

الخــروج  يــود  كان  الفنيــة  األســاليب  مــن 

دأب  التــي  الجاـهـزة  البغداديــة  الوصفــة  مــن 

الكثــر مــن الفنانــني عــى اســتعمالها بذريعــة 

االســتمرار يف رفــع لــواء املحليــة يف الفــن. كان 

العزاوي قد اشتغل عى تلك الوصفة وفكك 

أـسـرارها أكــر مــن زمالئــه اآلخريــن. مــن جهتــه 

بالواقــع  صلتــه  يرمــم  أن  ســمرجي  حــاول 

العمــل  بنيــة  بتفاعــالت  اهتمامــه  خــالل  مــن 

البصريــة  تراكماتهــا  عــر  ذاتيــا،  الشــكلية 

شــعوري  اسرســال  بمثابــة  رســومه  فكانــت 

فــازريل  )تجربــة  البصــري  الفــن  مختــر  داخــل 

صلتــه  كانــت  فقــد  الجميعــي  أمــا  بالــذات(، 

قادتــه  قــد  )زنــك(  الطباعــي  التصويــر  بألــواح 

التشــكل  إىل  طريقــه  يف  لعالــم  صــورة  إىل 

الناصــري  بعــد.  يكتمــل  لــم  عالــم  طباعيــا، 

عليــه  تلــح  تجريديــا  الصــني،  مــن  قادمــا  كان 

مــن  وحــده  الـعـزاوي  كان  الطبيعــة.  رؤى 

يمســك بامليــزان املحــي ملعادلــة صــارت غامضــة 

الطرفــني. لقــد شــكل مـعـرض جماعــة الرؤيــة 

الجديــدة )أصــدرت الجماعــة بيانــا أظهــرت مــن 

خاللــه حماســة أفرادهــا لالنفتــاح عــى العالــم( 

لنمــط  التــداويل  املجــال  يف  مهمــا  منعطفــا 

ثقــايف جديــد يف املجــال البصــري اســمه الرســم 

مــن أهميــة  يقلــل  الحكــم ال  التجريــدي. ذلــك 

مــا ســبقها ومــا رافقهــا مــن محــاوالت فرديــة، 

فرصــة  املحــاوالت  تلــك  يهــب  كان  مــا  بقــدر 

لالســتمرار والتطــور يف ظــل تطبيــع اجتماعــي، 

الرؤيــة  جماعــة  ظهــور  ـلـوال  ليقــع  لــه  كان  مــا 

الجديــدة، تلــك الجماعــة التــي وجــد عــدد مــن 

مــن  عربيــا  لالنتشــار  طيبــة  فرصــة  أعضائهــا 

بــروت. يف  الـعـرض  خــالل 

األســاليب  مــن  الخليــط  ذلــك  أحــدث  لقــد 

جماعــة  مـعـرض  عليــه  انطــوى  الــذي  الفنيــة 

إىل  النظــر  طريقــة  تـحـوال يف  الجديــدة  الرؤيــة 

فيــه  والتفكــر  الفنيــة”  “الجماعــة  مفهــوم 

الشــكي هدفــا  لــم يعــد املســعى  ومــن خاللــه. 

مقصــودا لذاتــه، صــار هنــاك حــد مــن املقاربــات 

الفكرية، عى أساسها صار الفنانون يقيمون 

كتلــة  ظــل  يف  مجتمعــني  ظهورهــم  معادلــة 

فنيــة موحــدة. كانــت جماعــة الرؤيــة الجديــدة 

نموذجــا مثاليــا لنزعــة التنــوع األســلوبي ضمــن 

إطــار الدعــوة إىل خلــق فــن جديــد، ـيـزاوج بــني 

اـلـراث واملعاـصـرة، بــني املحــي والعاملــي، بــني 

املحــض. والجمــايل  املجــرد  الفكــري 

 من الطبيعة إلى القناع

أشــبه   )1939( ســمرجي  هاشــم  فــن  كان   

ســياق  مــن  مــا  ـفـراغ،  متوقعــة يف  غــر  بقـفـزة 

تاريخــي جاهــز يحتويــه. فالفــن البصــري )أوب 

آرت( الــذي اعتمــده ســمرجي ســياقا لتجربتــه 

الفنيــة لــم يكــن هنــاك مــا يمهــد لــه يف املحــرف 

الفنــي العراقــي. كانــت الصدمــة البصريــة التــي 

امتـنـاع  مــن  تنبعــث  ســمرجي  أنجزتهــا رســوم 

تلك الرسوم عن الرضوخ للمعنى )يف الحالة 

مقرنــا  املعنــى  ذلــك  كان  مــا  غالبــا  العراقيــة 

الحــال يف  بــدالالت مأســاوية متوـتـرة كمــا هــو 

أمــا  املثــال(.  ســبيل  عــى  حيــدر  كاظــم  رســوم 

الرســم  إىل  القــادم   )1939( الجميعــي  صالــح 

بتـحـوالت  اهتمامــه  فــإن  الطباعــة  عالــم  مــن 

ألــواح الزنــك وهــي تتعــرض للمعالجــة التقنيــة 

قد خلق مفهوما جديدا للسطح التصويري، 

يغلــب عليــه الطابــع الالشــكي، حيــث تلعــب 

الصدفــة دورا رئيســيا يف ابتــكار خرائــط جديــدة 

تكشــف املــادة مــن خاللهــا عــن أبعــاد جماليــة 

كامنــة.    

الناصــري  كانــت رســوم رافــع  تلــك املرحلــة  يف 

التجريــدي،  الفــن  إىل  تتــودد   )2013 ــــ   1940(

مــن خــالل خــرة بصريــة اســتمدها الرســام مــن 

تربيتــه الفنيــة الصينيــة، فكانــت الطبيعــة )ال 

الطــرق  جعــل  يف  حاســما  دورا  تلعــب  ـتـزال( 

التــي تقــود إىل املعنــى املطلــق ملفهــوم الجمــال 

ســالكة أمــام الرســم. لقــد دأب الناصــري عــى 

أن يمــد يــده إىل مفــردات الطبيعــة مســتلهما 

التجريــد. الغــارق يف  الجمــايل  جوهرهــا 

يتخــل  لــم  فإنــه   )1939( الـعـزاوي  ضـيـاء  أمــا 

عــن إشــاراته البغداديــة )الســومرية يف مرحلــة 

الشــكل  بــني  وســيطا  لتكــون رســومه  الحقــة( 

التشــبيهي  املظهــر  بــني  الرمزيــة،  وقوتــه 

قــد وجــد  الـعـزاوي  كان  التجريديــة.  وأبعــاده 
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أكــر مــن أقرانــه يف الشــعر ضالــة لحيــاة تخفــف 

من عبء مادتها التصويرية من خالل لجوئها 

تحــت  تختبــئ  التــي  بصورهــا  االمـتـزاج  إىل 

الســطح  كان  واالســتعارة.  املجــاز  مــن  طبقــات 

التصويــري لــدى العــزاوي أشــبه بالقنــاع، مــا إن 

معــه.      الوجــه  يــزول  حتــى  ـيـزال 

العالمة الخيالية: 
مهدي مطشر نموذجا

عراقيــة، أكســبها  شــعبية  عــادة  الـجـرأة  كانــت 

مطشــر  ملهــدي  ســيكون  نخبويــا.  طابعــا  الفــن 

التــي  الحقيقــة  تلــك  مــن  كبــر  نصيــب   )1944(

بالوهــم. أشــبه  تبــدو 

إىل  واضحــا  ميــال  مطشــر  أظهــر  البــدء  منــذ 

إيهامات وحيل الفن البصري. غر أن اهتمامه 

بالكويف املربع )نوع من الخط العربي( دفع به 

يف مــا بعــد إىل اســتلهام خيــال ذلــك املربــع، يف 

إنـشـاءات وتجهـيـزات أخذتــه بعيــدا عــن ألعــاب 

الفــن البصــري. كان هــذا الرســام ينظــر إىل فنــه 

من جهة قدرته عى إنعاش ذاكرته البصرية، 

حيــث مشــاهد األرض الزراعيــة يف بابــل، هنــاك 

يزودهــا  التــي  الحقيقــة  تلــك  حيــث ولــد ونشــأ. 

الوقــت عــى  الفــن بأوهامــه صــارت تنفتــح مــع 

مــا  وإذا  العريقــة.  املدينــة  يف  األثريــة  األبنيــة 

الفنانــني  مــن  ســواه  عــى  كان مطشــر متقدمــا 

وتقنيــات  أشــكال  ريــادة  مجــال  يف  العراقيــني 

يف  ســباقا  كان  أيضــا  فإنــه  الجديــدة،  الفنــون 

القديمــة مــن  العراقيــة  اســتلهام شــكل املدينــة 

تجريديــا.  بنيتهــا  قوانــني  اســتخالص  خــالل 

كانــت ثقتــه بالفضــاء التصويــري ســببا رئيســا يف 

الـفـراغ، فكانــت أعمالــه عبــارة عــن  تمكنــه مــن 

مجموعة متالحقة من الفراغات التي تتفاعل 

مــن  الخطــوط  تحــد  أن  غــر  مــن  بينهــا  مــا  يف 

حريــة حركتهــا. لقــد ـحـرص هــذا الفنــان املقيــم 

منذ زمن طويل يف فرنسا عى أن يرعى الفراغ 

الحنــان  ذلــك  درجتــه  جهــة  مــن  يفــوق  بحنــان 

بــه خطوطــه. الــذي يحيــط 

فن مهدي مطشر التجريدي بعمق هو صيغة 

مــا  بــني  العالمــات  تواشــج  مــن صيــغ  متقدمــة 

هــو ـتـرايث ومــا هــو معاصــر.

المعلم ومريدوه
وإذا مــا عدنــا إىل عــام 1972 فــإن تجمــع البعــد 

الواحــد كان الحــدث الفنــي األبــرز يف ســبعينات 

القــرن العشــرين.

لقد نجح شاكر حسن آل سعيد يف إقناع عدد 

مــن الرســامني بــأن يحــل الحــرف العربــي محــل 

الوحــدات الراثيــة األخــرى، يف محاولــة تأصيــل 

الفــن وابتــكار هويــة محليــة لــه. لقــد رفــع ذلــك 

الحــرف  جماليــات  “اســتلهام  شــعار  التجمــع 

العربــي” يف وجــه دعــاة االســتمرار يف اســتلهام 

الفــن  ذلــك  عليــه  انطــوى  بمــا  الواســطي  فــن 

العــودة  فـكـرة  كانــت  تشــخيصية.  نزعــة  مــن 

العربيــة- والزخرفــة  الخــط  فنــي  اســتلهام  إىل 

أـفـراد ذلــك  أشــعلت يف أعمــاق  قــد  اإلســالمية 

التجريــد  أن  عــى  تؤكــد  صــارت  نزعــة  التجمــع 

الــذي يمكــن مــن خاللــه  هــو األســلوب الوحيــد 

بفـكـرة  املمزوجــة  العربيــة  الــروح  عــن  التعبــر 

قــد وجــد يف  مــا كان آل ســعيد  التوحيــد. وإذا 

هشــة  لزعامــة  فرصــة  التجمــع  ذلــك  إقامــة 

يـسـرب مــن خاللهــا أفــكاره الصوفيــة التــي بقــي 

بــل ومرتبــكا، فــإن إزاحتــه  الكثــر منهــا غامضــا 

للحــدود التــي تفصــل بــني عاملــي الخــط والرســم 

قــد وضعــت تيــار الحروفيــة يف مواجهــة فــوىض 

يف  التجريــدي  باألســلوب  بصلتهــا  عصفــت 

أن  للخطاطــني  متاحــا  صــار  حــني  الرســم، 

صنعــة  مــن  يجيــدون  ال  إىل رســامني  يتحولــوا 

الحــروف. رســم  ســوى  وخيالــه  الرســم 

مســدودة،  طريــق  إىل  الحروفيــة  انتهــت  لقــد 

ســعيد  آل  ومنظرهــا  شــيخها  دفــع  مــا  وهــو 

منتصــف  مــن  بــدءا  نهائيــا  عنهــا  التخــي  إىل 

صــارت  حــني  املــايض،  القــرن  مــن  الثمانينــات 

الفــن  ـحـول  تــدور  أيضــا(  )نظرياتــه  رســومه 

فعــل  مــا  كل  ويف  األثــر.  واقتـفـاء  املحيطــي 

ســاحرة،  تجريديــة  رســوما  الرجــل  ـتـرك  فقــد 

التقنيــة  جرأتهــا  أمــام  نقــف  أن  علينــا  ســيكون 

صوفيــة،  بغنائيــة  مأخــوذ  عاطفــي  بانفعــال 

العشــق  أزمنــة  بقايــا  مــن  حقيقتهــا  يف  هــي 

الشــرقي.“الجمال يســاوي الكمــال” كتــب ذات 

ـمـرة. 

األب  كونــه  ســليم،  جــواد  اســتثنينا  مــا  وإذا 

وفائــق  الـعـراق  يف  الفنيــة  للحداثــة  الرســمي 

حســن كونــه أكــر معلمــي الرســم جــدارة بذلــك 

أـثـرا إيجابيــا عظيمــا  ـتـرك  اللقــب فمــا مــن أحــد 

يف األجيــال الفنيــة الالحقــة مثلمــا فعــل ـشـاكر 

حســن آل ســعيد، حتــى ليمكننــا الـقـول إن آل 

التجريــدي  للفــن  الحقيقــي  األب  هــو  ســعيد 

الرســامني  جميــع  خــرج  لقــد  الـعـراق.  يف 

التجريديــني الذيــن ســيكون لهــم أثــر واضــح يف 

الـعـراق،  التشــكيي يف  صياغــة مالمــح املشــهد 

بــدءا مــن منتصــف ثمانينــات القــرن العشــرين 

اعــرف  الــذي  الشــيخ  عـبـاءة  مــن  اليــوم  وحتــى 

يل عــام 1999 بأنــه نــي كيــف كان يرســم. ولــم 

يعد هناك من يشء يثر نزعته البصرية سوى 

برســوم  الفنيــة  حياتــه  أنهــى  لذلــك  النقطــة. 

ومادتهــا  محورهــا  النقطــة  كانــت  الــورق  عــى 

الوحيــدة.

خــرج  والتقنيــة  الشــكلية  تجربتــه  قلــب  مــن 

تجريديو الرسم العراقي اليوم: هيمت محمد 

غســان  اللــه،  مــال  هـنـاء  كــويف،  نديــم  عــي، 

هيمــت  عمــر،  ســالم  رســن،  كريــم  غائــب، 

آخــرون  هنــاك  أســامة.  ســامر  عــي،  محمــد 

لــم  أنهــم  غــر  ســعيد،  آلل  باـلـوالء  يدينــون 

ينجحــوا يف اإلفــالت مــن داـئـرة تقليــده املباشــر.

هولنــدا(  يف  اآلن  )مقيــم  كــويف  نديــم  يتمتــع 

بذائقــة مدنيــة، نــادرا مــا تمتــع بهــا فنــان عراقــي. 

متأصلــة  معرفيــة  نزعــة  عــن  تكشــف  تنويعاتــه 

يقــود  ال  الــيء  فــإن  لــه  بالنســبة  أعماقــه.  يف 

إىل معنــاه مباـشـرة. هنــاك الصــورة وهنــاك يف 

مضــادة.  صــورة  يشــكل  أن  يمكــن  مــا  املقابــل 

يدخــل  أنــه  لــو  كمــا  الرســم،  إىل  كــويف  دخــل 

إىل مختــر ـكـوين، مــواده ال ـتـزال لينــة وطيعــة 

مــع  مشــكلة  لديــه  تكــن  لــم  للتكويــن.  وقابلــة 

التشــخيصية  محاوالتــه  أن  غــر  التشــخيص، 

فن تشكيلي واقعية ما بعد الحداثةملف
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كان  تجريديــة.  وأفــكار  بــرؤى  تنتهــي  مــا  غالبــا 

وراء  يقيــم  بعالــم  مهمومــا  ـيـزال(  )ال  نديــم 

بيســر،  ذاتــه  عــن  يكشــف  ال  عالــم  الشــكل، 

الصــر  مــن  شــيئا  إليــه  الوـصـول  يتطلــب  بــل 

وقــدرا عظيمــا مــن الخيــال. هــذا الرســام يف كل 

قياســيا يف  يحطــم رقمــا  أن  يحــاول  يفعلــه  مــا 

منفّيــا. كونــه  الرســم،  عــى  الصــر 

هـنـاء مــال اللــه ورثــت مــن آل ســعيد اهتمامــه 

باألثــر. غــر أنهــا لــم تكتــف باألثــر املباشــر. وحيــدة 

يف منفاهــا اللنــدين صــارت تفكــر بأثــر ـسـرمدي، 

فلــم يعــد يعنيهــا أن تـقـول “لقــد كنــت هنــاك” 

بــل كل مــا صــار يعنيهــا أن تـقـول “إننــي أحملــه 

معــي” وهــي تقصــد أثــرا غيبيــا يمكنــه أن ينتحــل 

ال  اللــه  مــال  صــارت  املهاـجـرة.  العالمــة  صفــة 

نســيج  مــن  ـجـزء  هــي  جماليــة  وحــدات  ترعــى 

بيئي صادره النسيان، بقدر ما صارت تتماهى 

مفــردات  ابتــكار  عــى  البصريــة  قدرتهــا  مــع 

اســتثنائية  بحيــاة  تعدهــا  معاـصـرة،  جماليــة 

الكمــال  مســتوى  اىل  العــادي  مــن  بهــا  ترتفــع 

بصــر  النســيان  تقــاوم  رســامة  هــذه  املتخيــل. 

األنثــى التــي تــرى الحكايــة ناقصــة مــا لــم تختلــط 

بهــا. الروائــح 

أمــا كريــم رســن )يقيــم اآلن يف كنــدا( فإنــه يمثــل 

اســتهوته  بداياتــه  يف  قديمــا.  عراقيــا  مزاجــا 

ال  بأناقــة  يرســمها  فــكان  الشــعبية،  الرمــوز 

ذلــك  بعــد  بالعبــث.  عميــق  شــعور  مــن  تخلــو 

هنــاك  أـسـرارها.  مخابــيء  إىل  األشــكال  جرتــه 

هــو  ميـسـرا  صــار  ينفيــه وجــود  ال  ميســر  عــدم 

أنــه  لــو  كمــا  باألصـبـاغ  رســن  يلعــب  اآلخــر. 

ـتـزال  ال  أنهــا  يعتقــد  أرضــا،  باملـحـراث  يداعــب 

نباتاتــه  وخيــال  خيالــه  متنــاول  عــن  بعيــدة 

بــني  ـصـراع  صنيعــة  هــي  رســومه  املحتملــة. 

تقنيــات  لهــا أن تظهــر وبــني  يكتــب  لــن  أشــكال 

منفــاه  عــى اخفائهــا. يف  يـحـرص  الرســام  صــار 

لقــد تخصــص يف  مــن املعنــى.  قريبــا أكــر  صــار 

عــبء املعنــى  مــن  تخلــص  قــد  الفقــدان. وألنــه 

فقد صار عليه أن يأســر أشــكاله املتالشــية ذاتيا 

يف شــبكة مــن الخطــوط، خشــية أن يضيــع كل 

يشء. للمنفــي كرامتــه التــي تعــر عــن ذاتهــا مــن 

املجـهـول. تحــدي  خــالل 

يف  اآلن  )يقيــم  غائــب  غســان  كان  جهتــه  مــن 

عــى  بداياتــه  يف  حريصــا  املتحــدة(  الواليــات 

نيـكـوالس  كان  تجريديــا.  الطبيعــة  عــى  الثـنـاء 

إقامتــه  أن  غــر  ذلــك.  يف  أمثولتــه  ســتايل  دو 

عــن  الكثــر  الــيء  علمتــه  عمــان  يف  الطويلــة 

مــن  الطبيعــة  عــن  الرســام  هــذا  تخــى  األلــم. 

واســعا  مجــاال  الفحــم  ملــادة  يفســح  أن  أجــل 

يف رســومه. بــدا لــه أن كل شــكل يف إمكانــه أن 

تنتهــي  لــن  شــكلية  ال  ملغاـمـرة  مشــروعا  يكــون 

باالنتهــاء مــن رســم اللوحــة. هنــاك دائمــا لوحــة 

لــم ترســم بعــد. صــار الرســم بالنســبة لغســان 

للنســيان.           محاولــة 

عطر من أجل آل سعيد
بدأ هيمت محمد عي )كركوك 1960( الرسم 

تجريديــا، بالرغــم مــن أنــه حــاول أن يكــون غــر 

ذلــك متأـثـرا بالتعبريــة والوحشــية. عــام 1982 

أقــام معرضــه الشــخي األول يف بغــداد الــذي 

كشــف مــن خاللــه عــن خــرة عصاميــة بالرســم. 

يف تلــك الســنة انتبــه آل ســعيد للفتــى القــادم 

وجــد  التــي  مراســالتهما  وبــدأت  كرـكـوك  مــن 

فيهــا هيمــت فرصــة ألن يكــون تلميــذا للرســام 

صلتــه  يومهــا  هيمــت  قطــع  لقــد  أحبــه.  الــذي 

بالتشــخيص بقناعــة أن الرســم لــن يكــون دائمــا 

هناك. لم يعد شرط أن تكون تشخيصيا قائما 

بالنســبة لــه لــي يكــون رســاما. وكمــا أرى فــإن 

تجربــة هيمــت بــكل تحوالتهــا األســلوبية تقــوم 

عــى التحــرر مــن تلــك العقــدة. هيمــت هــو االبــن 

مشــكالت  لديــه  ليســت  للتجريــد.  الخالــص 

قيــود  مــن  االنعتــاق  إىل  يســعى  الــذي  الرســام 

وصفــة  مــن  يبــدأ  ال  فهــو  املــدريس.  الرســم 

جاهزة تمكنه عناصرها من الوصول إىل نتائج 

مــن ثالثــني  بعــد أكــر  ـيـزال  معروفــة ســلفا. ال 

عــن  عاـجـزا  للرســم  الــكي  التفــرغ  مــن  ســنة 

بــاب  مــن  بالرســم. وليــس  للبــدء  وضــع خطــط 

وأســلوب  الرســم  يف  هيمــت  يجــد  أن  الصدفــة 

العيــش اليابانيــني وهــو الــذي زار اليابــان وأقــام 

معرفــة  مرجعــي  هنــاك  املعــارض  مــن  العديــد 

بمــا ال يمكــن أن يتعلمــه امـلـرء عــن التجريــد يف 

يف  الرســم  يتعلــم  لــم  الــذي  فالرســام  الـغـرب. 

ضالتــه  وجــد  قــد  كان  الغربيــة  املفاهيــم  إطــار 

اليابــان. يف  النفيســة 

هيمــت الــذي أقــام يف بــروت ذات ـمـرة معرضــا 

تحيــة ملعلمــه آل ســعيد عــرف كيــف ـيـزاوج بــني 

آل  لتأمــالت  مـسـرحا  كان  الــذي  الغيــب  عالــم 

سعيد وبني خيال عالم يعيشه املرء يف اليابان 

ممســكا بخفــة واقعيتــه. وكمــا أرى فــإن هيمــت 

خــالل  مــن  اســتطاع  زـهـرة  يرســم  لــم  الــذي 

رســومه أن يغمرنــا بعطــر تلــك الزـهـرة. 

شاعر وناقد فني من العراق مقيم في لندن

فن تشكيلي واقعية ما بعد الحداثةملف

ضياء الزاوي رافع النارصي
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عادل السيوي
شهريار الال معنى

عماد ارنست

عــرب جولتــي األوىل يف مســاحة عــرض قاعــة مشــربية، ثــم مســاحة ملحقهــا الجديــد للمعــرض األخــر، والغزيــر يف لوحاتــه، للفنــان عــادل 

الســيوي، والــذي اختــار لــه عنوانــا ُمبَجــال فلســفيا وصوفيــا ويتســم بَِحــَرج وبندوليــة االســتيعاب الكامــل لــه وهــو “يف حـضـرة الحـيـوان”، 

أخــذ يــردد داخــي، ومــع كل لوحــة ُمنتشــية يف ذاتهــا، املصطلــح الالتينــي Modus Vivendi أو “طريقــة الحيــاة”، كان َتــرُددا ُمتَصاِعــدا 

متجــاوري  لقرديــن  لوحــة  يمينــي  عــى  الفـنـان، ألجــد  اتيليــه  الثالثــة يف  الـعـرض  عتبــة مســاحة  تخطيــت  وُمـثـرا وُملِغــزا يف آن، إىل أن 

الظهــر، يمينــا ُمحــِدق ُمستســِلم ويســارا ُمهتــم ُمدِقــق يف بلــورة بيضاويــة بــن كفيــه، بيضــة تشــبه بيــض النعــام الكهنــويت اللصيقــة بأعــى 

مداخل أو بطون محاريب أديان ِعدة، وقد قبع أسفل جسديهما املتداخل يف تمايز كاليجريف الوجه اآلخر للُعملة الالتينية، مصطلح 

Modus Operandi أي “طريقــة العمــل”. ابتســمت وكأن الفنــان يرســل يل يف الهــواء الُعملــة لتقبــع يف كفــي هامســا “إذا كنــت تعــرف 

الوجه األول هاك الثاين؛ أنت يف بيتي”. تجولت بن تجربة عقود جالسا بالتبادل عى أرائك وكراس مريحة وُمختارة يف عناية لرحب 

بــك بعــد رحلتــك ـسـواء كنــت متلقيــا أو مقتنــي لوحــات أو فنانــا، لتفكــر مليــا يف قيمــة الرحلــة وُمخَرجاتهــا، ُمعِلنــة يف األخــر عــرب مرامــد 

مناضدهــا أنــك يف وســعك التدخــن!

لوحة “طريقة العمل“
بــأن أرى،  بــايل بأمريــن؛ أوال ســعاديت  القهــوة شــاغال  جلســت أحتــي 

عــى حــد علمــي، أول معــرض “أونطولوجــي” لثيمــة واحــدة عــن الحيــوان 

الوعــي املتكامــل بمفــردة األنطولوجــي، أي  بهــذا  لفنــان مصــري وعربــي 

التعقــب الذهنــي والحــي لتطــور الثيمــة داخليــا وخارجيــا. معــرض امتــد 

العمــل فيــه ألعــوام ســتة يف إخــالص تــام للثيمــة، ويف مراوحــة تلقائيــة 

حينــا وعمديــة دراســية حينــا آخــر منــذ مطلــع ثمانينــات القــرن املــايض.

الـجـرأة  مــن امتلــك  هــو  الســيوي تحديــدا  عــادل  ملــاذا كان  الثــاين؛  األمــر 

فعــل ذلــك؟ عــى 

دعونــا نتعقــب ِســمات الفنــان مــن مســارات عــدة لنحصــد إجابــة واضحــة 

المتــالك الـجـرأة عــى هــذا الفعــل الفنــي “املُنتــي”، والكامنــة إجابتــه يف 

إيجــاز يف عنــوان املقــال، ولكنهــا يف حاجــة إليضــاح وبراهــني.

عادل الُمخاِطر األصيل
لعــل حوارنــا عــن تقديرنــا اإلنســاين املتبــادل لتشــاريل تشــابلن وشــخصية 

املتشــرد العظيــم الــذي يحيــا يف خطــر دائــم ومتعاقــب قــد يكــون مفتاحــا 

جيــدا للنظــر بمــا مــر بــه الفنــان مــن خطــورة؛ فمنــذ الشــباب ونحــن إزاء 

شــخصية تبحــث برغــم العوائــق اإلجتماعيــة والذاتيــة يف وجودهــا؛ فقــد 

ترك الطب واتجه نحو الفن التشكيي غر عابئ بفقد املكانة االجتماعية 

واملاديــة، ثــم اجتذبتــه الســينما يف إيطاليــا ثــم عــاد ثانيــة للفــن التشــكيي، 

يخاطــر  وقــد  ـسـرا،  يداعبــه  أن حلــم املخــرج  أظــن  اللحظــة  هــذه  وحتــى 

يف لحظــة مــا مســتقبال يف هــذا الحلــم، وال يمنعــه عنــه ســوى اســتقرار 

عقيدتــه  يف   Modus Vivendi الحيــاة”  “طريقــة  الالتينــي  املصطلــح 

لوســيطه  روزنامتــه املُخِلصــة  انضبــاط وانفــالت  العمليــة، واملتجســد يف 

التشــكيي، والــذى شــكل معرضــه األخــر هــذا مـمـرا نحــو خطــورة أكــر 

مــن معارضــه الســابقة. فنحــن إزاء كائنــات متعــددة متفــردة تهاجمــك 

لتتبــادل  ذاتــه  اللوحــة  موـضـوع  تهاجــم  أو  بفرديــة وجودهــا،  شــخصيا 

معــه إمــا تغيــر الســرد وإمــا اـثـراءه، وإمــا الذهــاب بــه بعيــدا نحــو وجــود 

الــذي  ذاتــه  الســرد  نفــي وجــود  أو حتــى  عليــه،  يتخطــى املتعــارف  ثالــث 

اشــتهرت بــه معارضــه الســابقة.

عادل الحكاء المثير
الراويــة األشــهر لحكايــات  تلــك  مــن ضمــن فضائــل شــهرزاد،  ُيحــىك أن 

تفاديــا،  شــهريار  امللــك  عــن  بحكاياتهــا  واملُرِفهــة  وليلــة،  ليلــة  األلــف 

باإلرجاء الالهث، لـ”خطورة” النهاية، أنها كانت ُمطاِردة دؤوب للكتب 

والســجالت وأســاطر امللــوك الســابقني، وُتبــدي معرفــة مرهفــة بأعمــال 

الشــعراء، دارســة لــكل مــن الفلســفة والفنــون والعلــوم واإلنجــازات يف 

تلــك املجــاالت.

شــهريار  معكوســها  ســمات  أتــت  كذلــك  شــهرزاد  ســمات  كانــت  وكمــا 
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تقدـيـره  ـفـرط  مــن  والــذي  األصيــل،  ملُعِلمــه  بداياتــه  منــذ  أنصــت  الــذي 

ألهميته ترجم كتابه الشهر “نظرية التصوير”، وهو املصور االستثنايئ 

ُبغــض  أو  ُحــب  يف  الحــق  مـلـرء  “ليــس  نصحــه  حــني  دافنــي،  ليونــاردو 

أبــداه يف  لــم يكتســب معرفــة عميقــة بطبيعتــه”. وذلــك مــا  أي أمــر  مــا 

معارضــه الســابقة واملتواليــة، ســواء عــن املــكان أو الوجــوه، يف ســرديات 

مصــور زيتــي لحكايــات املــكان أو األنثــى، وال فــرق لديــه يف ذلــك بــني مــكان 

شــهر أو ســري، أو أنثــى شــهرة أو مجهولــة لنــا، فــكل منهــم لــه حكايتــه 

بطبيعــة  عميقــة  ذهنيــة   / عــر معرفــة حســية  بصريــا  لنــا  يحكيهــا  التــي 

ذلــك املــكان أو تلــك األنثــى مــن زاويــة نظــره. وجــزء كبــر مــن املعرفــة مبنــي 

عــى الحكايــة، ومــن يعــرف عــادل يــدرك أنــه حــكاء ســلس، وأن اهتمامــه 

بالحكايــة، املبتــذل منهــا والراقــي، جــزء مــن طبيعتــه وشــغفه يف الحيــاة. 

املســار  ذات  يف  بحكايــات  كرمــا  منهــا  زادك  حكايــة  لــه  حكيــت  مــا  فــإذا 

أغلبهــا ضاحــك واقلهــا ذو أىس.

عادل الفضولي والمتلصص الصريح
كمــا قــال فرويــد عــن معلمــه دافنــي إنــه الوحيــد الــذي أبــدل عاطفتــه 

الفـضـويل  االهتمــام  ذلــك  أعمالــه  داخــل  صراحــة  نجــد  بالفـضـول، 

واملتلصــص عــى مــا يلفــت انتباهــه وحواســه مــن الشــخصيات واملشــاعر 

اللونيــة  الصراحــة  لهــذه  إعالنــه  يف  ســاندته  األشــياء.  وحتــى  واألماكــن 

والتصميميــة أوال جرأتــه يف الكشــف عمــا عــر عليــه دون تــردد، كمحقــق 

خــاص يعمــل لحســاب كشــف أمــر مــا عــى ســطح لوحتــه، وثانيــا تمكنــه 

ومرونــة باليتــة ألوانــه مــع أســلوبه الخــاص واتســاقه مــع تلــك الصراحــة، 

يف  مسرشــدا  اللوحــة،  ســطح  أزمــة  لعمــق  الــدؤوب  املعــريف  وتتبعــه 

صراحــة ُكَتلــه اللونيــة كمصــور بدافنــي الجالــس عــى ـكـريس مميــز يف 

تسلطه الفني ومهديا له “فيل الصراحة أسفل قدميه يف ذات اللون”، 

ولكــن مبتعــدا عــن ألــوان معلمــه الحمــراء والزرقــاء والخضــراء الصريحــة 

RGB متجهــا نحــو تبنــي الـــCMYK املُخلقــة منهمــا أو عــر الخلــط بينهمــا 

مجموعــة  ضمــن  وذلــك  منــه،  والهــدف  للتصميــم  مناســبة  نســب  يف 

وـبـول كي وجراندفيــل  بيكاســو  مثــل  الفــن  روافــد  مــن  ملعلميــه  تحياتــه 

وبــوش وبيســانيلو ومارينــو مارينــي وفنــاين املـغـول.

 عادل وغريزة البقاء األصيلة

نحــر  للفــن وللحيــاة كمــن  نهائيــة  كـثـرا “مــن وضــع صيغــة  قلــت  وكمــا 

متكلــس  فهــم  عــى  الفنــان  ينكفــئ  فحــني  نزيفهــا”؛  يرقــب  وأخــذ  ذاتــه 

للعالــم، وال يتابــع مســتجداته يف كافــة املجــاالت بوعــي ُمســتَثار دائمــا، 

واملنافســة،  واملــكان  الزمــن  خــارج  لينــزوي  نفســه  مكــررا  معينــه  ينضــب 

مثلــه مثــل أي أرتـيـزان يســتعرض آفاتــه عــى أنهــا فــن، أو كفنــان تـحـول، 

لســبب أو آلخــر، لــذات االســتعراض التافــه إنســانيا وفنيــا، منتجــا شــيئا 

ال يصلــح ســوى ملكبــات القمامــة، أو ملزركشــات ومجســمات تتســق مــع 

خيباتهــا وجــروح  ونوافــذ  الرجوازيــة  حوائــط  أو  طعــام  مناضــد  تزويــق 

إنـتـاج  مراهقــات جماليــة إلعــادة  كـثـرة  لتصبــح يف أحيــان  أو  كريائهــا، 

تجــارب تاريخيــة إنســانية وفنيــة أكــر عمقــا وتأـثـرا. مراهقــات ال تنطــي 

يف أي حــال عــى عــني فنيــة خـبـرة يف تاريــخ الفــن وعمليــة إنتاجــه عــى 

جــدران الكهــوف والتوابيــت ســواء الحــايل منــه أو القديــم. وذلــك عكــس 
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ما يمثله السيوي تماما؛ فغريزة بقائه قوية، 

ومعارفــه  لذهنــه  دائــم  تثويــر  نحــو  دفعتــه  مــا 

بعــد  مــا  بأفــكار  ســطحه،  وبالتــايل  وخراتــه، 

واالجتماعيــة  والعلميــة  الفلســفية  الحداثــة 

بالـقـول  ينايــر،  لـــ25  بانتمائــه  يجاهــر  وجعلتــه 

ناقــد  بعقــل  تراجــع،  أو  دون وجــل  والفعــل، 

وللجماعــة  للــذات  ونقــدا  وعيــا  يــزداد  ثاقــب 

األرتـيـزان  يفتقــده  مــا  وهــو  يــوم.  بعــد  يومــا 

املنكفــئ عــى ترهاتــه اللونيــة املرتعــدة واملتصلبــة 

يف نرجسيتها املتهافتة. ويظهر ذلك عر إدالئه 

الجديــد”  العاملــي  “النظــام  أعمالــه  يف  برأيــه 

يف  لأســاليب  واملجــاورة  املتهكمــة  ومحاولتــه 

و)2(”.  )1( بطــوط  معــارك  “آخــر 

عادل العدواني
التحليــي  املســار  توجيــه  أجــل  ومــن  أـخـرا؛ 

عــى  للتأكيــد  أكــر،  ُمثِمــر  عقــالين  مســار  نحــو 

منــا  يصــدر  إنســاين  فعــل  كل  أن  يف  فرضيتــي 

أساســية  غرـيـزة  لــه صــدى أخــر، وأصيــل، يف 

التملــك  يف  واملتمثلــة  الخمــس،  غرائزنــا  مــن 

والعدوانيــة،  والجنــس  والبـقـاء  والخــوف 

متوجهــا، يف األســاس منــه، نحــو تلبيــة حاجــة 

يكمــن أيضــا صداهــا األخــر واألصيــل يف غرـيـزة 

أخرى منها. وإذا ما اتفقنا عى السابق، وعى 

أن حديثنــا هنــا ينصــب عــى الوجــه اإليجابــي ال 

الســلبي لتلــك الغرائــز، ســنجد أنــه وعنــد أقــى 

جميعهــا   تـتـوج  الخمــس  الغرائــز  لتلــك  تجــل 

هــذا  ويف   .Ex-tacy الــذات”  مــن  بـ”الخــروج 

قــد  باالهتمــام  الســياق ســنجد مفارقــة جدـيـرة 

تكــون مفتاحيــة لفهــم وإحســاس تجربــة عــادل 

الســيوي األخــرة “يف حضــرة الحيــوان”، وفهــم 

“فعلــه  ونجاحــات  ودهشــة  طبيعــة  وتقديــر 

الفني”. وعى الجانب اآلخر أيضا فهم وتقدير 

لطبيعة ودهشة ونجاحات “فعل الفرجة” لدينا أمام لوحاته. إن هذه 

املفارقــة تقبــع يف كــون الصــدى األصيــل واألخــر “للفعــل الفنــي” يصــل 

لغريزة العدوانية متوجها، يف األساس منه، لتلبية صدى أصيل وأخر 

يف حاجة لغريزة التملك، بينما ينتسب “فعل الفرجة”، عى العكس 

منــه، يف صــدى أصيــل وأخــر لغريــزة التملــك تلبيــة لصــدى أصيــل وأخــر 

لحاجــة يف غرـيـزة العدوانيــة. نعــم عزيــزي الفنــان أنــت عــدواين لتمتلــك 

وعزيــزي املتلقــي أنــت تريــد االمتــالك لتهدئــة املتعــدي داخلــك، فقــط مــن 

قراركمــا للذهــاب نحــو اآلخــر “بمعنــاه الواســع« وكالكمــا يشــرع فعلــه يف 

وجــه اآلخــر، وهــو مــا قــد ُينِتــج يف األخــر لديكمــا مــا تعــارف عليــه لدينــا 

بمنحي صويف بـ”االنتشاء”. والجدير باملالحظة واالبتسام هنا، هي تلك 

اللحظة من الرغبة األصيلة لدى املتلقي يف امتالك عمل ورفض الفنان 

لبيعــه، حيــث تصبــح لحظــة الصــدام الوجــودي يف أوجهــا!

دعنــا ننتقــل اآلن تحديــدا لســؤال ملــاذا وضــع الفنــان مفــردة “الحيــوان” 

امللتبســة يف جمعهــا بــني ثنائيــة املعجــم املقــدس واملــدين بجانــب كلمتــي 

“يف حـضـرة” يف عنــوان املـعـرض الطـمـوح للغايــة؟

ومــن أجــل هــذا لننتقــل تباعــا أوال؛ مــن مجــاز الســجني والزنزانــة حيــث 

ُمحاَصــرة املــرء لفــرة طويلــة يف حيــز ضيــق ومغلــق لتأتيــه “لحظــة غضــب 

كافكاويــة مكتملــة” يتمنــى فيهــا التـحـول لكائــن آخــر يســتطيع الـطـران 

عــر نافذتهــا، أو املــرور أســفل عقــب بابهــا، أو امتــالك قــدرة كائــن أقــوى 

ليحطــم حصــاره!

 Inner Speech داخــي  طفــل  لخطــاب  تمثيــل  إعــادة  نحــو  وثانيــا؛ 

أمــام  الحــواس  باقــي  ثــم  أوال  بالعــني  الحســية  ودهشــته  العالــم  أمــام 
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خطابهــا  يف  التـنـوع  غايــة  األخــرى  املوجــودات 

واللطيــف  الـشـرس  بــني  املتبدلــة،  وعيونهــا 

والفاتــر بدرجاتهــم، وغايــة االنغــالق عــى ذلــك 

يعنــي  نملــة؟  إيــه  .. “يعنــي  الطفــل يف معناهــا 

إيــه فيــل؟” نعــم هــي أســئلة بســيطة ومعتــادة؛ 

الوجوديــة حــني  التصميمــات  تزلــزل  قــد  لكنهــا 

أصيــل! بحــث  يف  عندهــا  نتوقــف 

الصــويف  واجتهــاد  رـجـاء  لحظــة  نحــو  وثالثــا؛ 

للخــروج  فيــه  يصبــو  والــذي  النزعــة،  حالجــي 

تشــابه  هنــا  واجــد  املطلــق.  نحــو  جســده  مــن 

“يــا  جملتــي  بــني  واحــد  آن  يف  وعليــل  باســم 

لــدى متلــق حســاس و”يــا  يــا ســقمي”  جســدي 

سطحي يا ِسقمي” لدى فنان يعادله يف غياب 

عنــه! والبحــث  اليقــني 

ذاتــه  العنــوان  معنــى  بتفجــر  عــادل  قــام  لقــد 

الركيــب. إعــادة  يف  حريتــه  لــه  ليعيــد 

هكــذا كانــت لحظــة الرـجـاء واالجتهــاد الصــويف 

ثــم  الطـفـويل،  الداخــي  الخطــاب  واســتعادة 

أخــرا التحــرر مــن زنزانــة املعنــى بالنســبة لعــادل 

ذلــك  والفنــان،  واملحــرف  اإلنســان  الســيوي 

الــذي يســعى للخــروج منــه نحــو أرض  العائــق 

الذهنــي  واإلدراك  الحــي  لــإلدراك  جديــدة 

اســتعادة  عــى  القــدرة  نحــو  بذاكرتــه  والتوجــه 

كان  لــذا  أـخـرا.  امتالكهــا  ثــم  أوال  الدهشــة 

باملنطــق  املعنــى  عــن  التخــي  أجــل  ومــن  عليــه 

الحــدايث وهــو ابــن أصيــل لهــا، حيــث الحكايــات 

الكرى والسرديات الفوقية والسطح متكلس 

للزمــان  الفهــم  ـسـاكنة  الثنائيــة  بفعــل  اإلرادة 

معنــى  الــال  ـبـراح  نحــو  يتوجــه  أن  واملــكان، 

ذلــك  ذاكرتــه،  بـكـرات  يف  خيــط  أوضــح  عــر 

املعنــى،  التفســر وحصــر  عــى  العنيــد  الخيــط 

والــذي حــار فيــه الطفــل والفيلســوف عــى حــد 

الســواء، وهــو خيــط الحيــوان، أوال عــر خيــط 

الحيــوان األليــف، ثــم املــروض فالــري فالطيــور 

ـكـرة  لتعــدو  وهكــذا،  فاألســماك  فالحـشـرات 

بهجــة  يف  قاعــات  الثــالث  يف  الحيــواين  الكــون 

وـحـرة. ودهشــة 

ثمانينــات  منــذ  الدائمــة  مراوحتــه  مســتنهضا 

وتكثيــف  الــذات،  مــن  للخــروج  املــايض  القــرن 

العدوانيــة  لغرـيـزة  واألخــر  األصيــل  الصــدى 

الفنــي”  “فعلــه  مكتملــة يف  بطريقــة  اإليجابيــة 

تلبيــة  أجــل  مــن  وذلــك  “االنتـشـاء”،  حتــى 

غرـيـزة  يف  لحاجــة  واألخــر  األصيــل  الصــدى 

التملــك. حيــث َتَمُلــك “الحريــة الفنيــة” مزيحــا 

يف طريقــه، ومخلخــال يف إنجــاز فنــي، ثنائيــات 

الفريســة والصيــاد والضحيــة والجــالد والســيد/

الفنان والعبد/التلميذ، محتفيا بهما ومعاديا 

وتقديــر  فهــم  يمكــن  هنــا  ومــن  آن.  يف  لهمــا 

لــدى  “أعمالــه”  ونجاحــات  ودهشــة  طبيعــة 

املوهــوب  والفنــان  واملتـمـرس  العــادي  املتلقــي 

يف  ناجــح  منهــا  فاألغلــب  البغيــض.  واألرتـيـزان 

اللوحــة،  إطــار  داخــل  واملــكان  الزمــان  خلخلــة 

الفرجــة  مــوروث  تقليديــة  خلخلــة  وبالتــايل 

أســر  وقــع  منهــا  والنــادر  جميعــا.  لديهــم 

وعــن  املفهــوم  عــن  صارمــة  دفاعيــة  مرافعــات 

.Modus Operandi الـــ  العمــل  طريقــة 

مشــروع  نظــري،  وجهــة  مــن  األمــر،  وهــذا 

ظــل  ويف  الـنـوع،  هــذا  مــن  ُمخاـطـرة  ِظــل  يف 

الـــ270  بــني  الحصــر  عــى  العصيــة  النجاحــات 

املعروضــة. لوحــة 

عــى  أجبــت  قــد  أكــون  أن  أرجــو  األخــر؛  ويف 

بــني  الوحيــد  الســيوي  عــادل  ســؤايل “ملــاذا كان 

أقرانه القادر عى التجرؤ للتحرر من املعنى”، 

نحتفــي  أن  ولــه،  لنــا،  ُمنصفــا  يكــون  بحيــث 

“طريقــة   Modus Vivendi الـــ  بصاحــب 

“طريقــة   Modus Operandi والـــ  الحيــاة” 

العمــل”. 

حـضـرة  يف  معنــى  الــال  بـــشهريار  نحتفــي  أن 

يــة! لحر ا

مخرج سينمائي من مصر

ملف

ي
يو

س
 ال

دل
عا
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حوار

آدم حنين 
 نبض األحجار

يف بيئة ريفية، بعيدا عن صخب العاصمة وصراعاتها، يعيش النحات والتشكيي املصري آدم حنن يف عامله الخاص الذي صنعه 

بنفسه؛ منزل يف إحدى قرى محافظة الجيزة تحيط به أشجار النخيل من كل جانب، وتتجى مظاهر الطبيعة بكل جمالها فيه، 

ومتحف ضمه منذ سنوات إىل املنزل مكّون من ثالثة أدوار يحوي ما يربو عن 4000 عمل ما بن التصوير والتماثيل املختلفة، أعمال 

تمثل عصارة مشوار فني بدأ منذ ما يزيد عن سبعة عقود لم يتوقف فيها حنن عن محاورة أحجاره واستنطاقها بمعان متفردة.

ثمة طاقة روحانية تتسلل إىل الروح عند الولوج إىل عالم آدم حنن الخاص؛ ليس فقط من خالل أعمال فنية تحمل عواملها الخاصة 

سحرا استثنائيا، ولكن أيضا خالل الحديث مع شيخ النحاتن يف مصر، ما يضفي مساحات هائلة من الصفاء والجمال ال تبددها 

املحاوالت املستمرة للقبض عى ذاكرته املراوغة التي سقط منها كثر من التفاصيل وبقي فيها كثر من الفن؛ ومن املشاهد املستقاة 

من الطبيعة والحياة والصور التي شكّلت معينا فنيا لم ينضب.

تعّرف حنن عى شغفه الخاص بالنحت يف طفولته املبكرة، بعد ذلك قرر أن يدرس يف كلية الفنون الجميلة بدءاً من عام 1948، إال 

أن الدراسة يف ذلك الوقت لم ترو ظمأه وتطلعاته إىل التعرف عى فنون مصر القديمة التي أسرته باكرا، فكانت املنحة التي حصل 

عليها إىل مدينة األقصر )جنوب القاهرة( هدية قدرية له؛ إذ تعرف فيها عى الفن الفرعوين عن كثب، لينطلق يف ما بعد إىل أملانيا 

لدراسة الفنون ملدة عامن، عاد بعدها إىل “النوبة” عى ضفاف النيل املصري، ثم إىل باريس يف رحلة امتدت ألكر من عشرين عاما، 

تعرف فيها عن كثب عى املدارس املختلفة يف الفنون.

لم ينقطع حنن عن العمل بالنحت أو الرسم عى مدار حياته، حتى عندما أصابته وعكة صحية عام 2009 وقبل عامن من انطالق 

الثورة املصرية، ظل طوال مدة إقامته باملستشفى يعمل عى رسم عدد من اللوحات خصص لها قاعة حملت اسم “الشهود” وفيها 

وجوه مكممة وصور معربة عن أزمات وأحداث مرت بها مصر، وأخرى أحداث ارتبطت بتغرات عاملية يف تلك الفرة.

قبل ذلك ويف باريس عمل حنن عى تنفيذ عدد من األعمال التي باع الكثر منها هناك، كما أن فرة إقامته باألقصر خرج منها بعدد 

من األعمال املبتكرة التي وضعها يف متحفه يف قاعة حملت اسم “البشارة”.

الدويل، ومعارض  القاهرة  وبينايل  فينيسيا  وبينايل  بينايل اإلسكندرية  منها  الدولية  الجماعية  من املعارض  عدد  يف  حنن  شارك 

 ،2016 جماعية محلية منها املعرض القومي للفنون التشكيلية يف دورتيه الـ26، والـ28، واملعرض العام للفنون التشكيلية عامي 

و2017. فضال عن معارضه الخاصة التي كان آخرها عام 2013، وقد افتتح بعدها معرضه ومتحفه الدائم داخل منزله.

خصوصية الراث
لعل من أبرز ما يمكن مالحظته عى أعمال حنن سواء النحتية أو التصويرية هو تمكسه بالجذر املصري الفرعوين يف أعماله التي لن 

يخفى عى من يشاهدها حس املصري املتمسك بالراث، والذي لم ينجرف وراء املدارس الغربية. يحضر الحس املعماري يف منحوتاته 

فضال عن االختزال والتجريد الذي زاد تفضيله له خصوصا بعد فرة إقامته يف باريس.

يف الخمسينات، ويف ظل اهتمام أكرب بالتشخيص، أنتج حنن عددا من األعمال النحتية منها “فاطمة” وهو تمثال لرأس امرأة، 

و”حصان”، و”الزمار” وهو تمثال لرجل ينفخ يف مزمار غر موجود، و”راحة” لشاب مستلق عى ظهره واضعا يديه تحت رأسه، 

و”أم الشهيد”. أما الرسومات فكان من أهمها “البشارة” وهي غزالة عى خلفية بيضاء.

لتوضع يف  أبدعها حنن  بالنباتات ومنها “الحديقة1«، والرسومات التي  ويف الستينات، كان لحنن عدد من الرسومات املتعلقة 

كتاب رباعيات صالح جاهن، والتي احتلت قاعة يف متحفه يتصدرها تمثال برونزي لجاهن، هذا باإلضافة إىل بداية اهتمام حنن 

بمنحوتات عن الحيوانات، ومنها “البومة”، “الحمار”، “طائر أسطوري”.

يف السبعينات، وهي الفرة التي شهدت انتقال حنن إىل باريس، ويف ظل اهتمام أكرب بالتجريد واالختزال، أبدع حنن عددا من 

املنحوتات منها “نسمة”، “شيخ البلد”، “مراقبة صامتة”، “انتصار يتصاعد”، ومن الرسومات “جسر عائم”، “الصخرة”. ويف 

الثمانينات والتسعينات يمكن مالحظة الجمع ما بن التشخيص والتجريد يف عدد من األعمال عى نحو واضح، ومن أبرز األعمال 
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الجديد: تجمع في عملك الفني ما بين التركيز على التراث المصري 
تيارات  على  واالنفتاح  الخصوص  على وجه  الفرعوني  والفن  القديم 

الحداثة واإلفادة من مختلف المدارس الفنية.. كيف تأسس لديك هذا 

الوعي الجمالي؟ وكيف تنظر إلى ذلك النزوع لدى الكثير من الفنانين 

إلى االبتعاد التام عن التراث؟

كنت  عندما  بدأت  قديمة  تجربة  وليد  الجمالي  الوعي  هذا  حنين: 
بمدرستي  التاريخ  درس  في  عمره.  من  الثامنة  يتجاوز  لم  طفال 

االبتدائية في الفجالة تعرفت على صور فرعونية من مصر القديمة، 

المتحف  إلى  التاريخ  مدرس  فيها  صحبنا  التي  الزيارات  إحدى  وفي 

شعور  وانتابني  هناك،  بالتماثيل  انبهرت  التحرير  بميدان  المصري 

غريب تجاه كل األعمال المعروضة في المتحف، كأنها المست شيئا 

المتحف  في  أطوف  وأخذت  وزمالئي  المدرس  تركت  بداخلي.  دفينا 

وأتأمل األعمال الفنية المصنوعة من معادن وخشب وأحجار ملونة، 

ذهني وراسخة  في  عالقة  تلك األعمال  ظلت 

رفض  انتابني  اليوم  ذلك  منذ  وجداني،  في 

بي  المحيطة  القبح  مظاهر  لكل  واستنكار 

أولى  وبدأت  والميادين واألزقة،  الشوارع  في 

في  التي شاهدتها  النماذج  محاوالت محاكاة 

المتحف بتنفيذ مجسمات صغيرة من الطين 

األسواني، وأعجب أبي بها وعرضها في ورشته 

التي كان ينفذ فيها مشغوالت من الفضيات.

الجمال موجود  أن  أدركت  اللحظة  تلك  منذ 

في الفن القديم وال بد من اكتشافه والتعرف 

في  النحت  أدرس  أن  وقررت  بعمق،  عليه 

عامين  بعد  ولكن  الجميلة،  الفنون  كلية 

بعدما وجدت  أتركها،  أن  أردت  الدراسة  من 

األوروبية  الفنون  على  منصب  اهتمامهم  أن 

والتقليدية، وال يوجد اهتمام بالفن المصري 

وقتها  التأثير،  وشديد  جدا  أصيال  أراه  الذي 

دراسة  ضرورة  عن  الكلية  عميد  مع  تحدثت 

من  جزء  تخصيص  وقرر  المصري،  الفن 

وعمل  المصري  المتحف  أعمال  في  الدراسة 

محاكاة لتلك األعمال.

الفن  على  تعرفت  تجاوزها.  يمكن  وال  مهمة  طبعا  الحداثية  الروح 

بضرورة  مؤمنا  كنت  لكن  به،  وتأثرت  باريس  في  قرب  عن  األوروبي 

التوازن بين االثنين؛ فال يمكن تجاهل روح العصر ومنجزاته لكن ال بد 

من الخروج من ذلك بنظرة مختلفة تتماشى مع ماضينا وتراثنا وتخرج 

فنا جديدا مرتبطا بجذورنا.

أما بخصوص نزوع البعض نحو االبتعاد عن التراث برمته فأنا أرفضه 

الوجه تعزز فكرة االختالف  الميالد واألصل والتاريخ بل ومالمح  ألن 

عن اآلخر التي يجب أن يتم مراعاتها واحترامها، بدال من محاولة إنتاج 

نسخ مكررة مما أنتجه اآلخر خصوصا وأن هذه االختالفات ال بد أنها 

تصنع إحساسا داخليا ومناطق شديدة الذاتية يجب مراعاتها.

الجديد: الكثير من اختياراتك في النحت سواء في الفكرة أو التناول 
الفن  لك  منحه  الذي  ما  الفرعوني..  بالفن  وولعك  تأثرك  فيها  يلوح 

الفرعوني من أبعاد جوهرية في عملك؟ وإلى 

أي مدى صارت نظرتك الفنية متأثرة بالمعتقد 

الفرعوني ذاته؟

حنين: يمكن القول إن حضور الفن الفرعوني 
افتعال،  وبغير  قصد  دون  يأتي  أعمالي  في 

ألن هذا الفن صار جزءا من تركيبتي النفسية 

المتتبع  يالحظه  فما  ثم  ومن  والشخصية، 

ألعمالي ال تكون فيه قصدية من قبلي، سواء 

من  التناول  في  أو   الموضوعات  اختيار  في 

منظور ما. بالطبع تأثرت بالفن الفرعوني وبكل 

الفنون القديمة لكن ظهوره في أعمالي يحدث 

تلقائيا دون قصد.

مغامرتك  في  فاصلة  مراحل  ثمة  الجديد: 
الفنية كانت أوالها مرحلة الطفولة ثم الدراسة 

الفنون في  الجامعية ثم مرحلة االطالع على 

ثم  ألمانيا  في  أوال  الدراسة  الغرب من خالل 

فترة اإلقامة الطويلة في باريس.. كيف تركت 

كل مرحلة بصماتها على شخصيتك ومن ثم فنك؟ وما الذي منحته 

تلك  في  بهم  تأثرت  فنانون  ثمة  وهل  باريس؟  في  إقامتك  فترة  لك 

المرحلة؟

حنين: أظن أن تاريخ الفن توقف بعد الفراعنة ومع تغيرات وطنية 
في فترات معينة، ولكن هذا ال يعني اتباع المدارس األوروبية وتجاهل 

التراث  على  التعرف  باكرا  بدأت  الطفولة  مرحلة  في  التاريخ.  هذا 

ومحاوالتي  المصري  للمتحف  الفارقة  زيارتي  وبعد  المصري،  الفني 

قبل  من  كبيرا  تشجيعا  الفنية، وجدت  األعمال  محاكاة  في  األولى 

والدي وأساتذتي، ونفذت أعماال صغيرة. وبعد الدراسة الجامعية تم 

اختياري لمنحة إلى األقصر، وتعرفت هناك عن قرب على أشكال الفن 

الفرعوني ورسمت عددا من اللوحات منها “بشارة” التي أضفت لها في 

ما بعد أشكاال هندسية ملونة باألحمر واألزرق، وبدأ اهتمامي من هنا 

بالتجريد يظهر.

وأقمت  عامين،  لمدة  الفن  لدراسة  زيارتي أللمانيا  كانت  بعد ذلك، 

معرضا هناك بلوحات ومنحوتات من أعمالي في األقصر، ثم عدت 

والفن  القديمة  بالمباني  تأثرت  وهناك  النوبة  إلى  إلى مصر وتحديدا 

واليأس  القنوط  روح  ظل  وفي   1967 هزيمة  بعد  األصيل.  المصري 

المهيمنة اتجهت إلى باريس وهناك اطلعت على العديد من تجارب 

والتغيرات  األعمال  أشاهد  وكنت  المختلفة،  والمدارس  الفنانين 

الجديدة لكن ال أتبعها، ونفذت عددا من األعمال التي تم بيعها. هناك 

طبعا الكثير من الفنانين الذين تأثرت بهم ومنهم هنري مور وقسطنين 

برانكوزي وأرتولد مارتيني وغيرهم الكثيرون.

األلوان  رفضك الستخدام  جاء  لم  الجديد: 
الزيتية على القماش في مقابل اهتمام بإحياء 

البردي  أوراق  على  كالرسم  قديمة  تقنيات 

بأصباغ طبيعية أو تقنية الرسم على الجص؟ 

هل يمكن اعتبار ذلك جزءا من اهتمامك الكلي 

بالفن الفرعوني؟

حنين: الخامات عندي لها دور كبير جدا في 
الفن؛ كل مادة لها روح مختلفة عن األخرى، 

البازلت  أو  الجرانيت  عن  يختلف  فالخشب 

في  المادة.  الروح أختار  غيرهما، وحسب  أو 

أعمالي لم أحب استخدام الزيت ألنه يتأكسد 

ويغمق لونه، في الفن المصري القديم أعمال 

من الفريسك على الحوائط بمواد طبيعية ال 

العمل  تأثيرا مختلفا. أحببت  تتغير، وتعطي 

باألشياء القديمة وخرجت منها بأشياء مميزة، 

فكان لي أعمال بالفحم والنسيج. الخامات لها 

دور كبير في إبراز روح الفنان، وفي الكثير من األحيان العمل 

يظهر ويترجم بالخامة المستخدمة أكثر من الرسم نفسه.

الجديد: هل تختار الخامات بناء على الفكرة أم العكس؟ وما هي 
المراحل التي تمر بها في عملية التكوين الفني بدءا من الفكرة وحتى 

التنفيذ؟ وما أكثر المنحوتات التي تذكر أنها أرهقتك واستغرقت وقتا 

أطول مما كنت تظن؟ وما السبب؟

حنين: على أساس الخامة أختار وأنفذ الفكرة، كل خامة يخرج منها 
الفني  التكوين  مراحل  بخصوص  أما  جديدة.  وفكرة  مختلف  شكل 

فيكون لدي تصور عام أبدأ في العمل من خالله، وأثناء العمل يحدث 

المادة، وأوقات تخرج أشياء مختلفة لم  بيني وبين  الحوار  نوع من 

أكن أتصورها في البداية، فليست هناك قرارات حاسمة يتم تنفيذها 

في كل األحوال.

دوما  هناك  عملي،  في  واضحة  مراحل  لدي  ليست  عامة،  بصفة 

متغيرات، وهناك أعمال أبدأ العمل فيها وال أستطيع إكمالها فأتركها 

سنوات حتى أكون قد نضجت فيها معلوماتيا وأعود إليها مرة أخرى. 

عشرين  من  أكثر  منذ  فيهما  بدأت  قد  كنت  عملين  على  أعمل  اآلن 

عاما  وتركتهما وقتها ألنني لم أستطع الوصول إلى تصور نهائي لهما، 

تنمو  رؤية  نتاج  عمل  فكل  األعمال؛  في  التكرار  فكرة  لدي  وليست 

وتختلف باختالف المرحلة.

والنبات  الحيوان  مفردات  حضور  الجديد: 
تأثرا  جاء  هل  عام  بشكل  الفنية  أعمالك  في 

وما  الفرعوني؟  الفن  في  مماثلة  برسومات 

في  تحديدا  البومة  بتجسيد  اهتمامك  سبب 

أكثر من عمل وبأشكال مختلفة؟

أمامي  موجودة  والنباتات  الحيوانات  حنين: 
طوال الوقت، ومن الطبيعي أن أتأثر بوجودها 

أسعى  الكائنات  تجاه  مشاعر  لدي  وتتكون 

من  جزء  يكون  أن  الممكن  من  لتجسيدها، 

هذه المشاعر متأثرا بحبي للفن الفرعوني ألنه 

جزء مني. وكل تلك المشاعر المختزنة والتي 

تختزن  مختلفة  روافد  تكوينها  في  تتداخل 

داخلي وتخرج في عمل في وقت الحق. مثال 

وبعد ذلك  في صرصار،  يتأمل  كلبا  شاهدت 

في  عقلي  في  المختزن  المشهد  هذا  خرج 

كائنا  فأراها  البومة  بخصوص  أما  هنا.  لوحة 

تثيره  ما  فرغم  جدا،  ومثيرا  غريبا  متفردا، 

في نفس البعض من شعور بالتشاؤم إال أنها  

حضور الفن الفرعوني 
في أعمالي يأتي دون 

قصد وبغير افتعال

في الفن المصري 
القديم أعمال من 

الفريسك على الحوائط 
بمواد طبيعية ال تتغير

فال يمكن تجاهل روح 
العصر ومنجزاته لكن ال 
بد من الخروج من ذلك 

بنظرة مختلفة

أما بخصوص نزوع البعض 
نحو االبتعاد عن التراث 

برمته فأنا أرفضه 

حوار

خالل تلك الفرة منحوتة “امرأة وحصان” و”صبية بضفرة”.

يف هذا الحوار مع “الجديد” يستعيد حنن أبرز محطات رحلته الفنية منذ الطفولة وحتى اللحظة الراهنة، متطرقا إىل الحديث عن 

عالقته الخاصة باألحجار التي يستنطقها يف عمله ليقد منها إبداعات مبتكرة وحاالت وجدانية لم يخطط لها مسبًقا، فضال عن رؤيته 

إىل واقع الفن التشكيي والنحت يف الوقت الراهن خصوصا بعد تجربته الهامة يف سمبوزيوم أسوان الذي تأسس منذ العام 1996 

وال يزال مستمرا حتى اآلن.

قلم التحرير 

فن تشكيلي واقعية ما بعد الحداثة
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شديدة التفرد؛ تظهر ليال وتختفي نهارا ومعبرة عن العزلة بشكل ما.

للتجريد؛  ميال  أكثر  صرت  الفني  مشوارك  مدار  على  الجديد: 
الموضوع  على  تركيزا  أكثر  النحتية  أعمالك  كانت  الخمسينات  في 

السبعينات  وفي  والرمز  بالداللة  اهتماما  أكثر  صرت  الستينات  وفي 

والثمانينات نزوع أكبر نحو التجريد وفي التسعينات تركيز على إنجاز 

أحجام متباينة من المنحوتات، كيف جاء هذا التحول؟ وإلى أي مدى 

كان ممنهجا؟ وما الذي جعلك أكثر ميال للتجريد عن مرحلة البداية؟

جاء  متباينة  بأشكال  واستخدامه  التجريد  نحو  اتجاهي  حنين: 
الطرف عنه  أن نغض  الذي ال يمكن  الحديث  الفني  للتطور  استجابة 

بأي حال، وأظن أن التجريد له دور في األلوان واألشكال وفي تجسيد 

مشاعر ال يمكن وصفها في لغة بعيدة عن التشخيص، وفي فترة من 

الفترات كنت أنفذ أو أرسم أشكاال هندسية وأعطي لها اسما فكانت 

تتم مشاهدتها وفهمها وفق االسم الذي كتبته، وال أظن أن ذلك خطأ 

الراهن لكنه ال يمنح  التجريد بشكل عام استجابة للتطور  بشكل ما. 

قدرا أكبر من الحرية أو أقل ألن كل عمل فني هو حرية بشكل ما وإال 

فال طائل منه.

في  التسامي  إلى  “توقا  منحوتاتك  في  الخراط  إدوار  رأى  الجديد: 
صياغات مختلفة”، هل يمكن الحديث عن هاجس ما يسيطر على آدم 

حنين ويحركه في كل ما أنجزه وما ينجزه من أعمال فنية؟ وما الذي 

تنتظره من عملك الفني؟

حنين: ال أستطيع أن أرى معاني ما كالتسامي أو غيرها في عملي، 
مأزق  في  سيضعني  ذلك  ألن  أعرفها،  أن  أريد  ال  أنني  والحقيقة 

الكثير  ذلك  وسيعني  بها  أعمل  التي  التلقائية  وستضيع  القصدية 

دوما  التعويل  المقصود.  المعنى  تنفيذ  بغية  التوقف والتعطيل  من 

يكون على المشاهد للعمل الفني في أن يفهمه ويتلقاه بطريقته، أما 

بالنسبة لي فأثناء العمل أدخل في حاالت ال أعرفها.

عليها، عندما  التي أعمل  الخام  المادة  وبين  بيني  ثمة عالقة خاصة 

تلمس يدي المادة يتولد إحساس ما بها وتخرج الفكرة من التماس مع 

المادة لتتبلور في المخ، المسألة غريبة والفكرة قد ال تكون واضحة 

أو على األرجح  متبادل،  تفاهم  يمكن اعتبارها عالقة  كامال.  وضوحا 

عالقة حب يحركها اإلحساس وليس أوامر العقل. أحيانا بعدما ينتهي 

الوقت  من  الكثير  أستغرق  وقد  فيه،  النظر  أعاود  أن  العمل أخشى 

العمل  في  تولّدت  التي  المعاني  من  الدفقة  هذه  عليه ألن  للتعرف 

تعطي إحساسا ما ليست له صياغة.

الجديد: ما الذي أفادتك به تجربتك في تأسيس سمبوزيوم النحت 
في أسوان والعمل به على مدار سنوات؟ وما الذي كشفته لك عن راهن 

فن النحت في مصر؟ وإلى أي مدى تتابع إبداعات الشباب والشابات 

العرب الحديثة؟ وما هو تقييمك لها؟ 

حنين: أظن أن سمبوزيوم أسوان تسبب في إحداث حراك فني كبير، 
ففي سنوات سابقة لم يكن بقسم النحت سوى أفراد معدودين، أما 

حنين  آدم  مؤسسة  أطلقت  من جهة أخرى،  العشرات.  فهناك  اآلن 

جائزة لشباب النحاتين، في العام الماضي دخل التصفيات 20 نحاتا 

من أصل 50، وهذا العام تقدم للجائزة 70 ووصل إلى التصفيات 37 

نحاتا سيشاركون في المعرض.

أرى أن ثمة تطورا حدث في الفن، وهذا لم يكن موجودا منذ عقدين 

في  جديدة  فنية  روح  عن  الحديث  يمكن  اليوم  المثال.  سبيل  على 

والغربية.  المصرية  األصول  بين  للمزج  وسعي  خصوصا  النحت  فن 

المصريين  الفنانين  بين  الخبرات  مشاركة  في  ساهم  السمبوزيوم 

واألوروبيين وهذا صنع تغييرا واضحا في حركة النحت.

في مجال الفن التشكيلي عموما هناك بالضرورة أعمال مهمة لكن أرى 

أن النقلة القادمة ستكون في النحت ألنه كان ضعيفا وغير موجود، 

بصورة  النحت  تقدم  في  السمبوزيوم ساهمت  التي خلقها  والحركة 

أكبر من التصوير.

الجديد: كيف تنظر إلى التقنيات الحديثة في 
مجال الفن التشكيلي؟ هل ترى تأثيرها إيجابيا 

أم سلبيا؟

فيها  وأرى  التقنيات  هذه  أحب  ال  حنين: 
تراجع  في  تسهم  وقد  المبالغة،  من  الكثير 

بأي حال ألنها  بها  ما، وال أهتم  الفن بشكل 

به  أعمل  الذي  وأسلوبي  قواعدي  عن  بعيدة 

في النحت أو الرسم.

في  مؤخرا  مشاركة  لديك  كانت  الجديد: 
إبداعاتهم”  في  بعنوان “هي  معرض جماعي 

الخاصة  منحوتاتك  بعض  عرضت  وفيه 

رؤيتك  يشكل  خاص  منظر  من  هل  بالمرأة، 

إلى المرأة في كل أعمالك عنها؟

حنين: نعم شاركت بعدد من األعمال لكن ال 
أعتقد أن ثمة منظورا خاصا يحكمني في تناول 

ورؤية  منفردة  حالة  هي  لوحة  فكل  عام  وبشكل  المرأة، 

منظوره  وفق  ويفهمها  يقرأها  أن  المشاهد  يستطيع  خاصة 

الخاص.

الفكرية  القيود  من  بانعتاقك  تعتقد  مدى  أي  إلى  الجديد: 
أنك راض  تظن  الفنية  الحرية  من  درجة  إلى  والمجتمعية ووصولك 

عنها؟ وكيف تنظر إلى موجات التضييق على الفنون عموما والنحت 

تلك  لمثل  امتثلت  دينية متطرفة؟ هل  أفكار  إلى  باالستناد  خصوصا 

الضغوط في فترة ما؟

دون حرية، وعموما ال  للعمل  حنين: كنت حرا طبعا ألنه ال قيمة 
أعتقد أن عملي يتماس مع نقاط تثير مشاكل، واختياراتي ال تتصادم 

مع شيء مجتمعي. هنا لوحات لجسد ال يتضح إن كان رجال أو امرأة، 

وفي تصويري للمرأة لم يكن من اختياراتي المفضلة التصريح وكان 

االعتماد بشكل أكبر على مثل هذا االختزال.

فأنا  المتطرفة  واألفكار  الفنون  على  التضيق  موجات  بخصوص  أما 

متفائل بأن هناك أجياال جديدة من الفنانين والمبدعين ستساهم في 

خلق حالة من التوازن في مواجهة اإلرهاب بالفن.

الجديد: ما الذي حملته ثورات الربيع العربي وميدان التحرير للفن 
التشكيلي  الفن  على  االنهيار  تأثير  كان  وكيف  الصعود؟  فترات  مع 

العربي؟

حنين: ال أعرف، وفي عملي ال أهتم بتصوير 
معاصرة،  أحداث  أو  آنية  لحظات  وتجسيد 

وإن حدث ذلك تكون له معان متعددة يمكن 

قراءتها في ظروف مغايرة ولها تأثير ممتد.

ستة  من  أكثر  انقضاء  وبعد  اليوم  الجديد: 
تنظر  كيف  الفني،  عملك  بدايات  على  عقود 

إلى هذه الرحلة الحافلة؟

حنين: أنا راض عن الرحلة تماما ألنها منحتني 
حرية في إخراج تعبيرات لم أكن أعرفها برزت 

العمل  من  الكثير  مني  وأخذت  بالفن،  كلها 

والجهد واالنتظار.

أجرت الحوار في القاهرة: حنان عقيل

عندما تلمس يدي 
المادة يتولد إحساس ما 
بها وتخرج الفكرة من 

التماس مع المادة

في عملي ال أهتم 
بتصوير وتجسيد لحظات 
آنية أو أحداث معاصرة 

فن تشكيلي واقعية ما بعد الحداثةحوار
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المثقف النقدي 
في ذكرى محمود أمين العالم

خالد بيومي

واملفكــر  الناقــد  رحيــل  عــى  التاســعة  الذكــرى  األيــام  هــذه  تمّر
املاركــي محمــود أمــني العالــم )18 فرايــر 1922 – 10 ينايــر 

2009(. كانت كتاباته تظهره يف صور القادر عى الجدل واإلقناع املزّود 

عميقــة  معرفــة  مــن  ناقــد،  أو  مفكــر  أو  كاتــب  الحقيقيــة ألي  بالعــّدة 

شــاملة وحــس نقــدي جــارف، وانتصــار تــام لقضيــة الجماهــر والطبقــات 

الدنيــا يف املجتمــع، لكــن معرفتــه عــن كثــب كانــت تكشــف فيــه عــن كائــن 

والعقــل،  للنفــس  مؤنــس  والحنــو،  والصـفـاء  والعذوبــة  الرقــة  شــديد 

مهمــا  التهذيــب  شــديدة  عّفــة  لغــة  عــن  دومــا  ويصــدر  يجيــد املجاملــة، 

كانت حدة ما يقول وقسوته.

كبــر، وكان  إنســاين  وهــّم  وطنيــة  ومهمــة  العالــم صاحــب رســالة  كان 

عــى  العســف واإلذالل والكبــت،  لــكل صــور  مناضــال بطبيعتــه، رافضــا 

عــى رســالة املاجســتر  حصولــه  بعــد  الجامعــة  عــن  إبعــاده  مــن  الرغــم 

الحديثــة  الفيزـيـاء  يف  املوضوعيــة  املصادفــة  “فلســفة  بعنــوان  وكانــت 

لكنــه  الدكتــوراه،  للعمــل يف  بعدهــا  مــن  والتهيــؤ  الفلســفية”  وداللتهــا 

فصــل مــن الجامعــة قبــل حصولــه عليهــا النتمائــه الســيايس إىل الحركــة 

الشــيوعية، ثم معاناته معتقال سياســيا طيلة عدة ســنوات إبان العصر 

العســف  مــن  هربــا  طويلــة  لســنوات  فرنســا  إىل  وهجرتــه  الناصــري، 

مصــر. يف  الســيايس 

واملفارقة أن ذلك كله لم يفقده الحماس لعبدالناصر وإيمانه بزعامته 

ووطنيته ودفاعه عنه وعن ثورة 23 يوليو 1952 يف كل مناسبة.

الدكتــور  الناقــد واملفكــر  الفكــري  شــريكه  مــع  كتابــه املـشـرك  ولقــد كان 

عبدالعزيــز أنيــس “يف الثقافــة املصريــة” يف منتصــف خمســينات القــرن 

العشــرين يمثــل زلــزاال نقديــا عصــف بالكثــر مــن املوازيــن النقديــة والقيــم 

منتصــف  ومنــذ  جديــدة.  نقديــة  ورؤى  جديــد  بفكــر  وتبـشـرا  املتداولــة، 

القــرن املــايض واســماهما معــا، عنــوان ملدرســة جديــدة دخلــت يف معــارك 

فكريــة ونقديــة مــع عميــد األدب العربــي الدكتــور طــه حســني، الــذي كان 

يعلــق عــى كتاباتهمــا بأنهــا “يونــاين ال يـقـرأ”.

معجمهــا  لهــا  جديــدة،  لغــة  يســتخدمان  وأنيــس  العالــم  كان 

ومصطلحاتها البعيدة كل البعد عن املتداول يف ساحة الحياة الثقافية 

باعتبــاره  محفــوظ  نجيــب  عــى  أنيــس  هجــوم  كان  هنــا  مــن  واألدبيــة، 

مـعـّرا عــن الطبقــة الوســطى البورجوازيــة وليــس عــن طبقــة الروليتاريــا 

العمــال. مــن  الكادحــة 

ويعــد كتــاب “يف أزمــة الثقافــة املصريــة” لرـجـاء النقــاش الــذي ظهــر بعــد 

كتابهمــا بعــدة ســنوات أبلــغ رد يتصــف بنـظـرة إنســانية وجوديــة شــاملة 

دون وـقـوع يف أســر نظريــة معينــة، والوقــوف عنــد تطبيقاتهــا الحرفيــة. 

مــن  بعقــود  ذلــك  -بعــد  محفــوظ  نجيــب  فيخــّص  يعــود  العالــم  لكــن 

الزمــان- بكتــاب بديــع عــن عبقريتــه ومكانتــه الروائيــة، ودراســات أخــرى 

كاشــفة عــن رحابــة منهجــه النقــدي ورؤاه املتســعة ملــا كان يضيــق بــه يف 

إبــان انغماســه يف األيديولوجيــا. شــبابه 

يف  الوـقـوع  أو  الزلــل  مــن  والفلســفة  للمنطــق  دراســته  عصمتــه  وقــد 

التناقــض، فظــل طيلــة ســنوات عـمـره، ويف كل كتاباتــه، محافظــا عــى 

املتابعــة  إىل  الســّباق  املوســوعي  والناقــد  فيــه،  الطليعــي  املفكــر  جوهــر 

بعــده  مــن  الطريــق  عــى  القادمــون  بــه  يلحــق  أن  قبــل  واالكتشــاف 

بســنوات، يـقـرأ مــا لــم يقــرؤوه بعــد، ويعــرف مــا لــم يصــل إليــه علمهــم 

بعــد، ويقودهــم يف حــدب وحنــّو إىل فـضـاءات أرحــب ومــدارات أبعــد، 

الحــر. املوضوعــي  والفكــر  التنويــر  رواد  مــن  رائــدا 

العالــم  ـجـاء ذكــر أخيــه األكــر شــوقي  إذا  العالــم  أمــني  وكان محمــود 

واألديــب واملحقــق وعضــو مجمــع اللغــة العربيــة تــكاد عينــاه تغرورقــان 

الطفولــة  منــذ  أســتاذه  األكــر،  شــقيقه  عــن  يتحــدث  وهــو  بالدـمـوع 

املبكرة، واآلخذ بيده إىل كنوز الثقافة العربية والراث العربي وأســراره 

وموســوعاته، وكيــف كان لــه فضــل التأســيس وترســيخ حســه اللغــوي 

وهــي  العربــي،  الشــعر  مــن  الرفيعــة  بالنمــاذج  الجمــايل  وإنـضـاج وعيــه 

مــن حولــه  للســائد  مغاـيـرا  تجديديــا  شــاعرا  يكــون  أن  مــن  مكنتــه  أمــور 

الفلســفي،  التخصــص  يشــغله  أن  قبــل  األدبيــة،  حياتــه  مســتهل  يف 

أســبغت  التــي  املعــارك  وهــي  والفكريــة،  والنضاليــة  الوطنيــة  ومعاركــه 

الكبــر. والناقــد  الكبــر  واملفكــر  الكبــر  ألقــاب: املناضــل  عليــه 

وعــى الرغــم مــن أن محمــود أمــني العالــم شــغل العديــد مــن املناصــب 

الهامــة واملؤثــرة عــى مــدار حياتــه املزدحمــة بشــواغل النضــال ومتطلبــات 

لهيئــة  ورئاســته  اليــوم  أخبــار  إدارة  ملجلــس  رئاســته  أبرزهــا  مــن  الفكــر 

ات
صو

أ

املســرح، إال أنــه ظــل حريصــا عــى حريتــه واســتقالليته وفرديتــه، وصوتــه 

واملتـغـرات،  باملواقــف  العميــق  وعيــه  دومــا  يســتبطن  الــذي  الخــاص 

ويميــزه عــن غــره مــن الذيــن تحولــوا -عــى الرغــم منهــم- إىل موظفــني أو 

تابعــني للســلطة. حتــى اندمــج عــن طواعيــة واقتـنـاع يف أنشــطة املجلــس 

ومفـكـرا  بــارزا  وناقــدا  فيــه،  الفلســفة  للجنــة  مقــررا  للثقافــة،  األعــى 

رائــدا يف الكثــر مــن ندواتــه وملتقياتــه، فإنــه لــم يفقــد أبــدا هــذه الهويــة 

الخاصة التي تميزه، يسارع بالعودة إىل جوهره وحقيقة وعيه املتمرد 

املتأّبــي عــى الخـضـوع للســلطة، الرافــض ألن يكــون تابعــا أو مقــودا.

مــن هنــا لــم يكــن غريبــا وهــو عضــو لجنــة التحكيــم البــارز يف امللتقــى الثــاين 

للروايــة العربيــة الــذي نظمــه املجلــس األعــى للثقافــة، وهــي اللجنــة التــي 

الــذي  إبراهيــم،  اللــه  صنــع  الكبــر  للــروايئ  الجاـئـزة  تمنــح  بــأن  حكمــت 

وقــف بعــد إعــالن فــوزه، ال ليشــكر الصنيــع وإنمــا ليعتــذر عــن عــدم قبولــه 

للجائــزة احتجاجــا عــى أوضــاع سياســية واجتماعيــة، ومثــل موقفــه هــذا 

تصفيــق  دّوى  وعندمــا  الرســمية،  الثقافيــة  للمؤسســة  مدويــة  صفعــة 

فوجــئ  املصريــة،  األوـبـرا  بــدار  الصغــر  املســرح  يف  الحاشــد  الجمهــور 

اللــه  صنــع  رفــض  التــي  التحكيــم  لجنــة  -عضــو  “العالــم”  بــأن  الجميــع 

يف  “العالــم”  عــاد  لقــد  بشــدة!  املصفقــني  بــني  مــن  صنيعهــا-  إبراهيــم 

ومضــة ســريعة إىل حقيقتــه وطبيعتــه وجوـهـره، فــكان ال بــد لــه، وهــو 

الشــديد الحــرص عــى الحريــة وعــدم الخضــوع ألي قيــد، أن ينفعــل بهــذا 

املوقــف الــذي يؤكــد حريــة املـبـدع وتمــرده عــى أوـضـاع يرفضهــا وواقــع ال 

يرتضيــه.

مــا يقبلــه ومــا  بــني  الحيــة يف داخلــه،  بهــذه الجدليــة  العالــم  واســتطاع 

يرفضــه، بــني آرائــه املعلنــة ومواقفــه املؤكــدة لهــذه اآلراء واألفــكار، بــني 

حولــه  مــن  ـيـراه  ومــا  والكرامــة  الشــرف  بقيــم  وااللـتـزام  الكلمــة  أمانــة 

ممــن  كثــر  انكســار  مــن  يشــهده  ومــا  وظالميــة،  وتراجــع  تخلــف  مــن 

كانــوا يــرددون شــعارات النضــال إىل جانبــه، وإيثارهــم الســالمة حينــا، 

األحيــان،  كل  يف  الخــدم  طبقــة  ومغانــم  أحيانــا،  العاجــل  والكســب 

للتـكـرار. قابلــة  غــر  وصــورة  نموذجــا  لنفســه  يصنــع  أن  اســتطاع 

الفكــري ورفيــق  بأيــام قليلــة شــريكه  بعــده  القــدر أن يرحــل  ـشـاء  ولقــد 

املرحلــة النقديــة املبـكـرة املتمثلــة يف كتابهمــا “يف الثقافــة املصريــة” املفكــر 

الرياضيــات. أســتاذ  أنيــس  إبراهيــم  الدكتــور  والناقــد والعالــم 

برحيل محمود أمني العالم يرحل عصر ويغرب زمان، وتطوى صفحة 

والســلوك  التنويــري  والكفــاح  التقدمــي  النضــال  صفحــات  مــن  رائعــة 

اإلنساين الرفيع، البعيد عن كل ما يخدش الشرف أو الكرامة، املؤمن 

-عــن يقــني- بحتميــة انتصــار قيــم العــدل والحريــة مهمــا طــال الظــالم، 

وعصفــت قيــم البغــي والتخلــف والجحــود، وهــذا قــدره ودوره ومكانتــه 

يف ذاـكـرة مصــر والعالــم العربــي.

كاتب من مصر

وة
دع

فكر حر وإبداع جديد

تدعو الكتاب والمفكرين العرب 
إلى المشاركة في محاورها وملفاتها القادمة 

  

ترجمة األدب العربي 
إلى اللغات األخرى 

 

ثقافة الموبايل 
ما هي الثقافة التي تتشكل اليوم 
بواسطة الموبايل وشبكة المعارف 

المتاحة عبر للتكنولوجيا
 

الكوميكس العربي 
محاولة الستكشاف وجود فن جديد 

 

حال الفلسفة في الثقافة العربية
وسبل إحياء حضورها في العالم العربي 

حال الكتاب العربي
كيف تنشر الكتب 

في العالقة بين الكاتب والناشر والقارئ

الشعر والتجريب
هل وصل التجريب الشعري العربي 

إلى حائط مسدود

الصحافة الثقافية العربية
أحوالها، توجهاتها، عالقتها بالكتاب والقراء
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التاريخ ومحاكمة النوايا
وليد عالءالدين

“هــل كان صــالح الديــن األيوبــي يريــد تحريــر القــدس فعــال مــن الصليبيــن، كرجــل تقــي مســلم؟ أم كانــت القــدس تكئــة أيديولوجيــة 

ودينية للحشد حول مشروعه يف إقامة ُملك يخصه عى أنقاض ُملك سابق عليه؟ وهل كان تدمره لراث الدولة الفاطمية يف األزهر 

انتقاما من الِعلم؟ أم ألن هذا الراث لم يكن عى هواه األيديولوجي يف بناء ثقافة ُملكه من منظوره الديني والثقايف؟.. هذه األسئلة 

هــي مــا يحــدد املوقــف مــن صــالح الديــن”.

فتحت هذه املداخلة السريعة من الشاعر إبراهيم املصري، عى الفيسبوك، شهيتي للحديث يف موضوع طاملا شغلني.

مقال

يف  غايــة  نقطــة  إىل  يؤشــر  أنــه  وفي ظنــي 
إىل  بالفعــل  وتحـتـاج  الخطــورة، 

الديــن  بـصـالح  تتعلــق  ألنهــا  ليــس  حســم؛ 

الطريقــة  أثارتــه  الــذي  والخــالف  األيوبــي 

االســتعراضية التي اســتدعى بها يوســف زيدان 

واحدة من تصورات كتاب التاريخ عنه تخالف 

ألن  ولكــن  صــور،  مــن  لــه  التكريــس  تــم  مــا 

حســمه  ينبغــي  أمــر  الطريقــة  بهــذه  التفكــر 

عــى  يؤثــر  ـيـزال  وال  أّثــر  ألنــه  وعمــق،  بـسـرعة 

منظومــة مجتمعنــا الثقافيــة )أعنــي بهــا مجمــل 

األفــكار والعقائــد واملعلومــات التــي يبنــي أـفـراد 

املجتمــع رؤيتهــم اســتنادا إليهــا أو بنــاء عليهــا أو 

بتأثر منها(.

إن اإليحــاء األخالقــي الــذي تحيلنــا إليــه العبــارة 

–وكأنهــا- تطلــب منــا تقييــم الرجــال مــن خــالل 

نواياهــم التــي قــادت إىل أفعالهــم، وليــس مــن 

عظيمــة  بــدت  مهمــا  نفســها  أفعالهــم  خــالل 

احتمالــني  عــى  البــاب  يفتــح  إيجابيــة،  أو 

متناقضني تمام التناقض، األول يحمل دعوة 

يجعلنــا  فــال  وصاحبــه،  الفعــل  بــني  للفصــل 

تقديرنــا لفعــل مــا أن نظــن أن صاحبــه عظيــم 

يبــدأ  وهنــا  بالفعــل كذلــك.  كان  إذا  مثلــه؛ إال 

لـقـراءة  البــاب  يفتــح  الــذي  اآلخــر،  االحتمــال 

نوايــا الرجــال التــي دفعتهــم للقيــام بمــا فعلــوا. 

إلــه، فأجــر  وهــو يف ظنــي أمــر ال يدعيــه ســوى 

وثــواب العمــل عنــد اللــه، وفــق التصــور الشــائع 

لــه، ال يحصــل عليهمــا ســوى املؤمــن، فاألصــل 

العمــل نفســه. العمــل وليــس  نيــة  هــو 

العربيــة  األمــة  أوقعــت  تحديــداً  الفـكـرة  هــذه 

القــدرة  عــدم  أزمــة  يف  طويلــة  لقــرون  املســلمة 

وشــأن  شــأو  بلــغ  مهمــا  أعدائهــا  اـحـرام  عــى 

ليســت  املنـجـزات  هــذه  أن  ملجــرد  منجزاتهــم، 

املســلمون،  يتصــوره  كمــا  اللــه  لوجــه  خالصــة 

بــاالزدراء ووصلــوا إىل  عــى االـحـرام  فاحتالــوا 

أن  وهــو  النذالــة؛  يشــبه  رأيــي  يف  وســط  حــل 

اللــه ســخر ـهـؤالء األعــداء بعقولهــم وعلومهــم 

الذيــن  املســلمني  لخدمــة  ودأبهــم  وجهودهــم 

بالطبــع وبــال شــك أرقــى وأفضــل عنــد اللــه مهمــا 

وكســلهم،  وغبائهــم  جهلهــم  أمــر  مــن  كان 

فاســتمروا يف جهلهم وغبائهم وكســلهم بينما 

بكفرهــم. الكافــرون  نجــح 

العبــارة  هــذه  أمــام  للتوقــف  بــي  حــدا  مــا  هــذا 

الشــق األول  يمثلهــا  ـبـراءة  مــن  فيهــا  مــا  –عــى 

)الفصــل بــني الفعــل وصاحبــه(- تســمح للشــق 

الثــاين )األصــل يف العمــل النيــة( باملــرور، فــرى 

للحكــم. قاعــدة جيــدة  القــارئ  فيهــا 

فكيــف ننقــذ أبناءنــا ومســتقبلنا مــن هــذا الشــق 

هــذا املنطــق  خلــف  طويــال  تــوارى  الــذي  املرعــب 

إىل أن بــات ـجـزءا أصيــال مــن ثقافتنــا؟

فلننظــر أوال كيــف تمــت تربيتهــم، أو باألحــرى 

ووســائل  الدراســة  مناهــج  خــالل  مــن  تربيتنــا 

الكتــب! فيهــا  بمــا  اإلعــالم 

والدعــوة  التعليــم  نظــم  خــالل  مــن  تربينــا 

واإلعالم-عــى تقديــس النمــاذج بصفــة مغلقــة 

عناصرهــا  تقييــم  عــى  وليــس  شــمولية،  كليــة 

وتفاصيلها وقبول ما هو إيجابي وبنّاء ورفض 

وهــّدام. ســلبي  هــو  مــا 

هــذا الطــرح الــكي ال يســمح بمراجعــة نقديــة، 

هــو مــن األصــل يخلــق بيئــة ال تعــرف النقــد وال 

تتطــور خاللهــا ملــكات العقــل الناقــد.

ويف ظنــي أن األمــر –كالعــادة- بــدأ مــن األديــان، 

ليــس رفضــا لأديــان، ولكــن تصحيحــا لكيفيــة 

أو  كهنتهــا  مــن  أـقـول  لــن  معهــا.  التعامــل 

املنتفعــني منهــا، ولكــن ممــن يضعــون مناهــج 

نصوصهــا  وشــرح   ومبادئهــا  أفكارهــا  لتقديــم 

للناس. إنهم هنا مؤمنون يتحدثون عما يرونه 

مقدسا ال يأتيه الباطل من أي ناحية، وهم يف 

الوقــت نفســه –وبحكــم ســيطرة اإليمــان أيضــا- 

ال يملكــون الـجـرأة الالزمــة ملواجهــة مــا يغمــض 

عليهــم بالســؤال والبحــث، إنمــا بالتســليم بــأن 

ثمــة حكمــة وراء ذلــك. وليتهــم يكتفــون بذلــك، 

ويركــون الحكمــة لوقتهــا، إنمــا ينطلقــون مــن 

لتقديــم  بالحمــاس  مندفعــني  التســليم  هــذا 

أبســط  إىل  يفتقــر  تفســر  أو  تعليــل  أو  شــرح 

قواعــد املنطــق )خاصــة ملــن ال يملكــون إيمانهــم 

وتســليمهم(.

وكالعــادة -مــع الزمــن وـكـرة العمــل الدعــوي 

بمناسبة وبال مناسبة ألنه فرض يثابون عليه- 

ويســود  الشــروح،  وتنتشــر  النصــوص  تراجــع 

واملرهــون  واملنقــوص  املختــل  األـخـرة  منطــق 

بعـقـول ومعــارف أصحابهــا وليــدة زمنهــا وابنــة 

تــاله  بــال شــك –مقارنــة بمــا  الــذي كان  عصرهــا 

من عصور- عصر جهل وقلة تواصل واتصال.

مع تراكم الشــروح والتفاســر البشــرية يراجع 

النــص بمــا يحملــه مــن أـصـول ديــن إىل خلفيــة 

وســائل  وعــر  النــاس  بــني  وتنتشــر  املشــهد، 

عــن  بشــرية  صــوٌر  الدعــوة  ومنابــر  اإلعــالم 

العلـمـاء  النــاس،  ـهـؤالء  بمــن يف  الديــن،  هــذا 

مــن  تخرجــوا  الذيــن  أنفســهم  والباحثــون 

معاهــد ومؤسســات تســتعمل مناهــج ال تقــود 

إال إىل هــذا، وبذلــك تنغلــق الداـئـرة وال يمكــن 

أســرها. مــن  الفــكاك 

الصــور  تبنــي  عــى  التــي اعتــادت  العقليــة  هــذه 

وأغلقوهــا  آخــرون  صنعهــا  التــي  الذهنيــة 

وراجت كبضاعة، هي نفسها العقلية املجهزة 

للتعاطي مع كل تفاصيل الحياة بذات املنهج: 

التبنــي والحفــظ وليــس االســتقبال والتحليــل.

“مــن  هــو  تعريفــه  صــور  أبســط  -يف  واملثقــف 

األعظــم  ســواده  مجتمــع  نحــن  إذن  يحلــل”، 

قــادة  مــن  بدايــة  املعنــى،  -بهــذا  مثقــف  غــر 

بأســاتذة  مــرورا  املنابــر،  ووعــاظ  العــام  اـلـرأي 

القائمــة. آخــر  إىل   … واملعلمــني  الجامعــات 

حتــى  لهــم  يقــال  -كمــا  املــدارس  لطــالب  قــل 

مصــر  بــاين  هــو  باشــا  عــي  محمــد  إن  اليــوم- 

الحديثة، وال تقل أكر من ذلك. فال شك إذن 

محمــد  أن  لــه-  املـكـرس  التفكــر  منهــج  –وفــق 

طيــب  )بمعنــى  عظيمــا  رجــال  كان  باشــا  عــي 

ومخلــص ومحــب ونبيــل ومنظــم ومحســن … 
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مصــر. بنــى  إلــخ( ألنــه 

فــإذا خــرج أحــد القادريــن عــى التحليــل وقــال 

ليــس ألنــه  ذلــك  فعــل  باشــا  عــي  محمــد  “إن 

رجــل طيــب وعظيــم، وليــس ألنــه يحــب مصــر 

يقولــه  ومــا  غريًبــا  القائــل  يصبــح  واملصريــني”، 

عــى  كان  إنــه  وقــال  زاد  فــإذا  مســتغرب. 

حيــل  وصاحــب  وداهيــة  ألعباًنــا  العكــس؛ 

ديــن،  أو  حــدود أخــالق  عنــد  تقــف  ال  ومكائــد 

بالســيطرة  هــوس  مــن  منطلًقــا  كان  أنــه  أو 

أبنــاؤه،  بعــده  مــن  يرثهــا  امراطوريــة  وبـنـاء 

أضــاف  إذا  أمــا  باللــه.  والعيــاذ  مجــدف  فهــو 

بــني  تعــارض  ال  أنــه  للمنطــق-  -اســتكمااًل 

األمريــن، فقــد قدمــت أعمــال محمــد عــي ملصــر 

خدمــات جليلــة، وإن كانــت نوايــاه ليســت كمــا 

نتصــور. إذن فليهنــأ القائــل -إضافــة إىل وصفــه 

بالغريــب واملجــدف-  بأنــه صــار يف نظــر النــاس 

للــه! والحمــد  ومختــاًل  مخـبـواًل 

الــذي صــار بفضــل  أضــف إىل صــورة املجتمــع، 

قــادر  غــر  والدعــوة  واإلعــالم  التعليــم  أنظمــة 

تبنــي  خــالل  مــن  إال  نـظـره  وجهــة  بـنـاء  عــى 

الصــور الجاهــزة، وغــر قــادر عــى التحليــل، وال 

يملــك مــن أدوات العقــل الناقــد النــزر اليســر، 

أنــه مجتمــع ال يـقـرأ، وإذا ـقـرأ –وهــو عــى هــذه 

الركيبــة الذهنيــة- فــإن قراءتــه ـقـراءة ضرـيـرة، 

يتلمــس فيهــا كالضريــر مــا ألفــه وارتــاح إليــه مــن 

أشــياء، وال يغامــر بالتحقــق ممــا ال يعــرف. إنــه 

مــن   عقلــه  يف  رســخ  مــا  يعــزز  عمــا  باحثــا  يـقـرأ 

ســعيا الختبارهــا وتثقيفهــا. أفــكار، وليــس 

ليتبنــى  اـلـرأي  قــادة  ينتظــر  مجتمــع  واملحصلــة 

هــم  اـلـرأي  قــادة  صــار  فــإذا  يطرحــون.  مــا 

اكتملــت  فقــد  الفارغــون  الجهــال  اإلعالميــون 

الغمــة. وانزاحــت  النعمــة 

بــه اـلـراث العربــي واإلســالمي  ورغــم مــا اكتــظ 

مــن مأثــورات، يبقــى أن النــاس –طاملــا أنهــم ال 

وطاملــا  بأنفســهم،  معلوماتهــم  عــن  يبحثــون 

معارفهــم  ينحتــوا  أن  عــى  ينشــأوا  لــم  أنهــم 

الرائــج  أصــداء  ثقافتهــم  ســتظل  بأنفســهم- 

املــدارس  يف  واملعتــاد  واملكــرور  والشــائع 

والتلفزيــون  والنــوادي  والكنائــس  والجوامــع 

ووســائل التواصل االجتماعي. فأين املفر الذي 

محلــل؟ أو  ناقــد  عقــٌل  منــه  يخــرج  أن  يمكــن 

الشــاعر  لســؤال  تأويــي  أن  يف  ثقتــي  رغــم 

إبراهيــم املصــري ال يعــر عــن ثقافــة الرجــل وال 

مقصده وقت صياغته، إال أن الكلمات عندما 

تخــرج تصبــح منفصلــة عــن صاحبهــا، نتعامــل 

التفكيــك  تســتدعي  إشــارات  بوصفهــا  معهــا 

والفهــم. وقــد يجــد قــارئ مــا فيهــا بابــا للنبــش 

رواهــا  بقصــص  لنــا  ليخــرج  التاريــخ  كتــب  يف 

اللــه  يدعــو  أنــه كان  عــن  مــن األيوبــي  املقربــون 

صباح مســاء أن ينصره عى الصليبيني الكفرة 

البعــض  يســوق  وقــد  القــدس.  أرض  ليحــرر 

حــوارات مطولــة بــني األيوبــي ومعاونيــه ورجــال 

لــه  املعاصــر  التاريــخ  مــن  أـمـراء  أو  حــكام  أو 

ويجــد  الطيبــة.  نيتــه  الرجــل وتعــزز  ورع  تثبــت 

فيهــا الســابحون يف بحــر النمــوذج املغلــق عــى 

ذاتــه نـصـرا لهــم يرفــع معنوياتهــم ويجعلهــم 

ممعنــني يف تقديــس الرجــل وأفعالــه منطلقــني 

مــن نمــوذج أفعــال العظيــم عظيمــة والعظيــم 

عظيمــة. أفعالــه 

ويف اآلن نفسه قد تدفع العبارة نفسها آخرين 

للنبــش يف روايــات التاريــخ إلقامــة الحجــة عــى 

انتهازيــا  كان طماعــا  األيوبــي  الديــن  ـصـالح  أن 

يصــي  يكــن  لــم  أو  منافقــا  متملقــا  وصوليــا 

يوســف  الدكتــور  وصفــه  -كمــا  أنــه  أو  أو…  

زيــدان- “مــن أحقــر شــخصيات التاريــخ”، قبــل 

ليجــرد  عــى فعلــه  الرجــل  يســحب صفــات  أن 

تيــار  يف  ســابحا  أهميتــه،  مــن  نفســه  الفعــل 

النمــوذج املغلــق املقابــل، األفعــال العظيمــة ال 

يفعلها سوى عظماء، وأفعال األنذال ليست 

عظيمــة.

هــل يجــوز مثــال أن نــرى يف عــودة القــدس فعــال 

مستقال عن فاعله، ندرس ظروفه ومالبساته 

كمــا نــدرس آثــاره، وال بــأس أن نــدرس الفاعــل 

وتاريخــه، كمــا نــدرس عالقــة الفاعــل بالفعــل 

بهــا والظــروف واملالبســات  قــام  التــي  والكيفيــة 

التــي قــادت لذلــك واملصاعــب وكيــف تجاوزهــا، 

بمعــزل  ولكــن  إلــخ،  دبرهــا  وكيــف  واملكائــد 

عــن تقييــم أي مــن هــذه التفاصيــل ثــم ســحب 

القيمة عى البقية، هل يمكن أن نفعل ذلك؟ 

النقــاط  وليــدرس كذلــك مــن أراد-بمعــزل عــن 

الســابقة، أقصد من دون التأثر بها- شــخصية 

الرجــل ونفســيته وصفاتــه كقائــد وكــزوج وكأخ 

وحتــى تشــريحه الجســماين وقدرتــه الجنســية.

هل يجوز أن نفعل ذلك كله من دون الوقوع 

مــن  الــذي يجعــل كل  النمــوذج املغلــق  فــخ  يف 

راجــع حديثــا يف البخــاري كأنــه طعــن العقيــدة 

بخنجر مسموم، وكل من وقف متسائال أمام 

موقف من مواقف الصحابة كأنه أذنب، وكل 

مــن وقــف متســائال أمــام نــص قــرآين وشــروحه 

نفعــل  أن  يمكــن  هــل  غــر املقنعــة كمــن كفــر؟ 

ذلــك لننقــذ العقــل الناقــد أو مــا تبقــى منــه يف 

مــن  ممكًنــا، ولكــن  أظنــه  الفكريــة؟  منظومتنــا 

أيــن نبــدأ وكيــف؟

شاعر وكاتب من مصر

“هل كان صالح الدين 
األيوبي يريد تحرير القدس 

فعال من الصليبيين، 
كرجل تقي مسلم؟ 

أم كانت القدس تكئة 
أيديولوجية ودينية للحشد 
حول مشروعه في إقامة 
ُملك يخصه على أنقاض 
ُملك سابق عليه؟ وهل 

كان تدميره لتراث الدولة 
الفاطمية في األزهر 
انتقاما من الِعلم؟ أم 

ألن هذا التراث لم يكن 
على هواه األيديولوجي 
في بناء ثقافة ُملكه من 
منظوره الديني والثقافي

مقال
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الحرب التي قررت مصير العرب
مئة سنة على نهاية الحرب العالمية األولى

فهمي رمضاني

بحـلـول ســنة 2018، يكــون قــد انقــى قــرن عــى نهايــة الـحـرب العامليــة األوىل، ذلــك الحــدث الــذي لــم يشــهد لــه التاريــخ مثيــال، حيــث 

مثــل منعرجــا حاســما يف تاريــخ العالقــات الدوليــة كمــا ترتبــت عنــه جملــة مــن اآلثــار والنتائــج ـسـاهمت بعمــق يف نحــت املشــهد الجيــو-

ســيايس للعالــم املعاصــر. فممــا ال شــك فيــه أن هــذه الـحـرب الكونيــة قــد عصفــت بــكل الســائد واملألــوف إذ تأثــر بهــا وبصــورة مباـشـرة أو 

غــر مباـشـرة كل ركــن صغــر مــن املعمــورة. ولعــل كل مــن يريــد اكتنــاه رمزيــة هــذا الحــدث والحفــر يف معانيــه ودالالتــه ودراســته دراســة 

مستفيضة سيالحظ أن العديد من املسائل لم تحظ إىل اليوم باهتمام أقالم املؤرخن، وخاصة عالقة العرب بهذه الحرب األوروبية، 

إذ مــن املتعــارف عليــه أنهــم شــاركوا فيهــا ـسـواء كاـنـوا مشــارقة أم مغاربــة عــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن لهــم فيهــا ناقــة وال جمــل. كمــا أن 

مصرهــم الراجيــدي والدراماتيــي -والــذي تبــددت مــن خاللــه جميــع األحــالم العربيــة- ظــل مرتبطــا بمــا أقــّره املنتصــرون يف هــذه الحــرب. 

هــذا هــو األمــر الــذي يجعلنــا نلقــي نـظـرة فاحصــة عــى هــذه العالقــة بعــد مــّي ردح ال بــأس بــه مــن الزمــن )قــرن(، مستأنســن يف ذلــك 

فهــم البنيتــن االقتصاديــة واالجتماعيــة  يمكنــه  تــرى أن املــؤرخ ال  بروديــل( التــي  فرنانــد  للمــؤرخ الفرنــي  باملقولــة الربوديليــة )نســبة 

وســرب أغوارهمــا إال عــرب “املــدى الطويــل” أي ضــرورة توفــر مســافة زمنيــة تخــول لــه النظــر والتحقيــق الخلدونيــن للحــدث التاريخــي إذ أن 

“الحاضــر واملــايض يــيء كٌل منهمــا اآلخــر”.

مقال

مــا  نحــو  عــى  العظمــى  الحرب  
إبــان اندالعهــا أو  بــه  ســميت 

الواليــات  يف  ســميت  كمــا  األوروبيــة”  “الـحـرب 

املتحــدة األمركيــة، تعــّد أهــم حــدث هــز أركان 

عوامــل  فيــه  ســاهمت  فقــد  العشــرين.  القــرن 

هنــا  املقــام  يتســع  ال  ومتناقضــة  متداخلــة 

لذكرهــا وتحليلهــا، فقــط يمكننــا اإلشــارة إىل مــا 

مــن  منــه  األوروبــي  الــدويل وخاصــة  الجــّو  مّيــز 

عــى  للهيمنــة  جامحــة  ورغبــة  للســيطرة  نزعــة 

أكــر قــدر مــن املســتعمرات، وذلــك تزامنــا مــع 

مـيـزت  جديــدة  كمرحلــة  اإلمرياليــة  بــروز 

انطلقــت  وقــد  األوروبيــة.  البلــدان  اقتصاديــات 

كانــت  التــي  البلقــان  منطقــة  مــن  الـحـرب  هــذه 

العالــم  لتشــمل  البــارود”  “مخــزن  تســمى 

قاطبــة خاصــة بعــد انضمــام الواليــات املتحــدة 

كانــت  الـفـرة  هــذه  يف   .1917 ســنة  األمركيــة 

جــل املنطقــة العربيــة خاضعــة إمــا لالســتعمار 

ففــي  العثمانيــة:  للســلطنة  وإمــا  األجنبــي 

الفرنــي  االســتعمار  أحــّل  العربــي  املـغـرب 

والجزائــر  تونــس  مــن  كل  عــى  ســيطرته 

لالســتعمار  ليبيــا  خضعــت  فيمــا  واملـغـرب، 

قــد  اآلخــر  فهــو  العربــي  املشــرق  أمــا  اإليطــايل. 

الســلطنة  ســيطرة  تحــت  بــدوره  يــرزح  كان 

العثمانيــة التــي كانــت تمــّر بـفـرة ضعــف شــمل 

بـ”الرجــل  آنــذاك  عرفــت  حيــث  املياديــن  جــّل 

األوروبيــة  القــوى  جعــل  الــذي  األمــر  املريــض” 

مــا  وهــو  الرجــل  هــذا  تركــة  اقتســام  يف  تفكــر 

عــرف يف األعــراف الدوليــة “باملســألة الشــرقية”. 

وقد أفرز هذا الضعف والدة حركات معارضة 

املشــرق  مـيـزت  حيــث  قومــي،  اتجــاه  ذات 

العربــي آنــذاك شــبه يقظــة قوميــة، كمــا تبلــور 

العثمانيــة  اإلمراطوريــة  مــن  موقــف  كذلــك 

خاصــة مــع تزايــد اإلحســاس باالنتـمـاء العربــي 

منطقــة  تعيشــه  كانــت  مــا  مــع  تزامنــا  وذلــك 

املشــرق العربــي مــن حالــة اختمــار فكــري تعــود 

يف  عشــر.  التاســع  القــرن  نهضــة  إىل  جذورهــا 

الجامعــة  فـكـرة  انتشــار  نجــد  ذلــك  مقابــل 

اإلســالمية التــي كان يدعــو إليهــا آخــر ســالطني 

الدولــة العثمانيــة، والتــي كان لهــا صــدى قــوّي 

يطــرح  الــذي  الســؤال  ولكــن  ومغربــا.  مشــرقا 

نفســه هنــا: هــل كان للـعـرب وعــي بمــا يجــري 

عــى الضفــة األخــرى مــن املتوســط؟ هــل توقــع 

العرب اندالع حرب كونية؟

األمــر الــذي ال يختلــف فيــه اثنــان هــو أن الحــرب 

أحــد  يتوقــع  لــم  إذ  الـعـرب،  فاجــأت  الكــرى 

الســريعة  الوـتـرة  بتلــك  األحــداث  تســر  أن 

لتتحّول الحرب من أوروبية إىل كونية شــملت 

جــّل مناطــق املعمــورة. وعــالوة عــن ذلــك، فــإن 

وســائل االتصــال الحديثــة لــم تكــن متوـفـرة يف 

بداية القرن العشرين عى النحو الذي نعرفه 

اليوم، إذ من الصعب للعرب أن يتعرفوا عّما 

املتوســط  مــن  األخــرى  الضفــة  يف  يجــري  كان 

كمــا  والجزئيــات.  التفاصيــل  بمختلــف  واإلملــام 

الوحيــدة  الوســيلة  كانــت  التــي  الصحافــة  أن 

لبناء الرأي العام هي يف جلها صحافة عربية، 

إذ مــن النــادر أن تفــد جرائــد غربيــة إىل املنطقــة 

الصحافــة  كانــت  مثــال  تونــس  ففــي  العربيــة: 

أغلبهــا مشــرقية أو وطنيــة، وحتــى لــو افرضنــا 

أن هنــاك اطالعــا أو إملامــا بمــا يحــدث يف أوروبــا 

آنــذاك فقــد ظــل نخبويــا مقتـصـرا عــى النخبــة 

كعــي  الوطنيــة؛  الحركــة  رجــال  مــن  املثقفــة 

فيمــا  وآخريــن،  صفــر  والبشــر  حامبــة  بــاش 

بقــي عمــوم النــاس عــى درايــة قليلــة إن لــم نقــل 

منعدمة باألوضاع األوروبية. أما يف مصر مثال 

فقد كان هناك تأثر قوي للجامعة اإلسالمية 

اإلســالمي  باملشــرق  املتواصــل  الرتباطهــا  نـظـرا 

عــى  ســاعد  قــد  اإلنكليــزي  الحضــور  أن  كمــا 

قبيــل  أوروبــا  بأوـضـاع  جنينــي  وعــي  تبلــور 

الحــرب. ولكــن يبقــى ذلــك الوعــي مقتصــرا عــى 

طبقــة صغــرة مــن املجتمــع كمــا أســلفنا الذكــر. 

وعمومــا لــم يتوقــع الـعـرب انــدالع ـحـرب بهــذه 

فــي  بــني  أنفســهم  وجــدوا  ولذلــك  الـسـرعة 

جانــب  إىل  الـحـرب  يف  االنـخـراط  إمــا  كماشــة: 

بالتجنيــد  القـبـول  وإمــا  العثمانيــة  الســلطنة 

وإنكـلـرا. فرنســا  جانــب  إىل  واملشــاركة 

ـحـرب  هــي  الـحـرب  هــذه  أن  فيــه  شــك  ال  ممــا 

لتناقــض  نتيجــة  كانــت  باألســاس  أوروبيــة 

التقليديــة  القــوى  بــني  االقتصاديــة  املصالــح 

)فرنســا وبريطانيــا( والقــوى الصاعــدة املطالبــة 

وإيطاليــا.  كأملانيــا  املســتعمرات  مــن  بحظهــا 

وعموما لم يكن للعرب ناقة وال جمل يف هذه 

الســلطنة  انـخـراط  مــن  الرغــم  عــى  الـحـرب، 

العثمانيــة فيهــا إىل جانــب أملانيــا. ولكــن ذلــك ال 

يمنعنــا مــن إلـقـاء نـظـرة إىل الرأســمال البشــري 

ففــي  الـحـرب:  هــذه  يف  شــارك  الــذي  العربــي 

املـغـرب العربــي جنــدت فرنســا عـشـرات اآلالف 

مــن املغاربــة وألقــت بهــم يف ســاحات املعــارك، 

قلــة  إىل  نـظـرا  حتفهــم  أغلبهــم  القــى  وقــد 

خراتهــم الحربيــة وكذلــك الصطدامهــم بحــرب 

والغواصــات  الدبابــات  فيهــا  قاتلــت  عصريــة 

كان  فقــد  العربــي  املشــرق  أمــا  والطاـئـرات. 

إىل  الـحـرب  منــه يف  ـجـزء  انـخـرط  إذ  منقســما: 

جانــب الســلطنة العثمانيــة بقيــادة أنــور باشــا، 

جيــش  ضمــن  املشــاركة  آخــرون  فضــل  فيمــا 

الشــريف حســني يف مــا ســمي بالثــورة العربيــة. 

عــن  دقيقــة  أرقامــا  اليــوم  إىل  نفتقــد  وعمومــا 

مشــاركة الـعـرب يف هــذه الـحـرب، وعــن مــدى 

الحربــي، وكيــف كان  مســاهمتهم يف املجهــود 

آنــذاك؟ األوـضـاع  مــع  تفاعلهــم 

بــأس  ـتـراود شــّقا ال  هــذا كلــه كانــت  يف خضــم 

تــرح  لــم  إذ  األحــالم،  بعــض  الـعـرب  مــن  بــه 

أذهانهم فكرة تكوين دولة عربية غر خاضعة 

ال لأتــراك وال لالســتعمار الغربــي، وقــد جســد 

تحالــف  الــذي  الحســني  الشــريف  الحلــم  هــذا 

العثمانيــني. الثــورة ضــّد  مــع اإلنكليــز وأعلــن 

ـنـوع  العشــرين  القــرن  بدايــات  منــذ  ظهــر 

بتعزيــز  تدّعــم  العربــي  القومــي  الوعــي  مــن 

يــروم  الــذي  العربــي  باالنتـمـاء  اإلحســاس 

وتكويــن  العثمــاين  النــر  ِربقــة  مــن  التخلــص 

هــذه  اســتبدت  وقــد  مســتقلة،  عربيــة  دولــة 

إذ  مكــة  يف  حســني  بالشــريف  خاصــة  الفـكـرة 
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تضــع  إن  مــا  حلمــه  بتحقيــق  بريطانيــا  وعدتــه 

الحرب أوزارها، عى شرط أن يقاتل إىل جانب 

اإلنكليــز ضــد العثمانيــني. أمــا يف املـغـرب، فقــد 

األوـضـاع  بتحســني  الفرنــي  االحتــالل  وعــد 

يف  للمســتعمرات  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

حالــة فــوز دول الوفــاق. وبذلــك قاتــل املغاربــة 

كذلك ضّد اإلمراطورية العثمانية. بيد أن كل 

هاتــه الوعــود ســتتبدد وســتذهب هبــاء منثــورا، 

بـ”معاهــدة  يعــرف  مــا  إمـضـاء  بعــد  وذلــك 

إذ  بلفــور،  وعــد  وصــدور  بيكــو”  ســايكس 

لتحقيــق  نوايــا  اإلمريــايل  للـغـرب  تكــن  لــم 

الوعــود العربيــة، وخاصــة تكويــن دولــة عربيــة 

وفضــال  الحجــاز،  مركزهــا  يكــون  مســتقلة 

االســتعمارية وخاصــة  فــإن املصالــح  ذلــك  عــن 

النفــط يف املوصــل تقتــي عــدم  بعــد اكتشــاف 

خاضعــة.  غــر  عربيــة  دولــة  بنشــأة  الســماح 

أمــى  حيــث  بريطانيــا وعودهــا  نكثــت  ولذلــك 

والفرنــي  ســايكس  مــارك  الريطــاين  مــن  كل 

يف  بيكــو”  ســايكس  “معاهــدة  بيكــو  جــورج 

الشــرق  منطقــة  وضعــت  والتــي   ،1916 مــاي 

والفرنــي  الريطــاين  االنتــداب  تحــت  األوســط 

مــن  الغربــي  الـجـزء  عــى  فرنســا  تحصلــت  إذ 

ومنطقــة  ولبنــان(  )ســوريا  الخصيــب  الهــالل 

فامتــدت  بريطانيــا  أمــا  الـعـراق.  يف  املوصــل 

الجنوبــي  الشــام  بــالد  مــن  ســيطرتها  مناطــق 

متوســعة باتجــاه الشــرق لتضــم بغــداد. يمكــن 

الـقـول هنــا إن فرنســا وبريطانيــا قــد عملتــا عــى 

االـسـراتيجية  املناطــق  عــى  ســيطرتهما  إحــكام 

أمــا  منهــا.  النفطيــة  العربــي خاصــة  يف املشــرق 

الطعنــة األخــرى التــي ســيتعرض إليهــا الـعـرب 

 2 يف  بلفــور  وعــد  صــدور  هــو  الـحـرب  خــالل 

إعـطـاء  بموجبــه  تــم  والــذي   ،1917 نوفمــر 

فلســطني كوطــن قومــي لليهــود. وبذلــك بــدأت 

تظهــر يف األفــق خارطــة جغراسياســية جديــدة 

ملنطقــة الشــرق األوســط، تتمثــل أهــم ســماتها 

يف سيطرة القوى الغربية اإلمريالية عى أهم 

أوىل  نــواة  كذلــك  وزرع  االـسـراتيجية  املناطــق 

وحــدة  أي  قيــام  ملنــع  كحاجــز  يهوديــة  لدولــة 

وتتوضــح  الســيطرة  هــذه  ســتتحدد  عربيــة. 

وإـقـرار  أوزارهــا  الـحـرب  تضــع  أن  بعــد  معاملهــا 

يف  ســيفر  معاهــدة  خاصــة  الســالم  معاهــدات 

اإلمراطوريــة  بموجبهــا  تخلــت  والتــي   ،1920

إـقـرار  تــم  كمــا  أراضيهــا  أغلــب  عــن  العثمانيــة 

أغلــب  عــى  والريطــاين  الفرنــي  اإلنتــداب 

بلــدان املشــرق. وبذلــك تكــون نهايــة الـحـرب قــد 

جنــى  فمــاذا  للـعـرب.  جديــدا  مـصـرا  رســمت 

الـحـرب؟ هــذه  مــن  الـعـرب 

الســلبية والراجيديــة  النتائــج  مــن  الرغــم  عــى 

التــي خــرج بهــا الـعـرب والتــي تمثلــت أهمهــا يف 

تقســيم املنطقــة العربيــة إىل مناطــق نفــوذ بــني 

القــوى الكــرى، وفشــل الثــورة العربيــة بقيــادة 

اإلمراطوريــة  وتفكيــك  الحســني،  الشــريف 

بعــض  نســجل  أن  يمكننــا  فإنــه  العثمانيــة، 

النتائج اإليجابية: فمشاركة العرب يف الحرب 

املســائل؛  بعديــد  وعيهــم  ازديــاد  يف  ســاهمت 

عــى  املغاربــة  أعــني  مثــال  الـحـرب  فتحــت  فقــد 

تطــّور املطالــب  ســاهم يف  الــذي  العالــم، األمــر 

حيــث  العربــي  املـغـرب  يف  ســيما  وال  الوطنيــة 

يف  البعيــد  املــدى  عــى  التحــرر  حركــة  نجحــت 

شــهدت  كمــا  االســتعمارية،  البنيــة  تفكيــك 

السياســية  األـحـزاب  نشــوء  العشــرينات  ـفـرة 

الـحـزب  تونــس  يف  تأســس  فقــد  الحديثــة 

يــد عبدالعزيــز  التونــي عــى  الدســتوري  الحــر 

كذلــك  تأسســت  كمــا   ،1920 يف  الثعالبــي 

األحــزاب الشــيوعية يف أغلــب البلــدان العربيــة، 

األـحـزاب  جــل  تكونــت  وتونــس  لبنــان  ففــي 

و1921. األمــر   1919 بــني  الـفـرة  الشــيوعية يف 

الالفــت لالنتبــاه كذلــك هــو هجــرة الطلبــة واليــد 

العاملــة إىل أوروبــا بعــد نهايــة الـحـرب، حيــث 

أضحــت هــذه األخــرة الوجهــة املنشــودة خاصــة 

مواصلــة  يرومــون  الذيــن  املغاربــة  للطلبــة 

بهــرج  زوال  فــإن  ذلــك  عــى  زيــادة  دراســتهم. 

بــروز  يف  ســاهم  العربــي  املخيــال  مــن  الخالفــة 

يتـكـرس  بــدأ  حيــث  وتحديــث،  تجديــد  حركــة 

الدولــة  كذلــك  أو  الوطنيــة  الدولــة  مفهــوم 

جــل  ذلــك  عــن  ـعـرت  وقــد  القطريــة،  الرابيــة 

بعــد  الناشــئة  الحديثــة  السياســية  األـحـزاب 

الـحـرب.

“املســألة  األوىل  العامليــة  الـحـرب  حســمت  لقــد 

القــوى  انقضــت  حيــث  األبــد  إىل  الشــرقية” 

بعــد  املريــض  الرجــل  أشــالء  عــى  العظمــى 

بذلــك  لتدخــل  أوزارهــا  الـحـرب  وضعــت  أن 

الخـضـوع  مــن  جديــدة  ـفـرة  العربيــة  املنطقــة 

لقــد رســمت  العثمانيــة.  الســلطنة  انهيــار  بعــد 

هــذه الـحـرب مـصـرا جديــدا للـعـرب ال يتوافــق 

مــع اآلمــال واألحــالم التــي كانــت تـحـرك الــذات 

بلفــور وتمكــني  أن صــدور وعــد  كمــا  العربيــة، 

تعقيــد  مــن وطــن قومــي سيســاهم يف  اليهــود 

يخــدم  الــذي  األمــر  األوســط  الشــرق  أوـضـاع 

دائمــا مصالــح القــوى اإلمرياليــة. وال ريــب أن 

الحالة التي تعيش عليها اآلن املنطقة العربية 

شــبيهة باملشــهد الــذي مّيــز املنطقــة بعــد نهايــة 

األوىل. العامليــة  الـحـرب 

كاتب من تونس

األمر الذي ال يختلف 
فيه اثنان هو أن الحرب 
الكبرى فاجأت العرب، 

إذ لم يتوقع أحد أن تسير 
األحداث بتلك الوتيرة 

السريعة لتتحّول الحرب من 
أوروبية إلى كونية شملت 

جّل مناطق المعمورة. 
وعالوة عن ذلك، فإن 

وسائل االتصال الحديثة 
لم تكن متوفرة في بداية 
القرن العشرين على النحو 
الذي نعرفه اليوم، إذ من 
الصعب للعرب أن يتعرفوا 
عّما كان يجري في الضفة 

األخرى من المتوسط 
واإللمام بمختلف 
التفاصيل والجزئيات

مقال

يل
خل

و 
 أب

شا
سا



127 العدد 37 - فرباير/ شباط  1262018

كتب

الفن  الجهادّية-  “الثقافة  كتاب  مؤخرا  صدر 
للجهاديين  االجتماعّية  والممارسات 

بإشراف  كامبريدج  جامعة  منشورات  عن  اإلسالميين” 

ظل  في  تعمل  والتي  النرويجية  الدفع  أبحاث  مؤسسة 

القوات العسكرية والجيش النرويجي، الكتاب الذي حرره 

الباحث توماس هيغامير المختص في الجماعات الجهادّية 

واألشكال الثقافّية المرتبطة بها بالتعاون مع مجموعة من 

الباحثين الذين يحاول كل واحد منهم أن يدرس جانبا من 

الممارسة الثقافية الجهادية، وتقديم تحليل لبنية اإلنتاج 

اليومية  والممارسات  الجماعات  تّتبعها  التي  الثقافي 

السلم”،  “أوقات  في  أفرادها  بها  يقوم  التي  المختلفة 

بوصفها جزءا من تكوينهم الفكري والعقائدي وخصوصا 

خاضعة  أيضا  الفراغ  أوقات  أو  حرب”  “الال  أوقات  أن 

تكوين  في  هامة  مرحلة  عن  وتعّبر  جماعة  كل  لسياسة 

“الجهاديين”.

سياسات أوقات الفراغ
يبدو  قد  سؤال  عبر  الثقافّية  موضوعاته  الكاتب  يحدد 

أوقات  في  المجاهدون  يفعله  الذي  “ما  وهو  ساذجا 

بوصفها  الثقافّية  بالظاهرة  يرتبط  سؤال  وهو  الفراغ؟”، 

تتجلى في الحياة اليومّية، فالباحثون في الكتاب يحاولون 

ودراسة  هذه،  الفراغ  ألوقات  المختلفة  الجوانب  رصد 

والتي  المجاهدون  بها  يقوم  التي  األنشطة  في  التحوالت 

كرة  فالصالة ولعب  ثورية،  عليهم كجماعة  ليست حكرا 

القدم والغناء هي أشكال من السلوك اليومي المعتاد ألي 

مسلم، إال أن حضورها في الفضاء الجهادي يكسبها بعدا 

الكتاب  يضع  كما  سياسيا،  أم  جماليا  أكان  سواء  جديدا 

حدودا للجماعات المدروسة والتي ظهرت منذ الثمانينات 

من  أمثلة  لتشمل   2010 العام  حتى  الماضي  القرن  من 

تنظيم  مستثنيا  وغيرها  حرام  وبوكو  الله  القاعدة وحزب 

الجهادي  النشاط  الكتاب  يتناول  ال  داعش ونشاطه، كما 

على اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي بوصفها قطاعا 

منفصال للدراسة.

كيف يفكر المجاهد
للمجاهدين  االجتماعية  الممارسات  الكتاب  يتناول 

بوصفهم ينتمون لثقافة فرعّية، إذ تسعى إحدى األوراق 

في الكتاب إلى دراسة الصنعة الشعريّة وتحليلها جماليا 

المجاهد  بين  القصيدة  في  تظهر  التي  العالقة  وطبيعة 

دراسة  كذلك  الدينّي،  والخطاب  المجاهد  بين  واآلخر، 

ترديدها وما هي  يتم  التي  الموسيقّية واألناشيد  الصناعة 

األدبيات التي تحيل إليها ودورها في “تسلّية” 

بعيدا  اختبائهم  أماكن  في  المجاهدين 

ومهددين  دائما  فريسة  كونهم  األعين  عن 

باالعتقال أو الموت في أي لحظة، إذ تسعى 

كل  في  االختالفات  عن  لإلجابة  األبحاث 

بعضها  عن  تميزها  التي  واألنشطة  جماعة 

البعض، والجانب األهم هو دور هذه األنشطة 

الجماعة  استمرار  على  الحفاظ  في  الثقافّية 

وتحريض أفرادها على االستمرار بـ”الجهاد”، 

التي  المختلفة  العناصر  فهم  ومحاولة 

األيديولوجية  واالختالفات  جماعة  كل  تكّون 

والطائفّية بينها.

محاور الدراسة
حسب  مقسمة  الكتاب  في  األبحاث 

والموسيقى  الشعر  وتتناول  الموضوعات 

وأدبيات  األحالم  وتفسير  والسينما  والرموز 

ويؤكد  االجتماعّية.  والممارسات  الشهادة 

محرر الكتاب أن دراسة هذه الجوانب لن تكون 

تتعامل  لن  أنها  أي  أيديولوجّي،  منطلق  من 

بل  سياسية،  أهداف  ذات  كبروباغندا  معها 

تحليل  عبر  وذلك  وثقافي  جمالي  كجانب 

سلوك  وأنساق  الفنّية  والصورة  المجازات 

القيم التي تروج لها، ال بوصفها فقط شكل 

وسيلة  أيضا  بل  القائم  النظام  على  احتجاج 

بالعالم،  والوعي  الجمالي  الحّس  لخلق 

كالثياب  المختلفة  األمثلة  تحليل  عبر  وذلك 

الحكايات  وتبادل  )العباءة(،  التقليدية 

كانت  التي  األولى  اإلسالمّية  المعارك  عن 

ودراسة  واألحصنة،  السيوف  فيها  تستخدم 

الشعارات المختلفة للجماعات والتي تحضر 

العربية ورموزها  قيم األصالة والبطولة  فيها 

بقالب حديث يوظف تقنيات العصر. أساليب 

الذي  التشدد  بمفهوم  ترتبط  هذه  الدراسة 

انتشر في أوروبا ودوره في الحفاظ على أمنها 

الداخلي، فهكذا أبحاث تحاول أن تكون دوما 

التشدد  احتماالت  وجه  في  احترازيّة  خطوة 

عبرها  يمكن  التي  المالمح  رصد  ومحاولة 

تمييز “الجهادي” عن غيره، وكأنها تحاول أن 

تجد معيارا أو نموذجا كي يتم تبنيه من قبل 

السلطة السياسية في أوروبا والوقوف بوجه 

التشدد اإلسالمي.

الشهادة والخالص
التي  العاطفية  القيم  على  أيضا  الكتاب  يركز 

واستخدامها  الجهادّية،  الثقافة  تحويها 

جهة  من  التجنيد  أجل  من  واالنفعاالت 

المقاتلين  لدى  الحماسة  خلق  أجل  ومن 

لدى  الرعب  يشّكل  ما  وهذا  ثانية،  من جهة 

إلى  ينضمون  بمواطنيها  ُتفاَجأ  التي  أوروبا 

الكتاب  في  فاألبحاث  المختلفة،  التنظيمات 

تحاول أن ترصد أنساق السلوك والمؤشرات 

ضمن  لتوظيفها الحقا  تعميمها  يمكن  التي 

يتناول  فالكتاب  للتشدد،  مكافحة  برامج 

بقيم  تعنى  ثقافية  ظاهرة  بوصفه  الجهاد 

العنف ورفض للمجتمع المادي، كما يناقش 

الكتاب السردية الجهادية بوصفها خالصا من 

المجتمعات  تفرضها  التي  الهيمنة  أساليب 

الروحّية  األبعاد  جانب  إلى  المعاصرة، 

المرتبطة  والحكايات  الشهادة  تحملها  التي 

أيقونة،  إلى  الشخص  تحول  بوصفها  بها 

وتأثيراتها النفسية والعقائدّية على الشخص 

بوصفها تخلصه من عذاب القبر وغيرها من 

حينما  الشهيد  بجسد  المرتبطة  الحكايات 

يغادر هذا العالم.

كاتب من سوريا مقيم في باريس

اإلنتاج الثقافي 
للحركات الجهادّية

الظاهرة الجهادّية الحديثة 
من وجهة نظر ثقافّية

عّمار المأمون

ال تكتفي الحركات الجهادية املعاصرة بتنفيذ هجمات مختلفة 

يف أنحاء العلم ونشر الرعب، بل هناك ماكينة دعائية موّجهة 

للغرب واملنطقة العربية، إىل جانب العديد من املمارسات الثقافية 

باملعنى الواسع والتي تجمع بن أفراد هذه الجماعات وتشكل نوعا 

من االنتماء، كما تحيل إىل وعي جديد بالعالم والعالقات بينه، 

وال نقصد هنا فقط الصور واألفالم واألناشيد والشعر، بل كل 

ممارسة ال تنتمي إىل عوالم الحرب والقتال، فالظاهرة الثقافة 

الجهادّية تعد رؤية مغايرة للعالم وبنية ثقافّية تعيد تكوين 

التاريخ والحاضر وتشّكل هويّة خاصة بكل جماعة ومنظومة 

القيم التي تمثلها، فهذه املمارسات والرموز املتبادلة أشبه 

بمجموعة من أشكال األداء التي يؤدي تبنيها إىل االنتماء إلحدى 

املجموعات أو إىل الثقافة التي تمثلها.

ين
لو

 بي
رج

جو
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أن  من  الرغم  على  جدا،  خاضعون  فلماذا نحن 
دوافع الثورة هي بدورها كثيرة جدا؟

    ولماذا نستسلم للقرارات الجائرة، ونقبل بكل بساطة ما 

قد يشكل ضررا لمصالحنا؟

أليس من حقنا مقاومة الطغيان بالعصيان؟

الفرنسي  للمفكر  األخير  العمل  محور  تشكل  أسئلة  هي 

دار  عن  الصادر  بـ”العصيان”  المعنون  غروس  فريديريك 

مواليد  من  هو  والكاتب   .2017 سنة  ميشال  ألبين  النشر 

ومتأثر  السياسية،  الفلسفة  في  متخصص   ،1965 سنة 

بفكر الفيلسوف ميشال فوكو، من أعماله:

    “فوكو والجنون” )1997(.

    “فوكو وشجاعة الحقيقة” )2002(.

    “فلسفة المشي” )2008(.

    “مبدأ األمن” )2012(.

    “العصيان” )2017(.

التي  الغشاوة  إزالة  األخير  هذا  كتابه  في  غروس  يحاول 

تحجب عن أعيننا الرؤية، وذلك عن طريق فك الشفرات 

وأسبابه  آلياته  وتحليل  المفهوم،  هذا  تطوق  التي 

الفصل  على  باإلحالة  مؤلفه  الكاتب  يفتتح  وتمظهراته. 

لدوستوفسكي  كارامزوف”  “اإلخوة  رواية  من  الخامس 

عن  تكشف  التي  الرهبان”،  “مشايخ  بقصة  والموسومة 

والء  فرض  في  األديرة  ودور  وطغيانهم  الرهبان  تسلط 

ردة  أّي  هناك  تكون  أن  دون  المطلقين  واالمتثال  الطاعة 

الشيخ  هو  “فمن  المقطع  هذا  في  استنكار. جاء  أو  فعل 

على وجه التحديد؟ إنه السيد المطلق الذي يسيطر على 

النفوس واإلرادات، ويحتوي في ذاته على جميع ما تجيش 

يختار  حين  في  وأفكار.  صبوات  من  مريديه  نفوس  به 

المريد شيخا لنفسه يتنازل عن حريته، ويلزم نفسه بطاعة 

مطلقة، ناسيا ذاته كل النسيان. والذي يختار هذا النظام 

القاسي، ويرضى بتعلم الحياة على هذه الطريقة الرهيبة، 

محن  بعد  يصل،  أن  في  آمال  بإرادته،  ذلك  يفعل  إنما 

اإلخوة  )دوستوفسكي،  ذاته”.  على  التغلب  إلى  طويلة، 

كارامزوف، ص 62(.

تاريخي  تسلسل  الستعراض  المؤلف  ذلك  بعد  ينتقل 

النصوص  استحضار  خالل  من  وتحليله  للعصيان 

المؤسسة التي تناولت الموضوع، متوقفا عند “مقالة في 

وصاحب  الفرنسي  والقاضي  للكاتب  الطوعية”  العبودية 

وفي   .)1563 )ت.  البويسيه  دي  إتين  الفوضوية  النظرية 

والطغيان  المطلق  الملكي  النظام  يهاجم  المقال  هذا 

أن  ويؤكد  الدكتاتور،  لمكافحة  عام  بوجه 

الطغاة لديهم السلطة، ألن الشعب أعطاها 

لهم. وقد تّم التخلي عن الحرية مرة من قبل 

عنها،  متخلى  ذلك  بعد  وبقيت  المجتمع، 

وفضل الشعب الرق على الحرية وعلى رفض 

إلى  فريديريك  ينتقل  ثم  واالنصياع.  الهيمنة 

كتاب “العصيان المدني” للفيلسوف والشاعر 

األميركي هنري ديفد تورو )ت. 1862(، الذي 

كان من أكبر المناهضين للعبودية في بالده 

الفارين  العبيد  عن  للدفاع  حياته  وسّخر 

من  أول  تورو  ويعد  االستغالل.  جحيم  من 

ونّظر  المدني”  “العصيان  مصطلح  استعمل 

من  األميركية  السياسة  عارض  وقد  له. 

الضرائب، وقد كلفه ذلك  خالل رفضه دفع 

المالحقة والسجن.

دعوات  بعض  كذلك  غروس  يستعرض 

الزعماء والقياديين للعصيان،  مجموعة من 

من ذلك: دعوة الزعيم الهندي غاندي العمال 

إعطاء  رفض  إلى  أفريقيا  جنوب  في  الهنود 

بصماتهم تطبيقا لقانون عنصري سنة 1906. 

ومن ذلك دعوته أيضا سنة 1930 المواطنين 

الهنود إلى مقاطعة الملح الذي كانت جبايته 

االستعمارية  السلطات  لخزانة  هاما  مصدرا 

البريطانية. إضافة إلى دعوة الزعيم األميركي 

مارتن لوثر كنغ في ستينات القرن العشرين 

العنصرية  للقوانين  االنصياع  رفض  إلى 

للواليات الجنوبية في أميركا، للمدافعة عن 

الحريات المدنية لأقليات.

يسعى غروس بعد هذا التسلسل التاريخي، 

إلى فهم أمثل وأوسع لهذه الظاهرة في وقتنا 

الحالي، إضافة إلى إعادة تعلم هذا الفعل، 

ذلك أن األخبار التي ترد إلينا يوميا تظهر لنا 

بعضا ممن يشعلون الشرارة ويدقون ناقوس 

اإلنذار، مثال ذلك “قضية سنودن”، دون أن 

)حركة  الجماعية  المقاومة  تظاهرات  ننسى 

سنة  نيويورك  في  ستريت”  وول  “احتلوا 

2011، واحتجاجات هونغ كونغ سنة 2014، 

المظالت”،  بـ”ثورة  أيضا  إليها  يشار  والتي 

ضد   2016 سنة  الفرنسية  الوقوف”  و”ليلة 

أفضى  لقد  إلخ.(.  الجديد،  العمل  قانون 

إلى ظهور أشكال جديدة للعصيان  كل ذلك 

يتعلق بجعل فعل  إن األمر، إذن،  والتمرد. 

وفي  البشرية  الحياة  قلب  في  العصيان 

الدراسة  هذه  أن  غير  الديمقراطية.  األنظمة 

الطاعة  مفهوم  تحديد  إلى  العودة  تتطلب 

واالمتثال.

ما  “لفهم  الصدد  هذا  في  غروس  يقول 

بين  نمّيز  أن  أوال  علينا  يجب  نطيع،  يجعلنا 

مجموعة من المصطلحات، مثل: الخضوع، 

والموافقة، واالنصياع، وااللتزام، والتبعية… 

األشكال  مختلف  فهم  يمكننا  فقط  وعندها 

والثورة،  التمرد،  العصيان:  يتخذها  التي 

والمعارضة  المدني،  والعصيان  والعدوان، 

بالخضوع  عادة  نطيع  إننا  إلخ.  المدنية، 

االجتماعي، ألن الطاعة تجمع، بينما العصيان 

الراحة  أجل  من  نطيع  أيضا  نحن  يفرق. 

أن  نستطيع  ال  المتعة، وكذلك ألننا  وأحيانا 

في  للعبد  يمكن  فكيف  ذلك.  خالف  نفعل 

العصور القديمة، والعامل في القرن التاسع 

اليوم،  المفرطة  المديونية  وأصحاب  عشر، 

أن يلتزموا جميعا بالطاعة؟ ولكن في الوقت 

نفسه، وبالنسبة إلى الكثيرين منا، هناك عذر 

رائع ورائج “ال أستطيع أن أفعل خالف ذلك”. 

من المريح أن نقول إنه ليس لدينا خيار. لكننا 

تكلفة عصياننا. نحن نقبل األشياء  نبالغ في 

“في  أنفسنا  لطمأنة  نقول  ولكن  الرهيبة، 

مني  “ُطلب  أو  لي”،  ليست  إنها  األساس، 

أن أفعل ذلك”، أو “على أّي حال، كان آخر 

يفعل ذلك مكاني؟”.

العصيان لمقاومة الطغيان
كتاب “العصيان” لفريديريك غروس

عبدالرحمان إكيدر

لجأت مجتمعات كثرة إىل “العصيان” يف مقاومتها للطغيان 

واالستبداد وكل مظاهر الفساد وتردي األوضاع االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية. إيمانا منها بأن هذه الوسيلة تشكل آلية 

ضغط لنيل الحقوق املسلوبة، وتحقيق مساعيها املنشودة. ويعترب 

العديد من الباحثن أن ظاهرة “العصيان” ال يمكن أن توجد إال 

داخل نظام ديمقراطي يتيح إمكانية الضغط املتواصل عليه حتى 

ال يحيد عن مساره يف السعي إىل مزيد من الحرية والديمقراطية. 

لقد ُعد “العصيان” بذلك غريزة إنسانية يف حالة كمون، إنها 

أشبه ما يكون بحالة بركان لم تلتهب صهارته بعد. إنها ظاهرة 

تطرح مجموعة من التساؤالت املتشعبة، خصوصا بعد التحوالت 

التي شهدها العالم يف اآلونة األخرة.
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إن أولى المفارقات التي يكشف عنها غروس 

تكمن في أن المشكلة الحقيقية التي طرحها 

في  تكن  لم  االجتماع  وعلماء  الفالسفة 

الطاعة  في  ذلك،  عكس  وإنما  العصيان، 

رايش  ويلهم  كتب  لقد  بسهولة.  المكتسبة 

الحقيقي  “السؤال  أن  الزمان  من  قرن  قبل 

ال  لماذا  ولكن  الناس؟  تمّرد  لماذا  ليس 

9(. هذا السؤال أعيد طرحه  يثورون؟” )ص 

أجيال  قبل  من  مختلفة  وبصيغ  جديد  من 

دي  إتيان  منذ  االجتماعيين:  المفكرين  من 

بورديو  وبيير  ويبر  ماكس  إلى  بويتي  ال 

متسائلين عن الذي يدفع األنظمة السيادية 

على فرض الهيمنة واإلخضاع.

ليس  هو  ما  قبلنا  “لقد  غروس  يقول 

ليفي  بريمو  بقولة  ويستشهد  بالمقبول”، 

جدا  قليلة  لكنها  موجودة،  “الوحوش 

العاديين  الرجال  إن  حقا.  خطيرة  لتكون 

هم األكثر خطورة، كما أن موظفي الخدمة 

والطاعة  لالعتقاد  استعداد  على  المدنية 

دون مناقشة” )ص 9(. ويعلق فريدريك “إن 

أسباب عدم قبول الحالة الراهنة في العالم، 

وإن  جدا.  كثيرة  هي  الكارثي،  مسارها  في 

من  سلسلة  إلى  سيفضي  منها  كل  تهجئة 

الشعوب  أن  أبرزها  الكوارث”.)ص9(. ولعل 

إلى  تركن  ما  غالبا  لالستبداد  الخاضعة 

الطاعة،  بثقافة  وتتشبع  والتخاذل  الخنوع 

في حين تتفنن األنظمة في مقاومة دعوات 

العصيان بتعمد تشويه منظميها عبر وسائل 

الدينية  والمؤسسات  المختلفة  اإلعالم 

بأنها  أنشطتهم  وتصوير  للسلطة،  التابعة 

نوع من التخريب، وليست مظهرا مشروعا 

إن  المسؤولين.  على  السلمي  للضغط 

المواطن يخضع خوفا، أو التزاما اجتماعيا، 

أو متعة، ولكن أيضا للهروب من مسؤوليته. 

أدنى  يشكل  ال  العصيان  فإن  المقابل  وفي 

تعارضا مع قيم الديمقراطية.

األخبار  “إن  اإلطار  هذا  في  غروس  ويضيف 

اليائسة تتراكم يوميا على مسامعنا، ولكن 

في كل مرة، يحصل المرء على انطباع بأننا 

نعتاد على األسوأ”. يقول والتر بنيامين، إن 

كانت”.  كما  األمور  تستمر  أن  هي  “الكارثة 

لعام  الرهيبة  العالمية  المالية  األزمة  خذ 

سوف  شيء  كل  إن  لنا  قيل  فقد   .2007

تنظيمه،  سيتم  المالي  النظام  وأن  يتغير، 

ومن  الوحشية  األرباح  من  الحد  وسيتم 

كل أصناف المضاربة. بيد أن كل شيء من 

ذلك لم يحدث، وبدأ كل شيء مرة أخرى 

يعني  المستمر  العصيان  إن   )…( كان  كما 

ُيصطلح  ما  أي  اآلخر،  الطرف  في  الثقة 

عليه بالصداقة السياسية. لكن واقع الحال 

ومع  التضامن،  هذا  شبكات  تفكك  يكشف 

ذلك فإن ما أردت أن أظهره في هذا الكتاب، 

صلب  من  العصيان  إمكانية  طرح  هو 

الموضوع السياسي، إنه طموح هذا الكتاب 

يلف  الذي  الغموض  إزالة  إلى  يسعى  الذي 

على  بها.  واإلطاحة  للطاعة  مبرراتنا  جميع 

الرغم من أن جميع معاهد التعليم تكرس 

وتكرر منذ أمد طويل أن إنسانية اإلنسان ال 

العصيان  وأما  الطاعة،  خالل  من  إال  تتأتى 

اإلنسان  صحوة  على  دائما  يدل  ما  فهو 

تاريخ  إن  الفوضوية.  الوحشية  على  الباعثة 

وحوش  من  أشكاال  أنتج  العشرين  القرن 

تجارب  أو  إيخمان  محاكمة  مثل  الطاعة، 

الظروف، أال يكون  ميلغرام. وفي ظل هذه 

العصيان هو السبيل الوحيد إلعادة اكتشاف 

فظيع  بشكل  يتحول  العالم  إن  اإلنسانية؟ 

إلى درجة أنه جعل من العصيان حالة طارئة 

مشتركة وحارقة، في اآلن ذاته.

إن الفكر الفلسفي، في الوقت نفسه الذي 

الوضوح  إلى  االنصياع  عدم  على  يجبرنا 

اكتشاف  نعيد  يجعلنا  والعموميات، 

في  ذلك  السياسية.  بالمسؤولية  الشعور 

الوقت الذي يتم فيه تقديم قرارات الخبراء 

والحسابات  الجافة  لإلحصاءات  نتيجة 

المجهولة، يصبح العصيان تأكيدا للبشرية. 

وهذا الكتاب يدعو إلى الديمقراطية النقدية 

والمقاومة األخالقية.

في هذا الكتاب الذي يسائل فيه الفيلسوف 

مفهوم  غروس  فريديريك  المستنير 

وأشكاله  أبعاده  بمختلف  “العصيان” 

بهذا  اإلحاطة  أن  إلى  يخلص  ودوافعه، 

المفهوم وفهمه الفهم األمثل ال يتأتى إال من 

خالل استحضار نقيض مفهومه؛ “الطاعة”. 

األفكار  من  مجموعة  غروس  قّدم  لقد 

المرتبطة بهذه الظاهرة التي برزت بقوة في 

اآلونة األخيرة في حياتنا االجتماعية. ويؤكد 

أوال،  يمثل  اآلخر  عصيان  أن  على  الكاتب 

لحرية  معنى  إعطاء  للنفس، وثانيا،  طاعة 

المرء. فالعصيان ينبني على جملة من القيم 

والخضوع  الظلم  رفض  أساسها  النبيلة 

للطغيان والعمل على تعطيل هذه القوانين 

الوسائل  بكل  وإزالتها  ومقاومتها  الجائرة، 

السلمية.

كاتب من المغرب

في هذا الكتاب الذي 
يسائل فيه الفيلسوف 

المستنير فريديريك غروس 
مفهوم “العصيان” 

بمختلف أبعاده وأشكاله 
ودوافعه، يخلص إلى أن 
اإلحاطة بهذا المفهوم 
وفهمه الفهم األمثل 
ال يتأتى إال من خالل 

استحضار نقيض مفهومه؛ 
“الطاعة”. لقد قّدم غروس 

مجموعة من األفكار 
المرتبطة بهذه الظاهرة 

التي برزت بقوة في 
اآلونة األخيرة في حياتنا 

االجتماعية
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أطروحة  بعضها  أيد  التي  الكتب،  هذه  بين  من 
سعيد، وحاول بعضها اآلخر نقضها “من أجل 

للبريطاني  المستشرقون وأعداؤهم”  المعرفة:  إلى  النهم 

روبرت إيروين، “قراءة في االستشراق: سعيد والمسكوت 

دراسة  سعيد:  “إدوارد  فاريسكو،  مارتن  لأميركي  عنه” 

وترجمات” لفخري صالح، “إدوارد سعيد ناقد االستشراق” 

االستشراق:  تناسخ  ونقد  سعيد  “إدوارد  سعيد،  لخالد 

الخطاب، اآلخر، الصورة ” لوليد الشرفا، “االستشراق عند 

الظفيري،  بن خالد  لتركي  إسالمية”  رؤية  إدوارد سعيد: 

فضاء  إلى  الغربية  المركزية  تفكيك  من  سعيد:  “إدوارد 

الجرطي،  محمد  وترجمة  إعداد  واالختالف”  الهجنة 

“الصوت والصدى: مراجعات تطبيقية في أدب االستشراق” 

نقد  من  سعيد:  و”إدوارد  عبدالخالق،  إسماعيل  لغسان 

الكولونيالية” للونيس  الرواية  إلى نقد  خطاب االستشراق 

بن علي. كما أصدرت الجامعة األميركية في القاهرة عددا 

المقارن “ألف” عن إدوارد سعيد  خاصا من مجلة األدب 

لالستعمار”،  النقدي  والتقويض  سعيد  “إدوارد  بعنوان 

واألجانب،  العرب  المثقفين  كبار  من  نخبة  فيه  شاركت 

وحذت حذوها مجالت عربية عديدة.

عن  األكاديمية  الكتب  أحدث  من  علي  بن  لونيس  كتاب 

إدوارد سعيد، صدر مؤخرا عن منشورات ميم في الجزائر، 

للنقد  أستاذا  يعمل  جزائري  وأكاديمي  ناقد  ومؤلفه 

بجاية، وله مجموعة  في جامعة  المقارن  األدبي واألدب 

إصدارات، منها “الفضاء السردي في الرواية الجزائرية”، 

و”تفاحة البربري: قراءات نقدية مفتوحة”. يتناول بن علي 

في الكتاب الخطاب المعرفي والنقدي عند إدوارد سعيد؛ 

إلى  بالحاجة  اإلحساس  على  تتأسس  فكرته  أن  مؤكدا 

بكل جرأة  الغربية،  به اإلمبريالية  الذي جابه  فكر سعيد 

والفكر  الثقافة  اشتغال  آليات  فهم  أجل  من  وشجاعة، 

الغربيين، في ظّل استمرار الوعي اإلمبريالي، الذي مازال 

يتحّرك داخل إطار المشروع اإلمبراطوري، رغم أّن الشكل 

التقليدي لالستعمار قد وّلى زمنه، بعد حركات االستقالل 

خمسينات  منذ  المعاصر  التاريخ  شهدها  التي  الوطني 

القرن العشرين.

إّن كتابات إدوارد سعيد، بحسب بن علي، تحتفظ بتوهجها 

لقراءة  جديدة  أدوات  ابتكار  صعيد  على  سواء  النقدي، 

اإلمبريالية  العولمة،  )االستعمار،  اإلمبريالي  الخطاب 

التي  اإلنسانية  األهداف  صعيد  على  أو  إلخ(  االقتصادية.. 

األطراف  هويات  استعادة  رأسها  وعلى  إليها،  يروم  كان 

لكياناتها المستبعدة تاريخيا، وكذا تبني مشروع المقاومة 

التي  الغربية،  اإلمبريالية  الغطرسة  وجه  في  الثقافية 

مازالت حبيسة جشعها التاريخي والجغرافي.

أهم  إبراز  الكتاب،  هذا  في  علي،  بن  حاول 

سعيد  إدوارد  عليها  اشتغل  التي  األفكار 

بالسجاالت  الصاخبة  المعرفية  حياته  طيلة 

الغربية،  اإلمبريالية  قلب  في  المعرفية 

المحور  أساسية:  محاور  ثالثة  في  فحصرها 

إلدوارد  النقدية  الرؤية  بإبراز  تعّلق  األول 

فقد  الغربي،  لالستشراق  نقده  في  سعيد 

االستشراق  نقد  في  حفريا  منهجا  طّور 

بين  التالقي  مسارات  مبرزا  خطابا؛  بوصفه 

اإلمبريالية،  بالسلطة  االستشراقية  المعرفة 

العلمي  باالستشراق  األمر  أتعلق  سواء 

المؤلف  بين  وقد  الرمزي.  باالستشراق  أم 

يتعامل  بها سعيد وهو  التي ظفر  االستفادة 

مع المنظومة المفاهيمية عند ميشال فوكو، 

ما  بّين  الذي  األركيولوجي  المنهج  صاحب 

للخطابات من سلطات.

الثاني، فكان منصبا على تفكيك  أما المحور 

الموقف  خالل  من  والنص،  العالم  جدلية 

النقدي الصارم الذي أبداه إدوارد سعيد من 

التي   – تحديدا  النصية  األدبية–  النظريات 

أسهمت، من خالل نزعتها النصية، في تجريد 

بل  التاريخي،  بعدها  من  النقدية  الممارسة 

الديني  الوعي  حضور  تعزيز  في  وأسهمت 

داخل الثقافة، حتى أّن النقد الجامعي تحّول 

يضم  الذي  الالهوتي  الحقل  من  نوع  إلى 

المحور،  هذا  في  الحواريين.  من  مجموعة 

ينبثق بوضوح مفهوم “الوعي النقدي” الذي 

عّرفه إدوارد سعيد بأنه وعي مقاوم ألي شكل 

من أشكال تغريب الثقافة في المجتمع باسم 

النصية تارة، وباسم العلموية تارة أخرى. بل 

إن المسار الحقيقي للنقد أن يكون علمانيا، 

المعرفة  بين  العالقات  إدراك  على  قادرا  أي 

شكلها،  كان  مهما  بالسلطة  والنصوص 

وبذلك نقدها وفضحها.

على  الثالث،  المحور  في  المؤلف،  واشتغل 

عالقة السرد باإلمبراطورية من جهة، انطالقا 

تماما  بريئة  تكن  لم  الرواية األوروبية  أن  من 

مواكبة  كانت  بل  االستعمارية،  النزعة  من 

جهة  ومن  لها.  ومجسدة  ألطروحاتها، 

أخرى، أبرز أهمية السرد– وتحديدا ما يسمى 

سعيد  إدوارد  منظومة  في  المضاد–  بالسرد 

النقدية؛ فقد رأى أن السرد لم يعد محايدا، 

بل هو أداة من أدوات تحرير الوعي من سلطة 

الخطاب االستعماري.

كاتبة من العراق

خطاب االستشراق 
وتجلياته 

في الرواية الكولونيالية
مقاربة جديدة لنقد إدوارد سعيد

يسرى الجنابي 

كتاب “االستشراق” إلدوارد سعيد، الذي نشره باللغة اإلنكليزية 

عام 1987، كتاب طليعي أحدث صدمة يف أوساط املثقفن 

واألكاديمين يف معظم أنحاء العالم، وأسهم يف تدعيم أسس 

“النقد الثقايف” و”النقد ما بعد الكولونيايل”. صدرت ترجمته 

العربية األوىل، التي أنجزها الناقد واألكاديمي كمال أبوديب عام 

1981، ثم أعقبتها ترجمة محمد عناين عام 2006. وقد تجى 

االهتمام الواسع بالكتاب يف الغرب والشرق )يف مقدمته العالم 

العربي( يف صدور كتب عديدة عنه، بلغات مختلفة، تفاوتت ما بن 

الدراسات األكاديمية املتخصصة والدراسات الثقافية العامة، التي 

ناقشت أطروحته املركزية املتمثلة بأن االستشراق “سلطة معرفية”، 

ومؤسسة إمربيالية قامت عى تصورات )تمثيالت( أعادت تشكيل 

حقيقة الشرق عى نحو مشوه، ومّكنت الغرب من السيطرة عليه. 

وبذلك فإن االستشراق ُيعّد شكال من أشكال العصاب التوّهمي، 

ومعرفة من نمط مختلف عن املعرفة التاريخية العادية، وجوهره 

التمييز الذي يستحيل اجتثاثه بن الفوقية الغربية والدونية 

الشرقية.
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الشاب  وأحالم  وكوابيس  اختالجات  الرواية  ترصد
واحدا  العمر  من  يبلغ  طالب  وهو  “فرهاد”، 

أواخر  فترة  في  كابول  في  يعيش  عاما،  وعشرين 

السبعينات، وعلى وشك أن تتغير حياته إلى األبد، عندما 

إلى  للهرب  يخطط  الذي  أصدقائه  أحد  لدى  السهر  يقرر 

أيدي  على  وحشية  بطريقة  للضرب  فيتعرض  باكستان، 

على  سيطر  الذي  أمين  الله  حفيظ  جنود  من  مجموعة 

السوفييتي  االتحاد  من  بدعم  عسكري  انقالب  في  البالد 

آنذاك، ويظل فاقدا للوعي ومرميا في أحد المجاري فترة 

طويلة، وعندما يستعيد وعيه يكتشف أن ثّمة امرأة جميلة 

وبمرور  الموت،  من  لتنقذه  خلسة  منزلها  إلى  جّرته  قد 

التعامل  في  تبديها  التي  والرحمة  لرعايتها  األيّام ونتيجة 

الجنود  من  الخوف  هاجس  لكن  حّبها،  في  يقع  معه 

إلى  للهرب  فيخطط  يالزمه،  يظل  به  المتربص  والموت 

باكستان بأّي طريقة.

الحكاية تبدأ بكابوس
واحد  آن  في  والعميق  السلس  نثره  رحيمي  يستخدم 

المتكسرة  والعواطف  العقل  أعماق  إلى  القارئ  إلدخال 

بواسطة  لبطله، راصدا  المضطرمة  النفسية  واالنفعاالت 

ذلك كّله خلفية األحداث المتداخلة التي أوقعت بلده بين 

براثن الدين والمكائد السياسية للقوى العظمى في العالم.

الروائي: عندما  يقول رحيمي في معرض توصيفه لعمله 

أجد  متكرر  كابوس  يالزمني  كان  المراهقة  سن  في  كنت 

على  بأن  وأشعر  جسدي.  داخل  محاصرا  فيه  نفسي 

شخص ما إنقاذي، لكن ال أحد يسمع صراخي، وفي نهاية 

ثم  ومن  بعرقي،  وأتخبط  أرتجف  وأنا  أستيقظ  المطاف 

أنا؟  المحّيرة عن حقيقتي وأين  براثن األسئلة  الوقوع في 

شرحا  قرأت  سنوات،  بضع  وبعد  لي؟  يحدث  الذي  وما 

فسيولوجيا مقنعا عن مثل هذه االعتماالت على الصعيد 

تفسيرا واحدا النزالق  لم أجد حتى اآلن  لكن  الشخصي، 

لبلدي  يحدث  كما  المتكررة.  األهوال  في  بأكملها  بلدان 

أفغانستان بتدحرجها المتواصل نحو قاع الظالم واإلرهاب 

مرارا وتكرارا.

لقد تمكن رحيمي من الفرار في النهاية، ليجد في منفاه 

فرنسا الحقا تحليال مرضيا للهلوسات الفردية والجماعية 

التي عانى منها هو ومواطنوه، ليجسد ذلك بطريقة أخرى 

في “ألف منزل للحلم والرعب” في محاولة لفهم أهوال 

تجربته.

تدور أحداث الرواية أواخر العام 1970 عندما كانت العاصمة 

كابول تشهد المزيد من االنتكاسات واالضطرابات، بعد أن 

القوّي  الماركسي  أمين  الله  حفيظ  استولى 

على السلطة، وأثار موجة من االستياء وردود 

األفعال نتيجة لموقفه المناهض لإلسالم في 

التخلف  يرزح تحت أستار  تقليدي مازال  بلد 

المتشددين.  الدين  رجال  ونفوذ  واألمية 

قدامى  بعض  توصيف  مكررا  رحيمي  يقول 

الصوفيين “إّنه في مثل هذه األوقات يعّرش 

الجنون برأسك وتجثم الكوابيس على صدرك 

ويصبح أملك الوحيد هو الصالة”.

الراوي فجأة نفسه مطلوبا للسلطة  يكتشف 

لكّنه ال يعرف لماذا، وليس لديه أي أمل في 

ُيدان تعسفا. يلتقط رحيمي  النجاة، بعد أن 

بخبرة الروائي الحريف تلك اللحظة من عدم 

عندما يضرب جندي  الفهم وتبلبل اإلدراك، 

ما بعقب بندقيته البطل “فرهاد” ضربا مبرحا 

وال أحد يمنعه، ليتغير مصيره كلّيا، بعد أن 

يدرك بأّنه ال يمكنه العودة إلى دياره أو رؤية 

النفوس  من  أصبح جزءا  وأّنه  أّمه وأخواته، 

الضائعة، كما يرد في النص.

وعلى الرغم من أن الزمن االفتراضي ألحداث 

أن رحيمي  أيّام، إال  يتجاوز بضعة  ال  الرواية 

الخراب  حجم  تجسيد  من  بواسطتها  تمكن 

التاريخ  يستعرض  كما  بالده،  في  والمأساة 

الحروب  مزقتها  التي  ألفغانستان  الحديث 

السرد  خالل  من  الداخلية،  والصراعات 

العميق لتلك االضطرابات والتهديد الوجودي 

لإلنسان.

إن عذابات “فرهاد” واختالط الرؤية في عقله 

ومحاولة  الجنون،  من  تقترب  درجة  إلى 

الحلم  أثناء  للروح  يحدث  لما  تفسيره 

المساجد والضرب  الصوفية في  والهلوسات 

المبرح الذي تلقاه ورغبته الدفينة في “مهناز« 

األرملة الجميلة التي أنقذته، كّلها تفصيالت 

مربكة ومحيرة في الحقيقة، لكن “ألف منزل 

كّله،  هذا  من  أعمق  تبقى  والرعب”  للحلم 

ألنها تتصدى لعدم قدرتنا على تمييز الواقع 

عن الحلم والحّد الفاصل بينهما.

صفحة  وستين  مئة  بحدود  تقع  الرواية 

يتميز  لما  وحادة،  بجلسة  ُتقرأ  أن  ويمكن 

به نثر رحيمي من سالسة وقوة، على الرغم 

الفضفاض،  الوصف  من  تقريبا  خلوها  من 

البطل  عقل  في  غامضة  رحلة  بمثابة  وهي 

الحلم  بين  المتواصلة  وتحوالته  “فرهاد” 

للقارئ  مجاال  تترك  ال  بطريقة  والواقع، 

للشعور بالملل، ال سيما عندما يبدو الحلم 

الوجودي  والنضال  الحياة  من  واقعية  أكثر 

فيما  السؤال،  لطرح  تماما  مغايرة  بطريقة 

أفضل  متواصل  كابوس  في  العيش  كان  إذا 

من عدم العيش على اإلطالق. إن هذا الخيار 

القاتم يؤكد معركة اإلنسان الوجودية في بلد 

مثل أفغانستان.

صدى  تترك  والرعب”  للحلم  منزل  “ألف 

نتساءل حول ما  النفس وتجعلنا  عميقا في 

إذا كان عتيق رحيمي قد كتب رواية أم قص 

لنا حلما أم جسد لنا كابوسا؟

كاتب من العراق مقيم في هولندا

أسئلة أفغانستان 
وكوابيسها

“ألف منزل للحلم والرعب” لعتيق رحيمي

محمد حّياوي

عى الرغم من قّلتها وعدم تفرغ كاتبها للفن الروايئ بشكل 

محّدد وانشغاله بالسينما وصناعة األفالم، إاّل أّن روايات الكاتب 

األفغاين عتيق رحيمي استطاعت أن تلفت األنظار وتحقق االنتشار 

الواسع يف السنوات األخرة، ال سّيما بعد فوز روايته الرائعة 

“حجر الصرب” بجائزة الغونكور الفرنسية الشهرة، عى الرغم من 

قصرها )ال تتجاوز الثمانن صفحة(، وهي ال تكاد تختلف كثرا عن 

رواياته األخرى لجهة األسلوب والتقنية الروائية واللغة، ولعل 

ذلك متجسد أكر يف روايته املهمة األخرى “ألف منزل للحلم 

والرعب” التي صدرت طبعتها العربية عن دار الجمل برجمة 

إسكندر حبش.
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تنفصل العوالم التي مرّرتها في رواياتها السابقة عن  ال 
 2017 رهينة”  ميت  “لعنة  الجديدة  روايتها  عوالم 

الدار المصرية اللبنانية، فثمة رؤية تنحاز للوطن وقضاياه 

الشائكة. ففي الرواية ثّمة إدانة لمـن أساؤوا ألّول عاصمة 

البلد،  ثروات هذا  في مصر، أو من كانوا سببا في ضياع 

وتركوه نهبا للتّجار والسماسرة ولصوص اآلثار. كما تتماثل 

الروايات  باقي  مع  الرئيسي  السردي  خطها  في  الرواية 

السابقة في انحيازها التام للمرأة، فتجعل من يدافع عن 

من  هجينا  تحمل  التي  “نور”  امرأة  وآثاره  وهويته  الوطن 

هويات متعددة، ومع هذا فدافع الغيرة على الوطن وتراثه 

هو ما قادها إلى التفكير في االنتقام كما بدا في تساؤلها 

هذه  في  رهينة  ميت  إلى  أساؤوا  من  كل  دفنت  لو  “ماذا 

المقبرة؟”. وهو سؤال في الحقيقة إشكالي، يضعنا أمام 

فكرة العنف التي انتهجها مالك الحقيقة المطلقة )بتعبير 

مراد وهبة(، ومن ثم أغرقوا اآلخرين في الجحيم.

تدور أحداث الرواية في قرية ميت رهينة التي كانت أقدم 

السارد “غارقة  قرية كما يصفها  عاصمة في مصر، وهي 

في األسرار” فمع أنها “قرية تشبه المدينة، ومدينة تشبه 

القرية” إال أنها في النهاية “ال تشبه إال نفسها”. قد تبدو 

القرية في معناها العميق استعارة جزئية لمصر، فحسب 

الصورة التي وصفتها بها نور ألبيها تتماثل القرية مع صورة 

مصر في كليتها “ما الذي يغري الغرباء في ميت رهينة؟ 

يحيرني تكالب الغرباء على هذه البقعة من األرض، يأتون 

إليها هاربين من ظلم إخوتهم أو غزاة أو حتى عاشقين؛ 

وهي مجروحة  إال  يتركونها  ال  فتكرمهم وتأويهم ولكنهم 

منذ  فيها  يغريهم  الذي  ما  القوى،  ومنهكة  ومغتصبة 

بين  التداخل  وعبر   .)181 )ص  فجره؟”  تاريخهم  أهدت 

التي  المتغيرات  الرواية  ترصد  تمثله  الذي  والرمز  القرية 

سنة  الخمسين  مدار  على  المصري  المجتمع  في  حدثت 

من  أسرة  بتتبع  الثورة  إلى  وصوال  االنفتاح  منذ  األخيرة 

الشّواف  أدهم  فاألب  الهويات،  مختلفي  أجيال  ثالثة 

شاعر قادم من بالد الحجاز وقع في غرام الفتاة “هاجر” 

التي رأها )الحظ ثنائية الثراء / الفقر، وداللتها( وما غادر 

صورة  في  الثاني  الجيل  يأتي  ثّم  بها.  تزوج  حتى  المكان 

بين  تجمع  خليطة  نواة  حملت  وقد  الشّواف  ليلى  االبنة 

الهوية المصرية والسعودية، فتتعلق هذه االبنة المتمردة 

الفكر الغربي،  بما شكلته جيناتها بالدكتور نورالدين ذي 

وصوال إلى الجيل الثالث نور االبنة من عالقة ليلى بالحبيب 

من  العجيب  المزيج  هذا  ثمرة  وهي  نورالدين.  األميركي 

الهويات المختلفة ومن ثم كان لها أثرها في تشكيلها الذي 

انتهى بالفكر التدميري. من خالل هذه األسرة  وتشابكاتها 

لم  الهويات  حيث  بينها  ما  في  صراعاتها  أو 

سيئة  عالقة  على  فليلى  تستقر؛  أو  تمتزج 

بهاجر األم، واالبنة ُتعامل األّم بنفور بل هي 

أقرب إلى الجدة من األم، وكذلك عالقة ليلى 

المتوترة دوما بعبدالجّبار، ترصد الرواية أثر 

القوم  بأراذل  دفعت  التي  االنفتاح  سياسات 

إلى قمته كما في حالة عبدالجّبار أيوب بعد 

أن عرف الطريق إلى بورسعيد، فأغرق القرية 

هويتها،  أبدل  ما  وهو  المهربة،  بالبضائع 

المنتجات  لهذه  استهالكيين  أفرادها  فصار 

ضوء  في  ترصد  كما  منتجين،  كانوا  بعدما 

تركيبة األفراد من  ما حّل على  الصعود  هذا 

للجديد  بقابليتهم  حياتهم  نمط  في  تغيرات 

األسنان  بفرشاة  أسنانهم  “يغسلون  فأخذوا 

القميص  نساؤهم  وهجرت   … والمعجون، 

الدمور  واأللبسة  اإلنكليزي  األحمر  الساتان 

 .)51 ولبسن األلبسة الحريرية” )الرواية: ص 

الشباب،  المخدرات بين فئات  انتشار  وأيضا 

والسرقات التي تجاوزت السرقات العادية إلى 

وبالمثل  اآلثار،  وبيع  البلد  مقدرات  سرقات 

انتشار دعاة التطرف حتى لو ارتدوا المالبس 

الحديثة كما في صورة الشيخ خالد الطوبجي 

وما فعله بحرق المكتبة الثقافية.

العنف وتشوهات الحداثة
المتغيرات،  هذه  من  الشخصيات  تنج  لم 

فمالت جميعها إلى الشخصية الضّد باستثناء 

عبدالجّبار وصالح ونور، فتميّزت شخصياتهم 

تحوال  والثاني  كان األول  وإن  إشكالية،  بأنها 

إلى ضد في النهاية، في حين قاومت نور كل 

الشخصيات  بقية  أما  الخارجية،  الضغوط 

فداحة  تأثيرات  تحت  سقطت  فجميعها 

الغربية،  العولمة  أثر  ثم  الخليجي،  المال 

على  فقط  ليس  تشوهات  من  أحدثته  وما 

ليلى  عالقة  ساءت  حيث  العالقات  مستوى 

التي  التغريب  حالة  في  وإنما  ابنتها،  بنور 

منهمكة  فنور  الشخصيات،  عليها  بدأت 

إلى حّد اإلدمان، وتحولت  التكنولوجيا  بهذه 

لنفسها  إلى سّفاحة أعطت  فتاة عبقرية  من 

انقادت  وليلى  والعقاب،  المحاسبة  سلطة 

العولمة،  هذه  خلف  وعالقاتها  سلوكها  في 

فعاشت في القرية وكأنها أوروبية.

العنف وتشوهات الحداثة
“لعنة ميت رهينة” لسهير المصادفة

 ممدوح فّراج الّنابي

 دخلت الكاتبة سهر املصادفة الرواية من باب الشعر، بعد 

أن أصدرت ديوانن هما »هجوم وديع« و»فتاة تجرب حتفها« 

ثم توالت أعمالها الروائية فأصدرت خمس روايات هي »لهو 

األبالسة« 2005، و»ميس إيجيبت« 2008، و»رحلة الضباع« 

2012، و”بياض ساخن” 2016 وأخرا “لعنة ميت رهينة” 2017. 

تعمد الكاتبة يف مجمل أعمالها الروائية إىل املراوحة بن التاريخ 

والواقع يف تضفرة ال تنسب الرواية إىل املرويات التاريخّية ويف 

ذات الوقت ال تبعدها عن واقعها وقضاياه امللغزة. وهو األمر الذي 

صبغ أعمالها بال استثناء بصبغة تجمع بن عمق الفكر مع جمال 

الطرح؛ حيث الوعي بإشكاليات واقعها دون إغراق يف التفاصيل، 

أو حتى تبني آراء أيديولوجية أو شعارات زاعقة، عى الرغم من 

عظم القضايا التي تطرحها يف أعمالها.
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وأكثر ما يلفت االنتباه في الرواية هو الميل 

وقضايا  مواقف  حسم  في  العنف  إلى 

الشخصيات. وموقف السارد هنا وهو ينحاز 

المؤلف  موقف  مع  يتوازى  البطل،  لموقف 

على  المهمينة  القضايا  هذه  إزاء  الضمني 

عاصمة  أّول  إليه  آلت  ما  رفض  من  النص 

من إهمال، حيث الزبالة تحيط بالمكان في 

صورة مقززة، عالوة على ترك المكان العامر 

للصوص  نهبا  حماية  بال  والكنوز  باآلثار 

موقف  هو  األمم،  وتاريخ  أمجاد  وسارقي 

حضاري بامتياز. ويبدو هو الدافع إلى اللجوء 

هذا  من  للتخلص  بديل  كحل  العنف  إلى 

الكابوس، حتى في امتثاله لنسق الجماعة 

واالحتكام  الحاكمة  الدولة  لنسق  وليس 

لقانونها الذي ينصاع إليه الجميع.

حل  هو  صالح  إليه  انتهى  ما  الحقيقة  في 

انهزامي، حتى وإن كانت نور طلبته وحلمت 

به. فقد حّوله إلى بطل إشكالي كما كان يبدو 

حالة  بها  قاوم  التي  بأفعاله  قبل  من  عليه 

مركز  إنشاء  في  فأسهم  القرية  في  الجهل 

ثقافي، كما أنه وقف ضد محاوالت الدكتور 

الهوية  الستبدال  وسعيه  الطوبجي،  خالد 

الدينية السمحة ألهل القرية بأخرى عنيفة 

يأتي  ثم  ومن  اآلخر،  تقبل  ال  مسالمة  غير 

إلى بطل  التساؤل االستنكاري: كيف تحول 

المثقف  وهو  السهل،  بالحل  اكتفى  ضد، 

والحارس لتاريخه بدليل أنه ترك كلية الطب 

اآلداب؟  كلية  في  التاريخ  بقسم  والتحق 

ونظرا ألن العنف ال يحقق السالم فطاردت 

قتل  بعدما  الشّواف،  أدهم  الذنب  عقد 

من  يتخلص  المصري. ولم  عّمار  المهندس 

وطأة الذنب حتى مات وشعر بأن المهندس 

يقاومه،  وهو  معه  روحه  سحب  عّمار 

وبالمثل لهيب النار سيطارد صالح في صورة 

كابوس حتى آخر يوم في عمره، وهو بمثابة 

انتصار لنسق القيم. فمع الفعل الذي خالف 

القيم إال النسق المهمين هو الفاعل فمات 

األول دون أن يعرف أحد سببا لمرضه الذي 

وانزوى،  نحل جسده  أن  بعد  عليه،  قضى 

أما صالح فيعيش في مطاردة مع الكابوس.

 الّصراع الخفي

سلبية  تكن  لم  الرواية  في  المرأة  صورة 

بالمرة كما في نموذجي ليلى التي هربت من 

نفسها  على  انكفأت  التي  وهاجر  واقعها، 

تشبه  سوداء  عباءات  لترتدي  فـ”عادت 

جالبيبها الفالحية التي كانت تجلس بها على 

 )167 أبيها”)ص:  أرجوحة  جوار  إلى  األرض 

بل أصابها ما يشبه الهرم فلم تعد تفرق بين 

فتنادي  حفيدتها.  ونور  صالح  صديقة  داليا 

داليا على أنها حفيدتها نور. في مقابل هذه 

الحيوية  للفتاة  صورة  داليا  كانت  النماذج 

ألجل  نفسها  من  التغيير  على  والقادرة 

زوجة  القاضي  هند  كانت  وبالمثل  الحب، 

التي  البيئة  هذه  لمرأة  نموذجا  عبدالجبار 

تنتصر على مواجع الحياة، فهند أوال منحت 

الوجاهة بعد مصاهرته  عبدالجبار قدرا من 

لعائلتها، ثم في تماسكها عندما فقدت في 

فقد  أبنائها،  من  واثنين  زوجها  واحد  شهر 

الحياة،  على  “القدرة  لديها  زالت  ما  كانت 

وعصر مباهجها حتى القطرة األخيرة“.

فالسارد  بدايتها  على عكس  الرواية  تنتهي   

يصطحب  بجولة  االستهالل  يبدأ  العليم 

هي  التي  القرية  إلى  عليهم  المروي  خاللها 

العشر  الوحدات  محور مركزي الستهالالت 

المكونة للرواية، وأيضا لأحداث فبها تبدأ 

وإليها تنتهي وإن كانت ثمة تقاطعات مكانية 

إلى  النهاية  في  تعود  أماكن االنتقال  أن  إال 

ذات البؤرة )ميت رهينة( وعلى األخص قصر 

هاجر الذي وصفته بأنه القصر المسخوط، 

وكأن السارد يريد ال فقط أن يجعل من هذه 

المنطقة التي كانت أقدم عاصمة في مصر، 

نموذجا  تكون  أن  يريد  وإنما  حدثية  بؤرة 

بتكويناته  عليها  فيحّل  للوطن،  مصغرا 

عليه  أحلت  التي  والتغيرات  وأشخاصه 

تبدأ  فاألحداث  السياسات،  تعدد  بفضل 

من عام 1975 مع بدايات االنفتاح وتصل إلى 

العام الحالي مع عيد رمضان، فتقطع بذلك 

باالنتفاح  تبدأ  فارقة  عاما  أربعين  مسيرة 

هوية  تغيير  في  أساسيا  عامال  كان  الذي 

القرية وسكانها ممثال في عبدالجّبار الفقير 

األموال  أصحاب  من  صار  الذي  المعدم 

الغنية،  العائالت  وصاهرته  والعقارات، 

الثورة. وكأن هذه  التنبؤ بهزيمة  إلى  وصوال 

البدايات التي علت فيها األنا والنفعية، وما 

صحبها من انشراخات في الداخل، وضعف 

التي انتهت  النهاية  االنتماء كانت دالة على 

إليها الثورة.

 الراوي العليم المهمين على السرد، يروي 

عبر خطابين؛ األول خطاب مباشر، فيأخذ 

الراوي المروي عليهم في مشهد االستهالل 

عبر عدسته في جولة، حيث تتحّول حركته 

آلة التصوير أو  إلى حركة مشابهة لحركات 

الكاميرا في الفيلم التي تقدم مسحا تتابعيا 

غير  رفيقا  الراوي  فيصير  معين.  لمشهد 

وهو  للقارئ،  أوسبنسكي،  بتعبير  منظور، 

يقودنا في طريق القرية محددا لنا مسالكها 

ودروبها فيقول منبها “سيجد تقاطع طرق” 

هو  “هذا  هكذا  البؤرة  المكان  إلى  يشير  أو 

الشّواف”  ليلى  قصر  إلى  المؤدي  الطريق 

إلى  فيشير  عنه  المسرود  مع  نتوقف  أو 

أكياس  رؤوسهن  على  يحملن  “نسوة  أن 

ليلقينها  المتسخة  المياه  دالء  أو  القمامة 

في ساحة معبد بتاح”، وكذلك ما نتغاضاه 

“ستجري خلفه )أي الغريب( أنصاف حلقات 

فقط  شراسة  في  تنبح  الضالة  الكالب  من 

تهتش  تؤذيه ولن  لن  مللها، ولكنها  لكسر 

لنفسه  العليم  الراوي  أعطى  فقد  جسده” 

مروي  أو  كقراء  رؤيتنا  على  الحجر  حرية 

واألغرب  بل  داخلنا،  وفق  للمكان  عليهم 

أن هذه السلطة التي يمتلكها تجعلنا نبقى 

فهو  الثاني  الخطاب  أما  هو.  رؤيته  أسرى 

فعل  إنتاج  فيه  يعيد  مباشر  غير  خطاب 

برؤية  هو  رؤيته  فيمزج  الشفوي،  التواصل 

اآلخرين.

 في األخير نحن أمام عمل مكتوب بحرفية 

طرح  عميقة،  بأفكار  مثقل  وأيضا  عالية، 

بتحيز  عنها  ودافع  بجرأة  وطنه  قضايا 

ومغاالة بعض الشيء. لكن يبقى األمل في 

على  قادر  ومشعل  أخير  كحصن  الثقافة 

اجتثاث جذور الكراهية والحقد.

كاتب من مصر
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في  فوروهاجن  هانس  السويدي  الباحث  يؤكد  هكذا 
والذي  اآلثار”  وعلماء  المقدس  “الكتاب  كتابه 

تمت ترجمته أخيرا إلى العربية عن دار الكتب خان للنشر في 

علم  بين  األوسط  والشرق  “فلسطين  عنوان  تحت  القاهرة 

اآلثار والكتاب المقدس«، وترجمه سمير طاهر.

يعد هذا الكتاب دراسة تاريخية عميقة لتاريخ المنطقة من 

المثقف  إلى  تأتي أهميته وتقديمه  هنا  منظور مختلف. من 

وحداثة  ألهمية  فقط  ليس  قراءته،  وضرورة  العربي 

في  يقدمه  الذي  للمثال  وإنما  يتضمنها،  التي  المعلومات 

البحث العلمي في التاريخ. فهو دراسة قيمة تعتمد، أوال، 

وثانيا  األولى،  بالدرجة  المباشر  العلمي  البحث  نتائج  على 

منها  عديدة،  بعلوم  استعانة  خالصة  نتيجة  جاءت  أنها 

علم  إلى  إضافة  والجيولوجي،  واإلنثربولوجي  األركيولوجي 

التشريح والعلوم الطبية األخرى.

المحور الرئيسي للكتاب هو التضاد بين اإليمان والمعرفة، 

اآلثار،  علماء  ومكتشفات  المقدس  الكتاب  حكايات  بين 

وكما ذكر المؤلف في مقدمته، فالكتاب “بحث في القصص 

الدينية في ضوء نقد المصادر، لكن بما أن الشرق األوسط 

هو المسرح الذي دارت فيه تلك القصص، فقد تطلب األمر 

في  الدين  دور  وتتّبع  المنطقة،  هذه  ماضي  في  التنقيب 

السياسة والمجتمعات التي مرت بها؛ األمر الذي جعل من 

تأريخ  في  كتابا  األصلي،  تخصصه  إلى  إضافة  العمل،  هذا 

منطقة الشرق األوسط”. ومن الفصول التي يتضمنها الكتاب: 

أرض  اآلثار،  علم  رواد  القديم،  العهد  المقدس،  الكتاب 

وسليمان،  داود  الفلسطينيون،  اإلسرائيليون،  الميعاد، 

هيكل أورشليم، حائط المبكى، لفائف البحر الميت، حركة 

يسوع، ومعركة أورشليم.

يقول فوروهاجن في مقدمته للكتاب، الذي استغرق العمل 

عام  السويدية  باللغة  وصدر  كاملة  سنوات  خمس  عليه 

اليوناني والروماني، ولكننا  التاريخ  2010 “لقد قرأنا وحللنا 

لم نحقق أبدا في التوراة كمصدر لعلم التاريخ، حيث تركنا 

الكالسيكي  اآلثار  علم  في  الهوة  هي  وهذه  لالهوتيين.  ذلك 

أن يوسع كتابي  أتمنى  أني  أن أسدها. غير  التي أحاول اآلن 

الدين’،  الذين كانوا يتوقعون ‘موت  هذا من معرفة أولئك 

الدين’ لدى كل  والذين يكتشفون اآلن، مندهشين، ‘عودة 

من اليهود والمسيحيين والمسلمين على حد سواء”.

أسانيد ملفقة
يتم  التي  األقاويل  تلك  أن  المؤلف  يثبت  كما  هنا  الالفت 

إلباسها لباسا علميا ما هي إال تلفيقات تورط فيها بعض علماء 

بالصهيونية  مرتبطة  وكيانات  منظمات  من  الممولين  اآلثار 

البعد عن  أبحاث بعيدة كل  العالمية، وهي 

تصنيفها بالعلمية، وعمل عليها في الغالب 

الكتب  برواية  مؤمنون  باحثون  أو  أثريون 

المقدسة لما حدث في هذه األماكن. يكشف 

واألبحاث  األكاذيب  تلك  عن  الغطاء  الكتاب 

الملفقة التي تم االستناد إليها على مدار عقود 

طويلة، ويروج لها الكيان الصهيوني كحقائق 

هذا  في  المؤلف  ويذكر  للنقاش.  قابلة  غير 

الكتاب أن أهم ممولي الحفريات األثرية، على 

سبيل المثال، هما مركزا شالم وإلعاد، وهما 

منظمتان يمينيتان تعمالن بشكل علني على 

تهجير الفلسطينيين، وتتركز جهودهما على 

حائط المبكى وقلعة داوود وهيكل سليمان، 

األثرية  المعطيات  قلة  من  الرغم  على 

المنتمية إلى تلك الفترة المزعومة، حتى أنه 

يفجر مفاجأة، بأن حائط المبكى الذي يزعم 

اليهود أنه األثر الوحيد الباقي من هيكل النبي 

الملك  معبد  من  جزء  سوى  ليس  سليمان، 

هيرودس.

علماء  من  األول  الجيل  أن  الكاتب  يقول 

كانوا  فلسطين  في  نشطوا  الذين  اآلثار 

دليال  ستعطي  تنقيباتهم  بأن  يقين  على 

“لقد  حق،  على  المقدس  الكتاب  أن  على 

والكتاب  يد  في  بالمجرفة  يحفرون  كانوا 

يفسرون  وكانوا  األخرى،  اليد  في  المقدس 

يتفق  بما  عليها  يعثرون  التي  األثرية  القطع 

وقت  مر  ولهذا  المقدس.  الكتاب  ونصوص 

طويل قبل أن يتوصل علم اآلثار في فلسطين 

اآلثار  علم  أن  كما  حديث.  علمي  قياس  إلى 

مكان  أي  في  منه  أكثر  كان،  فلسطين  في 

بالسياسة  محكوما،  وأحيانا  متأثرا،  آخر، 

أبرز  بين  ومن  القومية”  والسياسة  الدولية 

األمثلة التي يذكرها الباحث على هذا الخلط 

ماسادا  صخرة  بحفريات  يعرف  ما  والتلفيق 

جرت  التي  الحفريات  هذه  مسعدة(،  )قرية 

تم خاللها  والتي  الماضي  القرن  في ستينات 

بشرية  عظام  عن  وقتها،  قيل  كما  الكشف، 

القالع  إحدى  داخل  وطفل  وامرأة  لرجل 

المؤرخين  رواية  مع  يتفق  ما  وهو  األثرية، 

فيها  بما  القلعة  حصار  واقعة  عن  الصهاينة 

واختيار  الرومان،  الجنود  قبل  من  يهود  من 

على  االنتحار  فيها  المتحصنين  اليهود 

البقايا  بهذه  االستسالم. وتم حينها االحتفاء 

واللقى اآلدمية، كما شيعت العظام ملفوفة 

بالعلم اإلسرائيلي وسط دعاية غير مسبوقة، 

واعتبرت دليال على الوجود الفعلي للمملكة 

الذي أجري الحقا  اليهودية، غير أن الكشف 

بالوسائل الحديثة على تلك البقايا، كما يذكر 

أن  اتضح  إذ  مدوية،  مفاجأة  أظهر  الكاتب، 

فخر  لسنوات مصدر  مثلت  التي  البقايا  هذه 

سوى  ليست  اليهود  للمستوطنين  قومي 

عظام لخنازير وحيوانات نافقة.

متخصص  تاريخي  باحث  فوروهاجن  هانس 

في التاريخ القديم. ولد في 1930 وحصل على 

القديمة  والمجتمعات  الثقافات  ليسانس 

من جامعة أوبساال. عمل مدرسا في معهد 

القسم  رئاسة  وتولى  القديمة،  الثقافات 

كتابا   12 السويدية، وله  اإلذاعة  في  الثقافي 

في التاريخ القديم. أما المترجم سمير طاهر 

يعيش  عراقي  وشاعر  ومترجم  كاتب  فهو 

قسم  في  درس   .1999 منذ  استكهولم  في 

اللغة العربية بجامعة بغداد، وله مجموعة 

هواجس«  للفأر  كانت  “إن  بعنوان  قصصية 

الطفل..  ذلك  “أعطني  بعنوان  شعر  وديوان 

أعطني رائحة قديمة”.

كاتبة من مصر

فلسطين والمشرق العربي 
بين علم اآلثار والكتاب المقدس

لهانس فوروهاجن

ناهد خزام

يف كل أزمة تدار حول هوية القدس، يخرج علينا قادة الكيان 

الصهيوين ليؤكدوا للعالم حقهم التاريخي يف فلسطن، ويف 

القدس تحديدا، زاعمن أنها عاصمتهم منذ آالف السنوات. وهم 

يستشهدون عى ذلك يف الغالب بنصوص من التوراة، أو أحيانا 

بأبحاث يصفونها باألثرية. وقد نجحت آلة اإلعالم الصهيوينة 

بالفعل يف استبدال الحقائق العلمية والتاريخية بهذه التفسرات 

الدينية وتصديرها إىل الغرب اعتمادا عى تيار ديني مسيحي 

مؤمن بمثل هذه التفسرات. لذا فقد أصبحت فكرة إحالل شعب 

غريب مكان أصحاب األرض األصلين فكرة سائغة لدى شريحة 

واسعة من الغربين. وهو أمر ال يستند يف الغالب سوى عى 

مرجعيات دينية وحكايات تاريخية ملفقة ومدسوسة. فمعظم 

األبحاث املتعلقة بتاريخ فلسطن والتي يستشهد بها قادة الكيان 

الصهيوين هي يف الواقع استشهادات واهية ال أصل لها يف علم 

اآلثار وال أي علم آخر.
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الكتاب المترجم في مقدمته للرواية الصادرة عن 
دار العربي للنشر إلى أن ميالن كونديرا في 

أحد حواراته عّدد أشكال الرواية في القرن الثامن عشر، 

وقال عن أحد أنواعها وهو رواية الرسائل “رواية الرسائل. 

ولقد أتاحت هذه البنية أيضا حرية شكلية كبيرة للغاية، 

ألن الرسالة، وبشكل طبيعي جدا، يمكنها استيعاب كل 

سياسية،  تحليالت  ذكريات،  اعترافات،  تأمالت،  شيء: 

أجل  ومن  الحرية  هذه  أجل  من  وأعتقد  إلخ”.  أدبية.. 

حبيبته  منه  ُسرقت  الذي  الراوي  غضب  موجة  استيعاب 

إريك  قد اختار  كان  مرتبكة  تبدو  قد  التي  ذاكرته  وغضب 

نويوف شكل الرسالة لروايته هذه.

لقد  خفية.  دوافع  لديه  الخبرة  ذو  الروائي  أن  ويضيف 

ما  بكل  إغراءها  ويعتزم  “مود”  الشابة  لسحر  استسلم 

الذي  البطل  كبيرة وملغزة، وسرقتها من  هيبة  لديه من 

هو نصف عمره، على الرغم من الجانب الشبقي العجوز 

المرارة  بين  ممزق  الرائع،  المخدوع  الراوي،  والكحولي. 

العظيم  الكاتب  هذا  تجاه  والعاطفة  والغيرة  واإلعجاب 

واالستياء  منه،  ويُحقر  السباب  له  يكيل  نراه  ولذلك 

يناديه  لذا  األميركي  الروائي  هذا  أعمال  تجاه  والحماس 

بضمير الجمع المخاطب الذي يعبر عن االحترام. يتساءل 

الشيخ  هذا  حب  في  بجنون  امرأته  تقع  أن  يقبل  كيف 

العجوز، معبوده األدبي؟ لكن على ما أظن هذه الحكاية 

استخدمها  تكأة  ليست سوى  الجديدة  القديمة  البسيطة 

العالم.  حول  وتساؤالته  نظره  وجهة  ليطرح  المؤلف 

فمثال يقول “أي عصر يتآمر علينا؟”. بالفعل عصر الصورة 

السريعة ال التأمل، عصر التسلع ال اإلنسانية إنه مجتمع 

الفرجة واالستهالك. لقد أصبحت الحياة بمثابة شريط ال 

نمثل فيه سوى لقطة مما ال يمكننا وال يمّكن اآلخرين من 

التأمل والفهم. “سينتهي بها األمر أن تترككم أنتم أيضا، 

من أجل أن تتزوج طبيب أسنان ونجد نفسينا نحن االثنين 

كمغفلين”. إنه العالم الذي جعلنا جميعا كما يرى الراوي 

مغفلين.

هذه  تتخلل  وتناغم.  برشاقة  كتبت  قصيرة  رواية  الرواية 

فيها  تختلط  كما  ومحبطة،  فاتنة  مأثورة  أقوال  الرواية 

المشاعر والالمباالة. نعثر فيها على شخصيات من وقت 

آخر، عصر آخر، عزيزة على إريك نويوف.

عصبية،  متشنجة،  سريعة،  الكتابة  أن  المترجم  ويرى 

حديثة اللهجة وتعبر عن مشاعر مختلطة، ولذا نجد الكاتب 

الحرية  تتاح له  الرسالة حتى  قد عرض حكايته في شكل 

التي قال عنها كونديرا فتأتي األحداث في غير ترتيبها ولكن 

وحسب  للراوي  النفسية  الحالة  وهبوط  صعود  حسب 

فهو  إليها  يتوارد  ما  حسب  أو  ذاكرته  حالة 

لعبة  أو  الكوالج  إنه  كان.  مأساة حب  يحكي 

ويرّتب  قصته  خاللها  من  يحكي  التي  البازل 

الغرامية.  المأساة  هذه  من  ويتطّهر  ذاكرته 

لم يعد العالم عالما متصال متواصال بل صار 

فيه  تتجاور  سينمائيا  عالما  متقطعا  عالما 

المتنوعة  بالفترينات  مليئا  عالما  اللقطات، 

لم  الذي  العالم  والفرجة.  االستهالك  عالم 

يعد يستطيع اإلنسان أن يحتفظ فيه بحبيبته 

العالم االستهالكي  كصديقة. ومن أجل هذا 

شخصياته.  وظائف  اختيار  في  الكاتب  نجح 

الحبيب الذي يعمل في الدعاية واإلعالن تلك 

المهنة التي تعرض كل شيء وتبيع كل شيء 

-حتى الشيء وضده- وتقنعك بأن تشتري ما 

ثم  تبيع.  أن  المهم  تحتاجه.  ال  وما  تحتاجه 

بالعقارات  تعمل  منه  ُسرقت  التي  الحبيبة 

خاصة  والشراء،  للبيع  أيضا  المجال  وهذا 

العقار/السلعة بها ما  البيع حتى لو لم يكن 

يجعلك تشتريها، فهناك ثديا “مود” يروجان 

لها ويقنعانك بها. ولص الحبيبة هذا الكاتب 

مود  يبهر  أن  استطاع  الذي  الغني  األميركي 

أيضا  هو  الملغزة.  وهالته  وممتلكاته  بماله 

يغري  التسويق حتى  أو  البيع  مهنة  يستلهم 

مود بشراء عجوز سبعيني وترك شاب ثالثيني 

يستطيع أن يشبع رغباتها اإلنسانية واألنثوية. 

البائع  فيه اإلنسان هو  التي صار  السوق  إنها 

ما  يعرف  أن  نسي  الذي  اإلنسان  إنه  لنفسه. 

لون عيني حبيبته ولم يكتشف أنه يحبها كل 

هذا الحب إال بعد فقدها.

الرواية رغم صغر حجمها والتشويق واللغة 

أنها غنية  الكاتب إال  استخدمها  التي  الالهثة 

وسط  في  تتوه  ربما  التي  العميقة  بالرؤى 

وربما   والعادية.  البسيطة  والكلمات  الجمل 

رسالة إلى سارق الحبيبة 
إريك نويوف وروايته “المغفلون”

محمد الحمامصي 

رواية “املغفلون” التي حصلت عى الجائزة الكربى لألكاديمية 

الفرنسية يف العام 2001 وترجمها لطفي السيد منصور، هي 

أول رواية ترجم للعربية للكاتب الفرني إريك نويوف. وهي 

رسالة طويلة تقع يف 208 صفحات يف النسخة الفرنسية والتي 

يوجهها الراوي الثالثيني الذي يعمل يف وكالة للدعاية واإلعالن، 

إىل الرجل الذي سرق صديقته. إنه يعيش قصة حب رائعة مع 

“مود”، السيدة املثرة واملتقّلبة وهو ما يحبه إريك نويوف. وأثناء 

قضاء عطلة يف جزيرة قبالة روما، يلتقي الحبيبان مع سبعيني 

ساحر برفقة ابنة أخته. ألول مرة، لم يوضح لهما هويته الحقيقية 

ولكن يف ما بعد كشف عن نفسه بأنه ليس سوى سيباستيان 

بروكنجر، الكاتب األمريك األسطوري املنسحب من الحياة 

العامة، الهارب من العالم، املنزوي يف غابة “فرمونت” حيث 

يعيش حياة وديعة مما يثر فضول الساحة األدبية بأكملها. 

وباختصار، سيباستيان هو النسخة الكاملة من الكاتب األمريك 

ج. د. سالينجر، مؤلف “الحارس يف حقل الشوفان”.
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في حالة التشوش التي لدى الراوي وحاول 

أن ينقلها لنا في هذا اإلطار.

 .1956 العام  في  نويوف ولد  إريك  أن  يذكر 

في  األولى  للمرة  الصحافة  في  العمل  بدأ 

باريس«.  دي  كوتيديان  “لو  في   1982 عام 

عليه  أطلق  الذي  األدبي  للتيار  ينتمي  وهو 

بـ”néo-hussard”- والذي يتميز باألسلوب 

حركة  بعد  والمرن،  الالذع  المقتضب، 

على  حصل  الخمسينات.  منذ  “الهاساردز« 

وحصل   ،1990 عام  نيمير”  “روجر  جائزة 

وجائزة  ماجو”  دو  “دي  مثل  جوائز  على 

دي  لـ”رومان  الكبرى  والجائزة  “إنتيرالي” 

كصحافي  عمل  وقد  فرانسيس«.  أكاديمي 

و”كانال+  إنتر”،  لـ”فرانس  أفالم  وناقد 

في  شارك  فيجارو”.  “مدام  ومجلة  سينما” 

سولز«  “سافاج   2001 فيلم  سيناريو  كتابة 

من إخراج راؤول رويز.

مقتطفات من عالم “المغفلون”
طويلة.  فترة  منذ  نامت  قد  “مود”  كانت 

أغلقت التلفزيون بعد مشاهدة األخبار على 

ودون  استيقظت  بعد  فيما   .”LCI“ قناة 

كانت  “مود”.  بسبب  ذلك،  في  التفكير 

فكرة  أدنى  لدَيّ  تكن  لم  السرير.  في  تبكي 

كم الساعة وقتئذ. كانت الحجرة غارقة في 

أشعلت “مود” سيجارة. من خالل  الظالم. 

وميض والّعتها، رأيت الدموع تغمر وجهها.

- لماذا تبكين؟

أستطع  لم  ألنني  أبكي  نمت.  ألنني  أبكي   -

أَر  لم  عاما  عشرين  في  ألنني  أبكي  النوم. 

عمري  يعد  لم  ألنني  أبكي  هكذا.  الحياة 

عشرون عاما. أبكي ألنني ال أعلم هل يجب 

علَيّ الندم على ذلك.

سيجارتها،  من  نفسا  سحبْت  استنشقْت، 

حيث الطرف األحمر المشتعل كان وميضه 

الضوء الوحيد في الحجرة.

- أبكي ألن الشتاء استمَرّ طويال. أبكي ألنك 

لم تصحبني في عيد الميالد إلى “لشبونة”. 

من  العاشرة  في  وأنا  ُطِلّقت  أمي  أبكي ألن 

عمري.

األيمن.  مرفقها  أمسكْت  اليسرى،  بيدها 

حنفية  تحت  سيجارتها  لُتطفئ  نهضت 

ام. الحَمّ

- أبكي ألنه ليست هناك سيارات تاكسي في 

“محطة الشمال” وألن المطر ينهمر. عندما 

للبكاء.  مبررا  دائما  تجد  ذلك،  في  ر  تفِكّ

وأنت، أليس لديك رغبة في البكاء؟

دت  ام وتمَدّ . عادت من الحَمّ لم أعرف بَم أرُدّ

في مكانها على السرير، على الجانب األيسر. 

ُسها  تنُفّ ُيحدث  الصمت.  عاد  ما  سرعان 

لت على كل آالم  صفيرا خفيفا للغاية. تحَصّ

العالم عند معاودتي النوم.

كنت أوُدّ أال أمَرّ بهذه القصة ألحكيها. كنت 

أن شيئا  لو  كما  التظاهر  من  ن  أتمَكّ أن  أوُدّ 

لم يحدث. كل هذا كان مفاجئا للغاية، غير 

نغفر.  أن  السهل  نسبّيا، من  تماما.  متوَقّع 

التي  الثقة  هي  جريمتك  تكون  أن  يجب  ال 

تمنحها لناس ال يستحقونها. ليس بإمكاني 

بضربة  “مود”  مع  السنوات  هذه  كل  محو 

ة حكايات ال تنتهي أبدا.  واحدة. أعتقد أن ثَمّ

حكايتنا هي حكاية شخصين لم ينجحا في 

، وسيندمان على ذلك طوال الحياة. الُحِبّ

النقيضين:  “مود”  ُتعِلّمني  أن  أوُدّ  كنت 

العاطفة، وعدم االعتياد. في كلتا الحالتين، 

ماذا  اليأس.  في  تماما  غرقت  لقد  فشلت. 

لت  تريد أن أقول لك؟ في المجمل، لقد شَكّ

أفسدوا  الذين  السفلة  جماعة  من  جزءا 

حياتي. كل الكَتّاب الذين أُعجبت بهم كانوا 

كذلك أيضا.

****

كنت ال تزال ترتدي البيجامة، على الرغم من 

أن الوقت كان ُقرب الظهيرة. ترتدي بيجامة 

القطن.  من  ُمقَلّمة مصنوعة  وبيضاء  زرقاء 

لم أستطع منع نفسي من التفكير أن الُكَتّاب 

ال ينبغي أن يكونوا بهذا المظهر المضحك. 

هذه  بمثل  مهم  ُنقِدّ ال  نحن  حال،  أِيّ  على 

بكل  تهتم  ال  لكنك  الّدعاية.  في  الطريقة 

تأكيد. لسُت أنا َمن ينتقدك.

كانت غرفتنا في الطابق المسروق المنخفض 

المساء،  في  ل.  واألَوّ األرضي  الطابق  بين 

السريرين  أمام  واقف  وأنا  “مود”،  تني  ضَمّ

المنفصلين.

- ستكون دائما أخي الكبير.
في  األيمن.  الجانب  اَتّخذت  السرير،  في 

ساعة  وضعت  األيسر.  دائما  كان  باريس، 

غريبا،  ذلك  كان  “الكومودينو”.  على  يدها 

نمنا  الحجرة.  في  كتاب  أُيّ  هناك  يكن  لم 

أما  قليال.  “مود”  قرأت  الحال.  في  بسرعة 

أنا، فقد غرقت في نوم بال أحالم. لقد بدأت 

في  بيتك.  على  يسيطر  الذي  الصمت  أُحُبّ 

ة شيٌء ما سحري، ال واقعي،  ثَمّ الصباح، 

في هذا الصمت، كما لو كان هناك شيٌء ما 

يك. قمت به بنفسك لرفاهية مدعِوّ

كانت األيام من قبل سريعة، آمنة ومبهجة. 

وإليك كيف حدث هذا. في معظم الوقت، 

أن أُحدث  دون  أستحُمّ  أوال.  أستيقظ  كنت 

يظل  قد  أحيانا،  اإلمكان.  قدر  كبيرة  ة  ضَجّ

التي  الخشبية  الحجرة  في  ُمضاء  النور 

جعلتها مكتبا. على العشب، كان الطاووس 

المبلول  العشب  عبر  مت  تقَدّ ريشه.  يطوي 

ة بركة مياه.  بالندى. كان المشهد يتحَرّك. ثَمّ

ة قارب مربوط بجسر عائم. عبر النافذة،  ثَمّ

الكاتبة،  نائما على اآللة  أراقبك. كنت  كنت 

على  أجرؤ  لم  ذراعيك.  بين  رأسك  تضع 

إزعاجك. كنت في عمر والدي، بما يقرب من 

تقريبا. قمت بعمل حسابات ذهنية  عامين 

اليوم،  ذلك  لت  توَصّ أن  إلى  العلماء.  مثل 

إن لم أكن مخطئا، إلى أن بطلك المشهور، 

كيف  يتساءل  الذي  بيرد”،  “وارن  األستاذ 

حيوان  حديقة  في  الشتاء  في  ببة  الِدّ تحيا 

“سنترال بارك”، يبلغ ثالثة وستين عاما.

****

مارسنا  ذلك،  من  الرغم  على  ليلة،  ذات 

لم  بالنعاس.  أشبه  ممَلّة  حالة  في  الحب، 

نكن نتحَرّك. كنت ال أزال بداخلها. التصقت 

بصدرها، ثم َشَرعْت في البكاء بدموع حارة. 

قلت لها “ُهشش، ُهشش” فيما كنت أداعب 

بسبب  بجبهتها  ملتصقا  كان  الذي  شعرها 

بها  انتهى  انتحابها.  وأنهت  هدأت،  العرق. 

األمر إلى النوم.

كاتب من مصر
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مجموعتها  بعد   ( األولى  روايتها  “وادي قنديل”
حرب  بجّرة  األولى-  الشعرية 

واحدة( وهي الرواية التي فازت بمنحة مؤسسة المورد الثقافي 

فيها  أثبتت  إيطاليا،   – المتوسط  دار  طباعتها  وتبّنت  اإلنتاجية 

تشي  السردية  تجربتها  وأن  واعدة  من  أكثر  روائية  أنها  نسرين 

وبأسلوبية  ودراية  بعمق  أدارتها  الحساسة  وموضوعاتها  بذلك 

فيها نضج كبير وسيطرة حاذقة على الشكل الروائي الذي عبأت 

وحواريات  ومكان  وزمان  شخصيات  من  السرد  مكونات  فيه 

بطريقة الفتة، ساعدتها اللغة المتمكنة من أن تنشئ عالما ليس 

إلى الخيال  فيه خيال بقدر ما فيه من واقع، لكن جنحت فيه 

تكون  أن  على  والواقعي  الخيالي  بين  اْلتماس  لتحقيق  نسبياً 

حمص هي المدينة – المكان المختار لتوطيد وقائع الحرب في 

انعكاسات زمنين: ماض ومستقبل من دون المرور بالحاضر إال 

لكونه وعاء زمنيا مكتظا بالحرب والفوضى والواقع المستحيل. 

لكنه يبقى الممخضة المنِتجة للشخصيات والمواقف واألحداث 

التي يمكن استثمارها بطريقة فنية وهذا ما فعلته نسرين في أول 

تجربة روائية لها. فالحاضر الروائي مغّيب إلى حد كبير بقصدية 

الماضي  هما  في سيرورتهما  ينتج زمنين متضادين  لكنه  فنية، 

شاخصين  الرواية  لعبة  في  يبدوان  الزمنين  والمستقبل، وكال 

ويؤسسان لسردية اجتماعية قبل وبعد الحرب.

)3(

افتراضي  زمن  وهو  المستقبل،  هو  قنديل  وادي  في  الخيالي 

الماضي  إلى  2029 وتعود  عام  إلى  الكاتبة  تذهب  سردي حيث 

عبر مخطوطة مذكرات لكاتبة اسمها “َغيم حداد” لتكشف الكثير 

من حكايات المدن السورية قبل وبعد الحرب في مزاوجة بارعة 

أبو وليم   – ول  البسيطة )مُخّ الماضي عبر شخصياته  الستدراج 

شخصيات  وهي  أنس رحيم…(  النعمة-  حنان  الصباغ-  جنى   –

في  هامشية  ليست  لكنها  العامة،  الحياة  في  هامشية  ستبدو 

الكمال  من  بالكثير  وتمّده  المتن  تثري  كونها  الروائي  المتن 

بد  ال  كنسق اجتماعي  َغيم  الكاتبة  والجمال وتؤسس مذكرات 

منه لترسيم صورة مجتمع متعدد األديان والطوائف واللهجات 

بتصوير  معنية  كانت  وألنها  تاريخية،  سورية  فسيفساء  في 

الحياة اليومية قبل الحرب وبعدها لتقديم شهادة ناضجة عن 

المؤثرة  غير  البسيطة  الشخصيات  تلك  عبر  االجتماعية  الحياة 

في سلوكها اليومي كهوامش تغذي الحياة، لكن تلك الهوامش 

الصغيرة تشكلت مع الرواية كنسيج واحد وأغنت المتن الروائي 

يرى  أليفة  محلّية  وفي  افتراضي(  مكان  )وهو  قنديل  وادي  في 

الحرب  تبتلع  أن  قبل  الشخصيات  تلك  مثل  يعرف  أنه  القارئ 

بعضها، وقبل أن تغير الحرب يوميات الناس في حلب والشام 

وسائر المدن السورية. حتى وإن لم يكن يعرف وادي قنديل فهو 

مكان وهمي تنطلق منه العنونة مثلما تنطلق منه ثريا باحثة عن 

جذورها السورية وكما سيأتي.

)4(

المستقبل في الرواية هو سرد الماضي وهذه 

مفارقة روائية طريفة ومؤلمة في الوقت ذاته، 

ومثل هذه المفارقة الزمنية البعيدة كانت لها 

“ثريا”  الراوية  تعود  حيث  الفنية،  ضرورتها 

التي  القديمة  ذكرياتها  عن  بحثا  سوريا  إلى 

الوحيدة  الناجية  وهي  تتذكرها؛  أن  يمكن  ال 

الخامسة  )في  مركب  غرق  من  )بمعجزة( 

القبرصي  ساحل الرنكا  فانتشلها  عمرها(  من 

أمها،  أصبحت  التي  ساتي”  “ماما  وتبنتها 

وتبدأ ثريا رحلتها من مكان افتراضي هو “وادي 

قنديل” ومن مقبرة تبدأ السردية الروائية في 

لحظة كابوسية تعيد إليها صلة الماضي على 

نحو شاحب؛ وعندما تعثر على مذكرات كاتبة 

مما  الكثير  تجد  حداد”  “َغيم  اسمها  سورية 

تجهله عن الحياة السورية قبل وبعد الحرب 

البيئات  مختلفة  شخصيات  على  وتتعرف 

واالنتماءات، فتندمج مع تلك الحياة المغّيبة 

عنها وتتآلف مع جذرها السوري الذي انقطعت 

عنه بعد غرق المركب وهي في الخامسة من 

عمرها، لتتشكل فيها ذاكرتان واحدة قبرصية 

عبر  بذكاء  الكاتبة  سورية، وتستدرج  وأخرى 

مخطوطة المذكرات الكثير من الحياة اليومية 

أو  غرق  أو  ضاع  لجيل  كتبتها  كأنها  السورية 

أهمية  وتكمن  قسرا،  الحرب  غيبته  أو  هاجر 

في  جمعتها  الكاتبة  أن  العابرة  الشخصيات 

مكان له خصوصية محلية مع خليط هوياتها 

لتوطيد  اليومية،  الدينية ولهجاتها  وطوائفها 

تمسخه  أن  قبل  وذاكرته  بالمكان  صالتها 

بعد  ما  أسس  على  تشكيله  وتعيد  الحرب 

الحرب التي ال يعرف أحد كيف ستكون. وبذلك 

قدمت الكاتبة َغيم حداد شهادة صريحة على 

النقاء القديم الذي مثلته شخصيات هامشية 

وجمال  بعفويتها  الحرب  قبل  ما  الحياة  في 

أرواحها وألفتها االجتماعية الحميمة.

)5(

سردية  ثيمة  المذكرات   – المخطوطة  تشكل 

مهمة كذاكرة مكان حرصت أن يبقى شاخصا 

صوت  األول  بصوتين؛  الرواية  مدار  على 

الرنكا  في  الغريقة  سوريتها  عن  الباحثة  ثريا 

الذي  المخطوطة  صوت  والثاني  القبرصية، 

مثلته كاتبة سورية هي َغيم حداد التي وثقت 

المكان بطريقتها السلسة الممتعة وهي تتناول 

صدر  في  تكون  أن  حرصت  اجتماعية  شرائح 

المذكرات بإحساس كاتبة حاولت ونجحت في 

سطورها  بين  المحلية  السورية  الحياة  إبقاء 

سردية  لعبة  في  الحرب،  تحرقها  أن  قبل 

ذات  نسرين  إحداهما  كاتبتين  بين  دقيقة 

الصوت السارد الباحث عن الحقيقة الروحية 

والجمالية مهما كانت الظروف، واألخرى َغيم 

ذات الصوت المتواري خلف المذكرات ليندمج 

الصوتان معا في سيرة مكان وحياة وبالد. ومن 

رحيل  في  قنديل”  “وادي  افتراضية  تبدأ  هنا 

من  تخلصت  جميلة  بصورة  مضاد  ورحيل 

المباشرة التي يلجأ إليها هواة الكتابة فانتمت 

إلى وقائع الحرب بشكل لكن من دون تهويل 

أو مغاالة، لتنتج رواية حرب متقدمة ال تسمع 

فيها وال صوت رصاصة واحدة، لكن اإليعازات 

ستعطي  السرد  داخل  المتنامية  السردية 

إشارات واضحة بأن الحرب قائمة )لوال الشرفة 

صباحا،  أخرج  أن  )قبل  والدمار..(  المهدمة 

)فتحت  حلب..(  في  بيتنا  تهدم  خبر  وصلنا 

علّي  هيا صوبوا  بهم:  قميصي وصرخت  أزرار 

يا أوغاد..( )لوال الحرب لكانت هذه الممرضة 

اشتد  )البرد  السلسلة..(  تكمل  جميلة  حلقة 

والكهرباء مقطوعة..( )النجاة الفردية ال تكون 

مبررة أبدا حين تصعد درجا من جثث وأنقاض 

بيوت ومجاعات..(

وهكذا تمتلئ الرواية بمثل هذه اإلشارات بعيدا 

“وادي  لتكتسب  المباشرة  الحرب  لغة  عن 

بنسقه  السوري  السرد  جماليات  قنديل” 

الشبابي الجديد.

كاتب من العراق

سيرة مكان وحياة وبالد
نسرين خوري وروايتها “وادي قنديل”

وارد بدر السالم

نسرين أكرم خوري روائية سورية من جيل جديد تشكل أثناء 

الحرب واكتسبت مالمحه هذه الصفة العامة يف أدب جديد يختزل 

املعاناة السورية بطريقة الفتة، وهذا يعني أنه جيل المس وعاش 

أكر التفصيالت أملا وكارثية وهو يرى البالد تتمزق لسنوات غر 

قليلة يف مواجهات مسلحة متعددة النوايا والوجوه ويعيش 

يوميات مريرة يكتنفها الرعب والخوف من املجهول. وبالتايل 

شأنها شأن الكثرين من جيل الحرب السردي الذي ينهض يف 

سوريا اليوم ويواكب الحرب عن قرب ويتفحص سردياتها املؤملة؛ 

وهو جيل نحسب أنه ليس عابرا يف املشهد األدبي السوري، كونه 

والدة طبيعية لفعل الحرب ونتائجها وإفرازاتها وانعكاساتها 

السيكولوجية واالجتماعية وما تركته من ُعقد كثرة عى 

املستويات الفردية والجماعية. ويقينا فالروائية الشابة نسرين 

خوري انعكاس سردي لتلك املساحة املأهولة بالدمار والخوف 

والرصاص واملوت.
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عتبات الرواية دورا مهما على مستوى خلق أفق  تلعب 
الذي  الواقعي  والتحفيز  المتلقي،  عند  التوّقع 

بين شخصيات  بالمطابقة  أن يوحي  الكاتب  يحاول من خالله 

في  العالقة  هذه  نفي  خالل  من  والواقع،  وأحداثها  الرواية 

التصدير  يلعب  كذلك  روايته.  الكاتب  به  يصّدر  الذي  التنويه 

التي  الخارجية  المرجعية  عن  الكشف  في  آخر  دورا  الشعري 

يحيل عليه عنوان الرواية، وتتكّشف دالالته من خاللها. وبقدر 

ما يحمل العنوان في بنيته النحوية الداللية من معنى مجازي 

الرواية وشخصية بطلها، فإنه يشي  مكّثف، يحيل على عالم 

وتتحرك  الشخصيات،  هذه  فيه  تعيش  الذي  العالم  بطبيعة 

محكومة بأقدارها في مواجهة هذا الظالم الذي تحيا فيه.

وتبرز واقعية السرد من خالل العتبة المكانية التي يفتتح بها 

الرواية  بطلة  فيه  تعيش  الذي  المكان  الرواية، وتتولى وصف 

خدوج وأسرتها، وما تمّثله من وعي اجتماعي محكوم بظروف 

حياتها القاسية، نجد تعبيره في عالقة التمييز التي تقيمها بين 

أوالدها الذكور واإلناث.

المستوى  على  ساكنيه  هوية  يحدد  المكان  وصف  كان  وإذا 

االجتماعي، فإّن هذا الوصف يبلغ مداه دالليا سواء من حيث 

كونه فضاء مغلقا )فضاء البيت(، أو من حيث صفاته كما يبدو 

األرض  على  المفروشة  المهترئة  الحصير  “كانت  الداخل  من 

المتربة الرطبة، في غرفة واطئة، خالية من المنافذ، قد حفرت 

آثارا مؤلمة في جسد ناحل، ال يبرز منه غير بطن ولولد”.

بعد هذا الوصف للمكان وتقديم شخصية الزوجة، يقوم الكاتب 

بتقديم شخصيات األسرة األخرى. أما على مستوى زمن أحداث 

الرواية  عنها  تتحدث  التي  المعروفة،  األحداث  فإّن  الرواية، 

تحيل على هذا الزمن، وهو النصف الثاني من ستينات القرن 

الماضي، كما يظهر ذلك من خالل انشغال هذه الشخصيات 

بأحداث فلسطين وجمال عبدالناصر وحرب فيتنام.

 عالم الجريمة المنظمة

االجتماعي،  القاع  لعالم  القتامة  شديدة  صورة  الرواية  ترسم 

الذي تعيش فيه هذه الشخصيات وسط الروائح الكريهة والفقر 

الشروط  هذه  من  الرغم  على  لكنها  الصفيح،  وبيوت  الشديد 

الفساد  رموز  تحت رحمة  فجأة  نفسها  تجد  لحياتها  البائسة 

تعمل  طيني،  منزل  ببناء  تقوم  أن  بعد  االستبداد،  لسلطة 

البلدية على هدمه ألن صاحبه ليس عضوا في حزب السلطة. 

وسط  الصفيح  بيوت  إلى  جديد  من  تعود  نفسها  تجد  لذلك 

المكشوفة. وكرّد فعل على هذا  الحي  روائح مصّبات مجارير 

الظلم يأخذ االبن األكبر بالبحث عن شخصية موظف البلدية 

عتمة  من  متخذا  منه،  لالنتقام  السكان  حياة  على  المتسلط 

الليل ستارا له، لكنه يصطدم في طريقه بالعصابة التي تعمل 

لصالحه، فيخوض معها معركة شرسة ينتصر 

فيها، لكنه يخرج منها مصابا بجرح بالغ، ينقل 

على أثرها إلى المستشفى.

الرواية  بطل  شخصية  الكامل  والدة  تتوفى 

مسؤولية  الصغرى  أخته  فتحمل  الرئيس، 

من  يعود  أن  فبعد  هو  أما  األسرة،  رعاية 

المستشفى يذهب إلى بيت حميدو لكي يتعرف 

بليغة،  بجروح  أصابه  الذي  الشخص  إلى 

والفساد  الجريمة  عالم  إلى  يتعرف  وهناك 

النساء  حاجات  واستغالل  والخمرة  والجنس 

والبؤس  والجنس  الجريمة  عالم  إنه  جنسيا. 

وقوة  األشرار  بسلطة  المحكوم  والمخدرات 

السلطة كما يروي حميدو للكامل عنه “واقعنا 

يا صديقي مزر. قال حميدو. إذا غابت الشمس 

المخيف في  السواد  النهار حل  واختفى ضوء 

إلى  فنضطر  نفس،  كل  بيت،  كل  كل زنقة، 

خبيء  عالم  على  الواقع،  هذا  من  االنسحاب 

يمكن  بما  األقل  وفي  نشتهي،  ما  بكل  مليء 

أن نشتهيه فنناله، عالم الخمر والنساء”. لكنه 

شخصيات  فيه  تعيش  ذلك  من  الرغم  على 

نقية، تمتلك مشاعر الحب الصادق والعاطفة 

الجّياشة التي تمّثلها أخته وصديقها المعلم.

عالم الرواية
الخطية،  السردية  ببنيتها  الرواية  تتسم 

حيث  الذروة،  نحو  والمتصاعدة  المتعاقبة 

وتقديم  أحداثها  سرد  الراوي  شخصية  تتولى 

ضمير  ذلك  ألجل  مستخدمة  شخصياتها 

لغة  في  اللساني  التعدد  ويظهر  الغائب. 

الكاتب مستويات  استخدام  الرواية من خالل 

بين  الجمع  خالل  من  تظهر  منها،  متعددة 

اللغة الفصحى واللغة المحكية، ال سيما عند 

واألمثال  الشعبي  الشعر  من  مقاطع  تضمين 

بواقعية  اإليحاء  ُبغية  السرد،  سياق  في 

الرواية، وواقعية أحداثها وشخوصها.

الوصف  لغة  جانب  إلى  الكاتب  يستخدم 

واإلسهاب في سرد التفاصيل، لغة المونولوج 

المواقف  في  جّياشة  عاطفة  عن  المعّبرة 

عندما  االبنة  حال  في  كما  المؤثرة،  الدرامية 

حيث  وفاتها،  بعد  والدتها  مناجاة  في  تأخذ 

أن  محاوال  المونولوج  هذا  في  الكاتب  يطيل 

وتأثير  بها،  تفيض  التي  العاطفة  عمق  ُيظهر 

غياب األم على حياتها بعد أن تركتها وحيدة، 

تحمل عبء القيام بشؤون األسرة على الرغم 

من حداثة عمرها.

الكامل على  الرغم من هيمنة شخصية  وعلى 

رواية  تعّد  أنها  إال  وأحداثها،  الرواية  عالم 

أحداثها  نمّو  يرافق  حيث  بامتياز،  شخصيات 

ظهور شخصيات جديدة، تعيش على الجريمة 

األمر  والجنس،  المخدرات  وتجارة  واالنتقام 

الذي يستدعي حضور شخصيات نسائية كثيرة 

أيضا تتقاطع أقدارها مع أحداث الرواية، وما 

ينشأ عنها من وقائع جديدة )وريدة- المعلمة 

مليكة- نادية- زمردة- حبارة..(.

شخصيات الرواية
مع حالة الفقر الشديد التي تعيشها شخصيات 

هذا القاع االجتماعي للمدينة، تكون الجريمة 

الوسائل  هي  والجنس  المخدرات  وتجارة 

المتاحة أمام سكان هذا القاع لتحقيق وجودهم 

السلطة  تواطؤ  مع  سيما  ال  واستمرارهم، 

وغياب االهتمام بتحسين شروط الحياة لسكان 

هذا الحزام األسود كما تسّميه الرواية، لذلك 

لتحقيق  الناجعة  الوسيلة  هي  القوة  تغدو 

الوجود، والدفاع عن الحياة في عالم محكوم 

بالعنف والقوة والصراع.

يتمتع  وما  كامل  الرواية  بطل  شخصية  وتعّد 

به من قوة وبأس مثاال حّيا، على هذا الواقع، 

نفسه  ليجد  االنتقام،  عن  بحثا  يدخله  الذي 

نفسه  وجد  أن  بعد  منه،  جزءا  أصبح  وقد 

يغرق في ملذات الجنس والشراب، ولكن دون 

أن يفقد حس المروءة والشجاعة، التي تجعل 

منه رقما صعبا في مواجهة خصومه الكثيرين 

شخصية  تظهر  وكما  القاع.  هذا  سكان  من 

حركة  على  إيقاعها  وتفرض  فجأة  كامل 

السرد وأحداثه، نجدها تغيب فجأة في نهاية 

الرواية، لتكثر التقّوالت حول مصيرها وأماكن 

ظهورها، األمر الذي يجعل العالقة بين عتبة 

على  وتؤكد  مترابطة،  تبدو  وخواتمها  السرد 

وحدة بنية السرد في هذه الرواية.

 

كاتب من سوريا مقيم في برلين

عالم الحزام األسود 
والجريمة والفساد 

في رواية “البس الليل”

مفيد نجم

يف جميع أعماله القصصية والروائية يبدو الكاتب أبوبكر العيادي 

مشغوال بموضوع االستبداد وما ينتج عنه من فساد وقمع 

وتفاوت اجتماعي كبر، يجعل االنقسام املجتمعي طبقيا يأخذ 

بعدا حادا، يدفع سكان الهوامش واألحياء الفقرة ثمنه الكبر 

من حياتهم واستقرارهم. ويف روايته “البس الليل” يكشف 

الكاتب عن هذا الواقع املريع من خالل حياة أسرة ريفية مهاجرة، 

تنزح إىل أحد أحياء الحزام األسود ملدينة تونس تحت إغراءات 

العيش فيها، لكنها ال تجد أمامها إال حياة البؤس املدقع، يف ظل 

ممارسات االبتزاز والقهر لرموز السلطة الفاسدة التي تتحكم 

يف مصائر الناس وتنشر الفساد، ليتحّول هذا العالم املسكوت 

عنه إىل صورة مخيفة عن الحياة املحكومة بسلطة العنف والقوة 

والفساد.

ود
اؤ

 د
دل

عا



151 العدد 37 - فرباير/ شباط  1502018

كتب

المختصر
كمال بستاني

الشعرية المكانية
الصادر  النصير،  ياسين  للناقد  المكانية”  “الشعرية  كتاب  يحمل 

مًعا، فهو  الشحنة والشعرية  للنشر في دمشق،  نينوى  دار  عن 

يستقصي الشحنة في عدد من األمكنة كنماذج للمقاربة، يمكن 

وجهاً  بوصفها  عليها  يركز  ثم  أخرى،  أمكنة  لتشمل  توسيعها 

لجدلية تناقضات األمكنة. أما الشعرية فهي الشيء الالمرئي الذي 

الموضوع  مّد  على  وقدرته  وهويته  شحناته  في  المكان  يختزنه 

بطاقة تأويلية، بحيث ال يمكن التعامل مع أي من األمكنة روائًيا، 

قصصًيا، شعريًا، وتشكيلًيا، من دون أخذ الشحنة بعين االعتبار. 

لذلك فضل المؤلف أن يكون العنوان “الشعرية المكانية” بداللة 

طاقة الشحنات التي تحملها شعرية األمكنة، سواء ما كان منها 

طبيعياً كاألهوار والبحار والجبال والصحراء والفضاءات الكبيرة، أو 

ما كان منها واقعياً كالبيوت واألسواق واألزقة والمقاهي والسجون 

والممرات والشوارع واألرصفة والعمارة، أو فنياً أو خيالياً كالظل 

والصور وأحالم اليقظة وخيال المادة، وكل ما يدخل في األدبية.

النقد المضاعف
المضاعف:  “النقد  الدركاوي  هشام  المغربي  الناقد  كتاب  يتتبع 

إلى نقد المرجع″ الصادر عن  النّص  النزعة الشعوبية من نقد 

العربي  الشعر  الشعوبي وتأثيره في  النزوع  أزمنة في عّمان،  دار 

بعد رسوخ الدولة اإلسالمية وامتدادها إلى داخل المدن، وعيشها 

الحدود  الشعوبية،  الكتاب:  فصول  عناوين  من  المديني.  الرغد 

اللغة واالصطالح، خلفيات الحركة  واألبعاد، حد الشعوبية في 

الشعوبية وأبعادها، الشعوبية من االستشعاب إلى االستعراب، 

الشعوبية والتمثيل المضاد، الشعوبية والسرد البديل، وسواها. 

النظرية  المكاسب  من  االستفادة  على  المؤلف  حرَص  وقد 

مطلع  منذ  األدبية  الدراسات  حقل  في  تبلورت  التي  والمنهجيَّة 

األلفية الثالثة، مع تيارات جديدة اجترحت مفهوماً مختلفاً لأدب 

ما  الثقافي”، و”خطاب  و”النقد  الثقافية”،  “الدراسات  قبيل  من 

بعد االستعمار”. وال تكمن أهمية الكتاب فقط في ِجّدة موضوعه 

وصرامة منهجه النقدي، بل تتجّلى كذلك في المفاهيم واألدوات 

من  مهم  جانب  في  بها  وفّكر  معينها  من  نهل  التي  والمصادر 

جوانب الخطاب الشعري العربي القديم. وهذا ما يجعل دراسته 

هذه إضافة للنقد األدبي العربي المعاصر.

أقنعة السيرة وتجلياتها
والترميز  البوح  وتجلياتها:  السيرة  “أقنعة  كتاب  دراسات  تطمح 

دار  عن  الصادر  الصكر،  حاتم  للناقد  ذاتية”  السير-  الكتابة  في 

أزمنة أيضا، على المستوى النظري والتطبيقي معاً إلى أن تالمس 

بعض مشكالت السيرة الذاتية في أدبنا العربي والنادرة في الكتابة 

النوعية، والملتبسة في مصادرها وطرق عرضها سردياً أو تاريخياً، 

وموانع  ومحددات  بمحاذير  والمحفوفة 

تعرض لبعضها دراسات الكتاب. والستكمال 

كنوع  الذاتية  السيرة  في  الممكنة  الجوانب 

أن  يمكن  ما  الكتاب  فصول  تابعت  كتابي، 

أو  ذاتية،  السير-  الكتابة  من  قريباً  يظهر 

مختلطاً بها كاليوميات والمذكرات والرسائل، 

وكذلك ما يتصل بها في بعض نصوص الرحلة 

الكاتب  يرى  أسئلة  الدراسات  وتثير  والسفر. 

أنها تتصل بشعرية النوع السير- ذاتي كصلتها 

سيرة  أو  سيرة  رواية  وجود  وإمكان  بالرواية 

شعرية،  ذاتية  سيرة  وجود  وإمكان  روائية، 

ومدى التوسع الممكن للمدونة السيرية عبر 

كيفيات ممكنة كالرسالة واليوميات ونصوص 

تتصل  الرحلة، وجوانب أخرى  وأدب  المدن 

بأسلوبيتها.

الشعر وأنسنة العالم
كتابها  في  الخمليشي  حورية  الباحثة  تؤكد 

عن  الصادر  العالم”،  وأنسنة  “الشعر 

ومنشورات  اللبنانية،  ضفاف  منشورات 

اآلداب  كل  في  أن  الجزائرية،  االختالف 

اإلنسان  إنسانية  إلى  دعوة  الراقية  والفنون 

أمام تزايد مآسي الحمالت الالإنسانّية، وتأتي 

الشعر.  أهداف  مقدمة  في  األنسنة  مفاهيم 

ليس معنى هذا أن الشعر باستطاعته تغيير 

فدور  العالم،  لهذا  فهمنا  وتعميق  رؤيتنا 

الشعر يتمثل في إيقاظه الضمير اإلنساني كي 

يمنح حياتنا معنى وفق هذا األفق اإلنساني. 

أنسنة  إمكانية  التساؤل حول  يقتضي  وزمننا 

دّوامة  من  البشرية  تنقذ  للعالم  جديدة 

أن  ذلك  والتعّصب،  والطائفية  العنصرية 

العالمات اإلنسانّية تبعد شبح الحرب وتنتصر 

تسعى  ألنها  المتشدد،  الديني  الفكر  على 

الحضارات  في كل  متكامل  بناء مجتمع  إلى 

تسوده  زمن  في  نعيش  ونحن  والثقافات. 

اإلنسانيّة،  القيم  انهيار  زمن  قيم الشعريّة، 

وسقطت معظم الدول العربّية في الحروب 

غير  الهجرة  ظاهرة  وتفاقمت  األهلّية، 

الشرعّية.

الشعر  موضوع  في  الباحثة  تفكير  وجاء 

وأنسنة العالم بعد خالصة تجربة طويلة في 

اإليغال والتنقيب في دراسة الشعر ومغامرة 

لما  وتحفيزاً  القصيدة،  أسرار  عن  البحث 

لقيته دراساتها في النقد الشعري من اهتمام 

في أوساط المهتّمين بالموضوع.

سرد بوصفه شغفًا
بوصفه  “سرد  الربيعي  حميد  الروائي  كتاب 

حديثا  الصادر  وآفاقها”،  الرواية  عن  شغفا: 

عن دار الشؤون الثقافية في بغداد، محاولة 

في رصد المالمح الخاصة التي تشّكل اتجاها 

فيتناول من جهة  العراقية.  الرواية  به  تتميز 

ويرى  السردية”،  “المدرسة  تسمية  مسألة 

أن “الواقعية الغرائبية” من أقرب التسميات، 

كونها تتطابق مع الواقع العراقي، لما يعتريه 

من إشكاالت بنيوية في تركيبة المجتمع، وما 

رافق العملية السياسية بعد الغزو األميركي 

المواطن  غربة  أن  ذلك   ،2003 عام  للعراق 

بين  واالنسجام  التآلف  وعدم  البلد،  في 

مشاعره ووجدانه مقابل الكوارث االقتصادية 

بأن  الشعور  إلى  أقرب  تجعله  واالجتماعية 

وفي  ويقصيه.  وجدانه  يعتري  شاسعا  بونا 

ما  على  الضوء  المؤلف  يلقي  آخر  مجال 

في  خاصًة  العراقية،  الرواية  نهوض  واجه 

2010، من إغفال  مرحلة نضجها، بعد عام 

وسائل اإلعالم لها، وإهمال متعمد من طرف 

جهد  من  جعل  ما  الحكومية،  المؤسسات 

الروائيين مضاعفا في تسويق إنتاجهم محلياً 

أو خارجياً.
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سردية الشتات الفلسطيني
يسعى الناقد رامي أبوشهاب، في كتابه “في 

الممر األخير: سردية الشتات الفلسطيني”، 

للدراسات  العربية  المؤسسة  عن  الصادر 

الشتات  سردية  اختبار  إلى  والنشر، 

الرواية عبر نظرية الخطاب  الفلسطيني في 

تحديداً  المعنية  الكولونيالي،  بعد  ما 

وارتباطها  الثقافية،  االرتحاالت  من  بنماذج 

بالقيم االستعمارية، ومنها األشد شراسة، 

النموذج االستيطاني الكولونيالي الصهيوني. 

ويوظف المؤلف نماذج الشتات ومفاهيمه، 

أجل  من  وتمثيالته  السردية،  أنساقه  كما 

بمدى  تتحدد  بحثية،  فرضيات  عن  اإلجابة 

الفلسطيني  بالشتات  خاص  خطاب  تحقق 

وتوفره على مستوى المتخيل السردي، مع 

الدعوة إلى تفعيل التوجهات الخطابية حيث 

تتعلق  التي  اإلشكاليات  من  جملة  تتولد 

بمدى تحقق سردية خاصة بالشتات، فضال 

بالماضي  السردية  هذه  تعاُلق  مدى  عن 

واالرتهان له! طارحاً مجموعة أسئلة، منها: 

الشتات؟  رواية  في  فلسطين  تحضر  كيف 

مع  المتخيلة  فلسطين  مطابقة  مدى  وما 

الواقع؟ وكيف تعبر الرواية الفلسطينية عن 

الرواية  تصوُغ  وكيف  الشتات؟  إشكاليات 

وعي  نموذج  بناء  أجل  من  األجيال  منظور 

منظومة  لتوريث  عمودي  أو  ُمتسلسل 

الشتات من قبل األسالف إلى األحفاد؟

مقدمات وأبحاث تطبيقية 
حديثة في األدب المقارن

نجم  العراقي  واألكاديمي  الناقد  يتناول 

عبدالله كاظم، في كتابه “مقدمات وأبحاث 

تطبيقية حديثة في األدب المقارن”، الصادر 

والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة  عن 

ومداخل  بمقدمات  يصفها  موضوعات 

التطبيق  مجاالت  لفتح  تسعى  ومفاتيح 

المقارن للباحثين، وال سيما طلبة الدراسات 

حقول  في  األبحاث  هذه  وتأتي  العليا. 

وهي:  المقارن،  األدب  حقول  من  رئيسية 

ميادين التأثير والتأثر، على تنوعها، وميدان 

“الصورولوجيا” أو “اإليميجلوجي”، ويتعداه 

المقارنة  للدراسة  عامة  إضاءات  تقديم  إلى 

بشكل عام من جهة، ونماذج من الدراسات 

المقارنة التطبيقية من جهة أخرى. وقد وزع 

المؤلف موضوعات الكتاب على مجموعات 

خالل  من  أكثر،  أو  رابط  بينها  يربط 

ضمت  أقسام  خمسة  إلى  الكتاب  تقسيم 

والمقدمات  اإلضاءات  من  محاور  خمسة 

التأثير والتأثر في  والدراسات؛ منها، مثالً، 

الدراسات األدبية المقارنة )الركابي وماركيز 

والتأثير  األدبية  العالقة  في  وآخرون…(، 

والتأثر، مالمح التأثيرات الغربية في األدب 

صورة  لدراسة  ومفاتيح  الحديث،  العربي 

اآلخر في األدب العربي الحديث.

خيال التأويل
يضم كتاب “خيال التأويل” للناقد والروائي 

والقاص ممدوح رزق، الصادر عن مؤسسة 

األلمانية،  ساربروكن  مدينة  في  للنشر  نور 

منظورات  من  نقدية،  قراءات  مجموعة 

وعربية  عالمية  أدبية  أعمال  في  مختلفة، 

بيسوا،  فرناندو  البرتغالي  الشاعر  من  لكل 

بوالنيو،  روبرتو  التشيلي  والشاعر  والكاتب 

والكاتب والمخرج السينمائي اإليطالي باولو 

سورنتينو، والروائي والناقد البريطاني هنري 

إدواردو  األورغوياني  والروائي  جيمس، 

بودلير،  شارل  الفرنسي  والشاعر  غاليانو، 

الفرنسي  السينمائي  والمخرج  والكاتب 

فيليب كلوديل، والشاعر والروائي األميركي 

األميركي  والروائي  بوكوفسكي،  تشارلز 

توماس  السويدي  والشاعر  أوستر،  بول 

والنقاد  والشعراء  والروائيين  ترنسترومر، 

عطا،  وعلي  عزالدين،  منصورة  المصريين: 

ومحمد  الطويلة  ووحيد  الوكيل،  وسيد 

الفلسطيني  والروائي  والشاعر  عبدالنبي، 

حسين البرغوثي، والروائي الجزائري سمير 

هذه  ُنشرت  أن  وسبق  وغيرهم.  قسيمي، 

والمجالت  الصحف  من  عدد  في  القراءات 

اإللكترونية.  والمواقع  والعربية  المصرية 

ألعمال  تحليله  في  رزق  ممدوح  ويستند 

هؤالء الكّتاب إلى خبرته وممارسته اإلبداعية 

المتنوعة التي تتوزع على أكثر من نوع أدبي 

والمسرحية،  والشعر  والقصة  كالرواية 

بين  توازن  التي  النقدية  رؤيته  إلى  إضافًة 

والمستويات  والجمالية  البنائية  العناصر 

األدبية  للنصوص  التلقي  وعملية  الداللية 

التي يدرسها.

الخيال من الكهف 
إلى الواقع االفتراضي

في  عبدالحميد،  شاكر  الناقد  يستعرض 

الواقع  إلى  الكهف  من  “الخيال  كتابه 

المصري  المكتب  عن  الصادر  االفتراضي”، 

بالقاهرة،  والتوزيع  للنشر  للمطبوعات 

بالخيال،  المرتبطة  األساسية  المفاهيم 

بالمخيلة  المرتبطة  السلوكية  والمظاهر 

اإلسهامات  أهم  ويناقش  األطفال،  عند 

في  بارزون  فالسفة  قدمها  التي  الفلسفية 

يستكشف  أن  يحاول  كما  المجال،  هذا 

األبعاد األساسية للخيال في األدب وقصص 

الخيال العلمي، ثم جذور الخيال وتجلياته 

والسينما  والمسرح  التشكيلي  الفن  في 

وغيرها من الفنون. ويختتم الكتاب بمحاولة 

طريق  عن  التربية  حول  جديدة  أفكار  طرح 

وضع  ضرورة  خاللها  من  مؤكًدا  الخيال، 

التخطيط  عند  االعتبار  في  الخيالي  البعد 

للبرامج التربوية، وعند تنفيذها أيضا. ومن 

بين ما يركز عليه عبدالحميد في الكتاب أن 

الخيال يؤدي دوًرا مهًما في كثير من جوانب 

حاسًما  دوًرا  ويمارس  اإلنسانية،  الحياة 

السينما  وفي  التشكيلي،  والفن  األدب  في 

وفي  والتعليم،  التربية  وفي  والمسرح، 

والصغار،  الكبار  ولدى  والمرض،  الصحة 

والذكور واإلناث على حد سواء.

إيقاعات سردية
عن  الصادر  سردية”،  “إيقاعات  كتابه  في 

يعاين  عّمان،  في  وموزعون  ناشرون  اآلن 

الركابي  عذاب  العراقي  والشاعر  الناقد 

منها  األردنية،  السردية  التجارب  بعض 

للكّتاب: بشرى  القصيرة  القصة  تجارب في 

العادي”،  الحزن  يوميات  في “من  أبوشرار 

وجعفر العقيلي في “ضيوف ثقال الظل”، 

وفي  األخير”.  “الرجوع  أبوالرُّب  ومجدولين 

الرواية يتناول تجارب كل من: بشرى أبوشرار 

في “شهب من وادي رم” و”العربة الرمادّية”، 

الهوى”،  باب  “على  في  فحماوي  وصبحي 

وعن  الخوف”.  “أعالي  في  البراري  وهزاع 

ة قصيرة  هؤالء الكّتاب يقول إنهم “كّتاب قصَّ

األردني  السرد  في  حضورهم  لهم  ورواية، 

والعربي وهم “بشكٍل سِرّي مصاصو حيوات 

اآلخرين” بتعبير آندرس نيومان، ثروتهم في 

وهي  ينفد،  ال  برصيٍد  كلمات،  الحياة  بنك 

الفانتازيا،  بنكهة  قرائحهم  أنهار  من  تنساُب 

وشطآن  الجمال،  قلعة  الخيال-  منطادهم 

يرسمون  دستوفسكي،  برؤى  الالنهاية- 

بلغٍة  أبطالهم  حركات  ويرصدون  عوالمهم، 

شيٍء”-  كّل  تلخص  الروح،  إلى  الروِح  “من 

بحسب تعبير رامبو، تميزها وردة أسرارهم، 

وهي تفوح بعطر أهليهم ومواطنيهم البسطاء 

الظامئين لحياة ال تشكو ِمَن الحياة!

مرايا لشرفات النص
شهادات  النص-  لشرفات  “مرايا  كتاب  يضم 

الفلسطيني  واألدب  الشعر  في  وقراءات 

الفلسطيني  والناقد  للشاعر  والعربي”، 

الصادر عن مكتبة كل شيء  محمد علوش، 

والشهادات  القراءات  من  عدداً  حيفا،  في 

والروائية  الشعرية  التجارب  بعض  حول 

الفلسطينية والعربية.

هذا  “يتضمن  المقدمة  في  الكاتب  يقول 

والقراءات  المقاالت  من  مجموعة  الكتاب 

النقدية، التي ُنشرت في العديد من المجالت 

تحاول  والفلسطينية،  العربية  والصحف 

من  مجموعة  نصوص  على  الضوء  تلقي  أن 

المبدعين يرسمون فضاءات المشهد الثقافي 

يجافيها  الكوكبة  هذه  والعربي،  الفلسطيني 

واإلبداعية  األكاديمية  بمؤسساته  النقد 

النصوص  سهوب  تقطع  وحيدة  ويتركها 

بناياتها  يحتفي  أن  دون  واالبتداع  والخطاب 

أن  ودون  أحد،  مسيرتها  يصوب  أو  أحد، 

يحاور جموحها أحد. وانحيازاً لصيرورة العمل 

الثقافي وضرورة إسهام النقد بتطويره، أقدم 

ومعرفياً  ثقافياً  وأدعوكم  المقاربات  هذه 

ونقدياً لمتابعة أعمالهم التي تستحق القراءة 

واإلنصاف، هذه األسماء غيبت طويالً في ظل 

التهميش والشللية”.

الرواية العجائبية 
في األدب المغربي

األدب  في  العجائبية  “الرواية  كتاب  يأتي 

منشورات  عن  الصادر  الحديث”،  المغربي 

مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية 

خالد  الناقد  لمشروع  استمرارا  المغربية، 

وأبعاد  والغريب  العجيب  رصد  في  التوزاني 

توظيفه في األدب والثقافة والفن؛ فهو هنا 

حمار”  “سيرة  رواية  تحليل  مغامرة  يخوض 

بين  كبيراً  جدالً  أثارت  التي  أوريد،  لحسن 

التي  أمعي،  لعزيز  “وريخا”  ورواية  القراء، 

بنية  في  عنه والمهمش  المسكوت  اقتحمت 

الالوعي الجمعي للمغاربة، فضالً عن فصل 

نظري يؤصل للرواية العجائبية.

لمقاربة  جديدًة  محاولًة  الكتاب  ويشّكل 

واجتماعية  نفسية  برؤية  العربية  الرواية 

اإلبداع  تأويل  يحف  ما  االعتبار  بعين  تأخذ 

عموماً من صعوبات وعوائق، خاصًة أن النقد 

التراكم  بعد ذلك  يحقق  لم  العربي  النفسي 

اإلجادة،  أو  اإلصابة  الدعاء  يؤهله  الذي 

قليلة،  تزال  ال  االتجاه  هذا  في  فالكتابات 

النفس وتحليل  علم  تخصصي  بين  والجمع 

األدب يعتبر قليالً في صفوف النقاد، ولذلك 

ُيحَسب لهذا الكتاب أن مؤلفه يملك حداً أدنى 

من الثقافة النفسية لحصوله على إجازة في 

علم النفس، وله نصيب من تحليل النصوص 

بالجدة  تتسم  مقاربته  يجعل  ما  اإلبداعية، 

واألصالة والعمق.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا
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الكتاب،  طيلة  بوجدرة  لنا  أولئك 
المعطى،  هذا  من  انطالقا 

مثقفا غاضبا غيورا على التاريخ الحقيقي )؟(. 

وإن كنت شخصيا لم أجد إجابة عن سؤال 

الكتاب:  طرحته وأنا منغمس في صفحات 

عن أي تاريخ حقيقي تتحدث يا بوجدرة؟ أم 

كنت تقصد -وهذا ما ال أستبعده شخصيا- 

التاريخ الرسمي، كما كتبه النظام السياسي 

في الجزائر؟

التحليل النفسي للعصاب الثقافي
ما شّدني في الكتاب، والذي اعتبرته مفتاحا 

هو  بوجدرة  استراتيجية  لفهم  أساسيا 

بالمرضى  الجزائريين  الكّتاب  لبعض  وصفه 

العصابيين، وبأّنه بصدد تشخيص أمراضهم 

النفسية وفضحها.

 ،12 الصفحة  في  بوجدرة  يقول  الكتاب، 

المرضى  لهؤالء  باألشعة  عيادي  تصوير  هو 

إلى  -إذن-  بوجدرة  يتحول  العصابيين؛ 

أعراض  تشخيص  بصدد  نفسي  طبيب 

بعض  منها  يعاني  وخطيرة  مزمنة  مرضية 

الكّتاب الجزائريين، ومن بين هؤالء الكّتاب 

فريال فرعون، وبوعالم صنصال، وياسمينة 

باشي،  وسليم  داود،  وكمال  خضرا، 

ينسى  أن  دون  إلخ،  تامزالي…  ووسيلة 

و”الوطن”  “الخبر”  مثل  الصحف  بعض 

الناطقة بالفرنسية، وقنوات تلفزيونية على 

رأسها قناة “الشروق تي في”.

التحليل  أدوات  وظف  بوجدرة  أّن  نفهم 

المرضية  األعراض  لتشخيص  النفسي 

لهذه النخب التي تشّكل خطرا على التاريخ 

الحميمية  عالقته  ينكر  أحد  وال  الوطني، 

النفس،  وبأمراض  النفسي،  بالتحليل 

العصابيين،  وبأعطاب  الجسد،  وبعقد 

أظن  بل  العصابيين،  بهؤالء  يعّج  فأدبه 

أن  يمكن  الروائيين  من  أحد  ال  أّن  جازما 

يجاريه في هذا التخصص.

 العصابية كما يشرحها بوجدرة ضمنيا في 

كتابه الغاضب هي اختالق األوهام التاريخية 

ألجل تزييف التاريخ الوطني، واالفتراء على 

الذين  هم  والعصابيون  الوطنية،  الذاكرة 

عن  سلبية  صورة  صناعة  في  يساهمون 

الجزائر تغذي المخيالت األوروبية -الفرنسية 

تصنيفه  يمكن  إذن  المثقف  عّنا.  تحديدا- 

في  المريض،  العصابي  خانة  في  بسهولة 

السلطة في  أدان  بوجدرة  أّن  نجد  لم  حين 

وفي  التاريخ  تحريف  في  أيضا  المساهمة 

تشويه الحاضر!

 وفي هذا، التجأ بوجدرة في الغالب إلى بناء 

وليس  الكّتاب،  آراء  على  االنتقادي  موقفه 

على نصوصهم -مثلما هو الحال بالنسبة إلى 

موقفه من كمال داود- أو االكتفاء بنص واحد 

فقط في حالة بوعالم صنصال وروايته “القرية 

األلمانية”، طبعا اكتفى بإصدار أحكامه دون 

اللجوء إلى مناقشة عميقة ألعمالهم الروائية 

باألدلة النصية، األمر الذي كان غائبا على نحو 

ملفت، ما أعطى بعدا شخصيا إلى حد كبير 

لمواقفه تلك.

هو  مما  أكثر  سجالي  الكتاب  أّن  صحيح 

أن  األقل  على  له  يمكن  كان  لكن  تحليلي، 

يفتح بعض الصفحات من كتبهم ألجل عرض 

مواقف  بعض  أّن  هنا  ندعي  ال  أدلته. طبعا، 

بوجدرة كانت مجانبة للحقيقة، فموقفه من 

كاتبة  فهي  جدا،  واضحا  كان  فرعون  فريال 

الحركي،  والدها  ذكرى  تمجد  رواية  ألفت 

يكون  أن  يمكن  ال  الكتابات  من  النوع  وهذا 

بريئا.

المثقف الغاضب
دافعه  إّن  الكتاب  بداية  في  بوجدرة  قال 

شعوره  هو  الكتاب  هذا  لتأليفه  األساسي 

الجزائر  تاريخ  أّن  يرى  وهو  بالعار،  المرير 

عرضة للتشويه من قبل مجموعة من الكّتاب 

كمال  لكن  بفرنسا،  الُمقيمين  الجزائريين 

يعيش  مازال  فهو  بفرنسا  مقيم  غير  داود 

في مدينته وهران رغم العروض الكثيرة التي 

يتلقاها للهجرة، وكرامته ال تسمح بأن يصمت 

أمام هذا االعتداء في حق الذاكرة الوطنية.

وال نختلف مع بوجدرة في أّن الذاكرة الوطنية 

إليها  النظر  يمكن  ال  لكن  أحمر،  خط  هي 

بوصفها مقدسا. فال بد أن تظهر وجهات نظر 

مختلفة، حتى يحدث هذا السجال الذي من 

التاريخي.  شأنه أن يفرز الحقيقة من الكذب 

تاريخا  الوطني  التاريخ  كل  ليس  إّنه  ثّم 

طهرانّيا، فلنكن عقالنيين ولو لمرة واحدة.

الذي  الصوت  ذلك  عودة  ضد  نحن  نعم، 

االستعمار،  إلى  الحنين  من  الكثير  يحمل 

لكن هو صوت قد يكشف عن عناصر ّما من 

تاريخنا، ثم هو جزء من هذا التاريخ شئنا أم 

يكون سببا  قد  إلى االستعمار  أبينا. والحنين 

في الكشف عن أشكال أخرى من الحنين، ال 

جديدة،  بتسميات  أصبحت  التي  تلك  سيما 

الشقق  وشراء  االقتصادية،  المصالح  مثل 

هناك، وتهريب مال الشعب… إلى غير ذلك 

بوجدرة  إليها  يتطرق  لم  التي  المظاهر  من 

الغاضب.

كانت البداية، كما يقول، مع كتاب الروائية 

“ملك  بعنوان  الذي  فرعون  فريال  الجزائرية 

المدعو  حفيدة  هي  والكاتبة  الزيبان”، 

أقطاب  أحد  كان  الذي  قنة  بن  عبدالعزيز 

عليه  وشهد  بسكرة،  منطقة  في  “الحركى” 

وبعنصريته  لفرنسا  المطلق  بوالئه  التاريخ 

المقيتة تجاه أبناء جلدته.

ما أثار حفيظة بوجدرة هو زيارة فريال فرعون 

للجزائر ألجل تقديم كتابها، بدعوة رسمية، 

وزارة  قبل  من  تواطؤا  اعتبره  الذي  األمر 

الثقافة، ومن قبل بعض األطراف في الحكم، 

ناهيك عن بعض القنوات اإلعالمية. كان على 

السؤال  عن  ويجيب  يحفر أكثر،  أن  بوجدرة 

فريال  حظيت  لماذا  طرحه:  الذي  الضمني 

أّن اإلجابة  فرعون باستقبال شبه رسمي؟ أم 

سيد  األساسي  السؤال  إنه  تماما؟  تعنيه  ال 

بوجدرة؟ فالغضب وحده ال يكفي.

المثقف  مفهوم  لنا  يصيغ  بوجدرة  أّن  يبدو 

جحافل  وحده  يحارب  الذي  الغاضب، 

الجمعي،  التاريخ  ينهبون  الذين  اللصوص 

إليه  بالنسبة  الماضي.  جرائم  محو  ألجل 

المثقف كائن تاريخي، وهو معني بالمعارك 

لها،  مسرحا  التاريخ  يكون  التي  الثقافية 

التاريخ.  عن  تماما  مفصوال  ليس  فالمثقف 

دور  إلى  ينتبه  لم  أّنه  المفارقة  من  لكن 

االستحواذ  في  بالجزائر  السياسي  النظام 

على التاريخ، وتوظيفه بما يخدم توجهاته أو 

استقراره. أليس حريا بهذا المثقف الغاضب 

بدل  والسلطة  النظام  على  حربه  يقيم  أن 

عن  يعّبرون  كانوا  الكّتاب  من  عدد  مالحقة 

مواقفهم الذاتية من التاريخ؟

بين  الفرق  يوّضح  أن  يتدارك بوجدرة، ألجل 

إّن  قائل  يقول  فقد  الذات؛  وبين جلد  النقد 

الوطني،  تاريخهم  انتقاد  الكّتاب  حّق  من 

إلى  البلد  أوصلت  التي  السياسية  والخيارات 

ما هو عليه اليوم، لكن يختلف النقد عن جلد 

الذات في األهداف. بالنسبة إلى بوجدرة، فإّن 

الكّتاب الروائيين الذين تحدث عنهم في هذا 

الكتاب لم يمارسوا نقدا، بل كانوا أبعد من 

جلد  حالة  عليهم  طغت  فقد  يمارسوه،  أن 

وتجربة  الفرنسي،  اآلخر  إرضاء  الذات ألجل 

بوعالم صنصال تؤّكد كيف يتحول جلد الذات 

اليمينية،  الفرنسية  للنخب  إلى عامل إرضاء 

للشجاعة،  أيقونة  كتاباته  في  وجدت  التي 

بحسب  فهو  التاريخ،  مع  للتسامح  وأيضا 

بوجدرة كاتب بنى أدبه على فكرة الحنين إلى 

االستعمار. أما في حالة ياسمينة خضرا، فقد 

تبلور  لليل”  النهار  يدينه  “ما  روايته  أّن  وجد 

يتيم  هو  الُمستعَمر  أّن  وهي  خطيرة  فكرة 

مستعِمره ]![

هل هو نقد أم ُمحاكمة؟
نقدا  بوجدرة  كتبه  ما  نعتبر  أن  صعب 

اتفقنا  إذا  طبعا  للنقد،  الحقيقي  بالمعنى 

النصوص  يكون على  الذي  النقد هو  أّن  على 

بالدرجة األولى، قبل أّي شيء آخر. ما الذي 

لم  أي  غائبة،  النصوص  إذن؟  بوجدرة  نقده 

يقدم لنا بوجدرة تحليالت في روايات الكّتاب 

السريع  الحديث  باستثناء  انتقدهم،  الذين 

يلتجئ  رواياتهم، وفي األغلب  رواية من  عن 

إلى الحكم على مواقف أبداها بعضهم، مثل 

موقفه من كمال داود، بسبب المباالته إزاء 

القضية الفلسطينية، في حصة بالقناة الثانية 

الفرنسية. أما رواية “ميرسو، تحقيق مضاد” 

إلى  بل وصل األمر  عنها أي شيء.  يقل  فلم 

كان  وبأنه  باإلرهاب،  داود  كمال  اتهام  حد 

اإلسالمية  الجماعة  في  عضوا  شبابه  في 

 ]![ الكتاب  من   86 الصفحة  في  المسلحة، 

طبعا لسُت هنا بصدد الدفاع عن كمال داود، 

بوجدرة  قرأ  كيف  معرفة  في  حقي  عن  بل 

رواية كمال، فهو الضليع في قراءة الروايات 

والكتابة عنها.

ناقد أدبي من الجزائر

المعارك الثقافية في الجزائر
رشيد بوجدرة و”مهربو التاريخ”

لونيس بن علي

بو الّتاريخ” )منشورات فرانز فانون،  هل أراد رشيد بوجدرة، وهو يؤّلف كتاَبه “ُمهِرّ

بصدد  أّنه  أم  الجزائرين،  الكّتاب  من  ثّلة  مع  حسابه  يصّفي  أن   ،)2017 الجزائر، 

ممارسة نقد للمشهد الثقايف يف الجزائر؟ أم أّن املسألة هي أبعد من هذا وذاك؟

بو الّتاريخ” )منشورات فرانز فانون،  هل أراد رشيد بوجدرة، وهو يؤّلف كتاَبه “ُمهِرّ

بصدد  أّنه  أم  الجزائرين،  الكّتاب  من  ثّلة  مع  حسابه  يصّفي  أن   ،)2017 الجزائر، 

ممارسة نقد للمشهد الثقايف يف الجزائر؟ أم أّن املسألة هي أبعد من هذا وذاك؟

االنطباع األّول الذي سّجلته، وقد يسّجله أّي قارئ، وأنا أنتهي من قراءة الكتاب، 

أّن بوجدرة كان بصدد تدمر أساطر غره، إذ نلمح روح األبوية املجروحة فيه -إذا 

ما أخذنا بمفاهيم بوجدرة نفسه- ألجل حماية أسطورته الشخصية؛ فاألب دائم 

اإلحساس بالتهديد أو بالخطر.

الرمزية  تلك املساحة  أيضا  لكنها  اللفظة املفتاح،  هو  التاريخ  أّن  البداية  منذ  ندرك 

للمعركة التي فتح بوجدرة النار عى كامل جبهاتها. ال أقول إّن بوجدرة كان واضحا 

قدر الكفاية ليحدد لنا معنى التاريخ الحقيقي الذي يدافع عنه، فهو يرك القارئ يف 

حالة من االلتباس.

 رسالة الجزائر
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المختصر

في  المفصلية  األحداث  كغيرها من 
جاءت  العربي،  التاريخ 

فرضتها  التي  بأسئلتها  العربية  الثورات 

اللحظة المطالبة بخروج على البنى الفكرية 

قمع  في  أسهمت  والتي  والسائدة  المهترئة 

عدة.  سنوات  طوال  العربية  الشعوب 

تفجرت أسئلة حول هوية العرب ودولهم، 

أفكارهم  تبنى  أن  ينبغي  أساس  أي  على 

الفكر األصولي من  ومؤسساتهم؟ ما موقع 

الحياة؟ وما هو موقعهم من تراثهم؟ ولماذا 

وبعد  الحضاري؟  الركب  عن  تخلفهم  جاء 

فرضت  الثوري،  “الربيع«  ذلك  من  سنوات 

الوقائع الدامية إجاباتها على أرض الواقع؛ 

وسيطرة  أهلية  وحروب  دموية  صراعات 

عسكراتية وبراثن اإلرهاب التي باتت تنهش 

يجرى  وجغرافيات  العربي،  الجسد  في 

العبث بها.

على  نفسها  المباغتة  اإلجابات  فرضت 

العرب،  والمفكرين  المثقفين  اهتمامات 

الفكرية  البنى  تحليل  نحو  انصرفوا  الذين 

التي أدت إلى هذه النتيجة المأساوية، وطفا 

وفق  والتراث  الهوية  سؤال  السطح  على 

النقاشات  لتجرى  الجديدة،  المستجدات 

حول تحليل أسس الفكر اإلرهابي ومنابعه 

ودور الفكر الديني األصولي في تزكيته، كيف 

المتغيرات  التراث في ظل  هذا  نتعامل مع 

العربية  الهوية  تعنيه  الذي  وما  الجديدة؟ 

في ظل كل تلك االنقسامات؟ ولماذا كل هذا 

التردي العربي؟

من  كبير  عدد  أبواب  فتحت  مصر،  في 

لتلك  والحديثة  القديمة  الصالونات 

المراكز  وانصرفت  الفكرية،  المناقشات 

الرسمية لعقد المؤتمرات والندوات للحديث 

لمواجهة  الديني  الفكر  تجديد  ضرورة  عن 

السنوات  كانت  فيما  التحديات،  تلك 

من  عدد  تأسيس  على  شاهدة  الماضية 

الحركات والجمعيات بجهود فردية سعت 

عمقا  نحو أكثر  على  الفكري  النقاش  إلثارة 

الفكرية  األسس  دور  في  للغوص  يسعى 

القديمة في تأسيس التخلف العربي.

الكتاب  من  عدد  آراء  استطلعت  “العرب” 

التي  التحوالت  حول  بسؤالهم  والباحثين 

رافقت الفكر العربي في السنوات األخيرة، 

وإلى أى مدى يمكن الحديث عن فكر نقدي 

اإلشكاليات  مقاربة  استطاع  جاد  عربي 

المتعلقة  التغيرات  خصوصا  الراهنة 

وإشكاليات  اإلسالموي  والفكر  باإلرهاب 

الهوية والتراث؟  

اضطراب البوصلة
كريم  المصري  والكاتب  األكاديمي  يوضح 

عن  الحديث  اليوم  الصعب  من  أنه  الصياد 

تطورات تامة التبلُور في الفكر العربي ُبَعْيد 

لم  العربي  المفكر  أّن  ذلك   ،2011 ثورات 

يزل في حالة من انعدام الوزن، واضطراب 

الحيرة  من  الحالة  هذه  وترجع  البوصلة. 

العامة إلى عدد من األسباب، قد تكون من 

نفسها.  الثورات  هذه  انفجار  أسباب  أهمها 

المعاصرون  العرب  المفكرون  لبث  فقد 

 ،2011 وحتى   67 انتكاسة  منذ  عقودا، 

أّن  مفادها  أساسية،  أطروحة  يطّورون 

في  والجيش  للدولة  السطحي  التحديث 

يكن  لم  علماني-قومي-عسكري  نموذج 

إلى  الجماهير  ارتداد  يمنع  لم  إذ  الحل؛ 

العرب  هزيمة  بعد  اإلسالمية  األطروحات 

أمام إسرائيل، وأن التحديث الحقيقي يبدأ 

ونقدها،  السائدة،  الثقافية  البَنى  بتفكيك 

معها،  تدريجية  قطيعة  إحداث  أجل  من 

لتكون أساسا فوقيا يخدم  بنائها،  أو إعادة 

)التنوير  نموذج  على  غورا،  أعمق  تحديثا 

الحقبة  هذه  وفي  التثوير(.  إلى  يؤدي  الذي 

المفكرين  أهم  من  عدد  ازدهر   2011-1967

العرب، جمعوا بين المناهج واالستراتيجيات 

النظرية الحديثة والمعاصرة من جهة، وبين 

جهة  من  العربي-اإلسالمي  بالتراث  معرفة 

الشمول،  من  كافية  درجة  على  أخرى، 

أّهلتهم للقيام بدراسات َمْسِحّية لهذا التراث 

وتطبيق ما تعّلموه من مداخل منهجية، مثل 

ونصر  حنفي،  وحسن  والجابري،  أدونيس، 

والطيب  مروة،  وحسين  وأركون،  أبوزيد، 

تيزيني، وغيرهم.

اشتعال ثورات 2011 كان نقطة فارقة في هذا 

المسار؛ ألن الجماهير الثائرة لم تتأّثر إال لماما 

بأفكار هؤالء المفكرين، كما أنهم التّفوا حول 

األطروحات اإلسالمية سريعا في البلدان التي 

الثورة، ونشأت فيها حكومات  انتصرت فيها 

جديدة، كتونس ومصر. وهي المسألة األجدر 

العربي  الفلسفي  النتاج  نتناول  حين  بالذكر 

حاليا.

ثالث مراحل
العربي  الفكر  تقسيم  يمكن  أنه  الصياد  يرى 

مرحلة  أوال:  مراحل:  ثالث  إلى  المعاصر 

األفغاني،  )الطهطاوي،  والبعث  اإلحياء 

الكواكبي، محمد عبده،..( وهي مرحلة نشأة 

منذ  والمستمرة  المعاصر،  العربي  الفكر 

مئتي عام تقريبا وحتى نكسة 67. ثانيا: مرحلة 

المشروعات العربية المعاصرة، وهي البادئة 

بالنكسة صعودا إلى الثورات العربية، والتي 

المرحلة  ثالثا:  أعاله.  إليها  اإلشارة  سبقت 

تاريخي؛  بل  نظري،  توصيف  دون  الحالية، 

ألنها كما سلفت المالحظة لم تتبلور بوضوح 

مالمح  رصد  يمكن  ذلك  وبرغم  نظريا.  بعُد 

عامة وإشكاالت أساسية تميزها.

دور  في  الشّك  اإلشكاالت:  هذه  أهم  من 

يسهم  لم  لماذا  المعاصر.  العربي  المفكر 

الثورات،  قيام  في  المعاصر  العربي  الفكر 

وسؤال  ال؟  مؤَجّ يزل  لم  الفعلي  دوره  أن  أم 

إسالمية،  أو  عربية  الهوية،  هل  الهوية: 

حولت  التي  هي  أنها  أم  تقدمية،  مقولة 

المطالب السياسية والحقوقية المشروعة في 

الثورات إلى مطالب طائفية، وبالتالي حّولت 

حالتي  في  كما  أهلية،  حروب  إلى  الثورات 

هل  الديني:  واليمن؟ وسؤال اإلصالح  سوريا 

السياسي  اإلسالم  وجود  في  تحقيقه  يمكن 

واستغالل السياسة للخطاب الديني-التعبوي 

هل  والمعارضة؟  السلطة  من  كل  قبل  من 

وكيف  اإلسالمي؟  الدين  إصالح  أصال  يمكن 

خبرة  من  اإليمان  خبرة  تحويل  فيه  يمكن 

أساس كل  وهو  فردية،  إلى خبرة  مؤسسية 

إصالح ديني؟ وسؤال اإلرهاب: هل هو إرهاب 

تأويل  على  قائم  ديني  أساس  ذو  إسالمي 

عربي،  إرهاب  أم  الدينية،  للنصوص  معين 

السياسية  األوضاع  لتدهور  نتيجة  أنه  أي 

ومستوى المعيشة في أغلب البلدان العربية؟ 

وسؤال التخلف السياسي: هل لعب اإلسالم 

السياسي  اإلصالح  تأخير  في  دورا  السياسي 

وعيهم  ال  المتدينين،  عاطفة  على  باعتماده 

أثبت  وبالتالي  المدنية،  بالحقوق والواجبات 

دورا رجعيا من جهة السياسة؟

تماما  تتبلور  لم  أغلبها  اإلجابات  أن  وبرغم 

األسئلة،  هذه  طرح  أن  الواضح  فمن  بعد، 

أول  في  السياسي  اإلسالم  وْضع  وبالذات 

ومدى   ،2011 بعد  له  حقيقي  عربي  اختبار 

بعدها،  الثورات وما  العربي في  المفكر  دور 

في حد ذاته يعّبر عن مرحلة مختلفة إلى حد 

كبير عّما سبقها في الفكر العربي الحديث، 

المسار  بإزاء تحّول معتَبر في  أننا  كما يعني 

الفكر  في  تحول  العربي،  الفلسفي-الثقافي 

في  يصير  ربما  أو  يكون،  يكاد  المفّكر،  وفي 

المستقَبل القريب، جوهريا.

تفاعل إيجابي
المصري  والكاتب  الناقد  يعتقد  جانبه،  من 

العربي   الفكر  بأن  الشاذلي  عبدالسالم 

واقع عربي مضطرب  
يفرض أسئلته على المثقفين

حنان عقيل

ال يزال الفكر العربي مرنحا ما بن أطروحات ولدتها أزمات اجتماعية وسياسية وثقافية متباينة وقديمة. ومع قيام ثورات 

الربيع العربي عادت تلك األسئلة الفكرية ذاتها التي لم تحسم إىل واجهة النقاش واالهتمام، وأعاد املفكرون النظر فيها وفق 

معطيات الواقع الثوري الجديد، إال أن ما فرضه الواقع من تغرات وضع إجابات غر متوقعة ألسئلة عالقة ال يزال املفكرون 

العرب يرزحون تحت وطأتها بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات عى ثورات ُقِدر لها أن تنتج خرابا عربيا ومصارع دموية.

 رسالة القاهرة
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التحوالت  مع  بإيجابية  يتفاعل  المعاصر 

العالم  يشهدها  التي  والثقافية  الفكرية 

الحادي  القرن  من  األول  العقد  مطلع  منذ 

السرديات  انهيار  في  متمثلة  والعشرين 

الكبرى لأمم والشعوب العربية واإلسالمية 

صدام  فكرة  وأصبحت  أيضا،  واألوروبية 

فكرية  فعل  لردود  محركة  الحضارات 

طرح  أبرزها  من  كان  مختلفة؛  وسياسية 

التنوع  سؤال  في  متمثلة  المضادة  الفكرة 

الحضارات  وحوار  الهوية  وقضايا  الثقافي 

أعادت  كما  اإلنسان،  وحقوق  واألديان 

قضية  طرح  المعاصرة  العربية  الثورات 

والبحث  العربية  الثقافة  في  الديمقراطية 

عن طريق للعدالة االجتماعية وسؤال الهوية 

الوطنية بكل جوانبه الثقافية والسياسية.

يرى الشاذلي أن ثمة فكرا نقديا عربيا جادا 

مستشهدا  األخيرة  السنوات  في  نبت  قد 

عند  والثقافية  الفكرية  المشاريع  بعدد من 

عدد من كبار المفكرين العرب في كل من 

المغرب والمشرق العربي من أمثال محمود 

زكريا  وفؤاد  السعيد  ورفعت  العالم  أمين 

وجورج  أبوزيد  حامد  ونصر  عياد  وشكري 

وأدونيس  العظم  جالل  وصادق  طرابيشي 

الجابري  عابد  ومحمد  حنفي  وحسن 

والمغرب  مصر  من  بكل  العروي  وعبدالله 

كما  الجزائر.  من  أركون  ومحمد  العربي 

يمكن مالحظة وجود فكر نقدي جوهري في 

األدبي  والنقد  الروائي  اإلنتاج  معالم  بعض 

حتى  محفوظ  نجيب  من  بدءا  المعاصر 

جمال الغيطاني وواسيني األعرج وعزالدين 

جالوجي بكل من مصر والجزائر.

يحكمان  رئيسيان  تياران  ثمة  ويتابع: 

بعيد؛  زمن  منذ  العربي  الفكر  مسيرة 

التيار الرشدي المعتزلي العقالني وتيار ابن 

عموما  السلفي  والفكر  واألشعري  تيمية 

بكل  العنف  جماعات  عليه  تتغذى  والذي 

المعاصر  العربي  الفكر  معركة  أشكالها. 

المعرفية  لأرضية  نظرا  شرسة  معركة 

في  والتربوية  التعليمية  للعملية  الضحلة 

معظم مدارس وجامعات العالمين العربي 

واإلسالمي.

براثن األصوليات
الحديث سمير فاضل  التاريخ  أستاذ  ل  ُيحِمّ

التردي  مسؤولية  الدينية  األصوليات 

الحضاري العربي، فمنذ ألف عام والمنطقة 

القبيلة،  وثقافة  قيم  في  تعيش  العربية 

المدينة  وثقافة  قيم  عن  تماما  وابتعدت 

التي استطاعت نقل العديد من دول العالم 

تناست  أو  الشعوب  ونسيت  التقدم،  نحو 

لماذا ابتعدنا نحن عن هذا العالم؟ ورضينا 

أن نقبع في ثقافة وقيم القبيلة التي جذبت 

معها شعوب هذه المنطقة نحو التخلف.

السبب  أن  تقديري  “في  فاضل  يقول 

في  الوقوع  هو  األزمة  هذه  في  الرئيسي 

براثن األصوليات الدينية، والتواطؤ الشديد 

التي  والنظم  هذه األصوليات  بين  والواضح 

كانت تحكم هذه المنطقة حتى عام 2011، 

الغارب  على  الحبل  األنظمة  هذه  وتركت 

مفاصل  في  تتحكم  لكي  األصوليات  لهذه 

األصوليات  هذه  وألن  المجتمعات،  هذه 

تعيش على أفكارها البالية والتي ورثتها منذ 

أكثر من ثالثة آالف عام، فهي ال تملك من 

يحكم  كان  ومن  شيئا،  المستقبل  أدوات 

هذه  تقدم  أمر  يعنيه  ال  كان  المنطقة  هذه 

تعيش على  أن  المجتمعات، والتي اكتفت 

مظاهر الحضارة اإلنسانية والتي من األصل 

هي ليست صانعة لها أو حتى مشاركة في 

أي جزء منها، فقد انتهت عصور المشاركة 

نهاية  منذ  اإلنسانية  الحضارة  صناعة  في 

القرن الحادي عشر، ومنذ ذلك الحين ونحن 

نعيش في أزمة طاحنة، تغلغلت األصوليات 

العربية،  المجتمعات  مفاصل  في  الدينية 

واستطاعت لعب دور كبير في صياغة البنية 

في  للحياة  المنظمة  والقانونية  التشريعة 

هذه المجتمعات، ناهيك عن التأثير الثقافي 

المضطرب  األفراد  سلوك  في  الواضح 

والذي يعاني من التشتت الواضح والصراع 

الماضي  وضغوط  الحديثة  الحياة  بين 

هذه  أزمة  تضخمت  هنا  ومن  ثقافته،  بكل 

المنطقة والتي باتت عاجزة عن إيجاد حلول 

بعد  ويوما  المتزايدة،  وأزماتها  لمشاكلها 

حول  الجميع  أمام  الحقائق  تتكشف  يوم 

مكامن األزمة وأسبابها”.

كثيرة  تحديات  ثمة  أن  إلى  فاضل  ويلفت   

تواجه المنطقة، فبينما بدأت منطقة الخليج 

والرث  القديم  الرداء  خلع  في  والسعودية 

الدينية،  األصوليات  وسيطرة  القبيلة  لثقافة 

وبدأت أولى الخطوات نحو اإلصالح الحقيقي، 

في  األصوليات  لهذه  تمددا  مصر  في  نجد 

صياغة  في  تشارك  وهي  المصريين،  حياة 

المصريون،  يعيشها  التي  الحياة  نوعية 

أفضل،  مشهد  الحالي إخراج  النظام  يحاول 

ويجاهد من أجل إخراج هذه األصوليات من 

والعباد،  للناس  الحياة  طرق  صياغة  لعبة 

مخلفات  من  وباتت  الزمن  عليها  عفا  والتي 

الحديث عن  الوسطى، لن نستطيع  العصور 

هناك  تكون  أن  قبل  لمصر  أفضل  مستقبل 

مالمح لمشروع تنويري كبير ينتشل البالد من 

وحل األصوليات، والعمل على إخراجهم من 

للمجتمع، وتأثيرهم  الحياة  مفردات  صياغة 

هذه  دون  واإلعالم،  التعليم  في  الواضح 

لفترة  نراوح أماكننا  الهامة سنظل  الخطوات 

القادمة  الكثيرة  التحديات  طويلة خاصة من 

إلينا بفعل سرعة إيقاع الحياة في كل العالم 

اآلن، والعمل على سد هذه الفجوة الحضارية 

هو أهم مشروع يجب أن تعمل قوى المجتمع 

الواعية على إنجازه قبل التراجع.

كان  الراهن  العربي  الخراب  عن  الحديث 

سنوات  قبل  عنه  كثيرون  وتحدث  متوقعا، 

كانت  السابقة  األنظمة  وألن  وقوعه،  من 

فقد  لها،  مخالف  رأي  سماع  في  ترغب  ال 

وقعت الواقعة، والتي كشفت حجم الفساد 

هذا  وضح  وقد  األنظمة،  هذه  في  والترهل 

التأثير في األزمات السياسية سواء كان ذلك 

على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الدولي، 

وباتت القدرة على فعل شيء من أصعب ما 

التاريخي  االنقطاع  بفعل  ذلك  وكان  يكون، 

بفعل  المنطقة  هذه  فيه  وقعت  الذي 

يشاهد  والعالم  يحكمها،  كان  من  سياسات 

معايير أخرى  والفعل  للقدرة  ويعرف ذلك، 

لم تتوفر لهم، ولذلك فهم يفضلون المراوغة 

اآلن حتى يأتي وقت آخر ربما تكون لديهم هذه 

القدرة المفقودة على فعل أو إدارة شيء.

ووفق ما يراه فاضل، فهذا لن يحدث ما لم 

الشعب  هذا  بنية  في  جوهري  تغير  يحدث 

ثقافي  مشروع  لدينا  يكون  وأن  الثقافية، 

مجرد  وليس  بالبنان  إليه  يشار  تنويري 

شعارات مرفوعة وكلمات تلقى هنا أو هناك 

تمرير  أو  فقط،  انتخابية  أمنيات  مجرد  أو 

على  نحن  حياتنا،  في  األصعب  هي  لمرحلة 

الماضي  بين  ما  االختيار  وعلينا  طرق  مفارق 

البغيض أو الذهاب إلى المستقبل، ولكالهما 

أدواته وآلياته وعلينا االختيار.

زعزعة التابوهات
أن  يرى  زايد  سعد  أحمد  المصري  الباحث 

أهم ما يمكن الحديث عنه في الفكر العربي 

الراهن هو زعزعة التابوهات في العالم العربي 

التعبيرات  والذي ظهر من خالل تغيرات في 

التواصل  مواقع  على  الشباب  لدى  الفكرية 

االجتماعي، وتشُكل مجموعة من الصالونات 

في العالم العربي المهتمة بمناقشة المسائل 

مؤشرا  يعطي  والذي  والفكرية،  الثقافية 

كان  فإن  وفكري،  ثقافي  حراك  وجود  على 

الربيع العربي لم تتبلور نتائجه اإليجابية على 

الفكرية  الظواهر  أن  إال  السياسي  الصعيد 

من  مالحظته  يمكن  تغيرا  شهدت  والثقافية 

فاإلجراءات  الحراك؛  من  الحالة  تلك  خالل 

المثال  سبيل  على  السعودية  في  المتخذة 

في  سواء  بالحرية  تطالب  جماعات  وظهور 

خلع الحجاب أو الحرية المثلية أو غير ذلك 

من المطالبات الساعية للوصول إلى الحرية 

أو اختلفنا  اتفقنا  العالمي، سواء  بمفهومها 

معها، إال أنها تمثل تحوال فكريا في المنطقة 

العربية.

للثورات  التالية  السنوات  أن  زايد  ويوضح 

العربية شهدت سؤاال أساسيا طرح من قبل 

وال يزال مطروحا بقوة؛ وهو سؤال الهوية، 

المناقشات  من  الكثير  حوله  نشهد  والذي 

هم  وأين  العرب  ماهية  لتفكيك  الساعية 

هذه  أن  ورغم  وجهتهم،  ستكون  أين  وإلى 

النقاشات لم تحسم نتيجتها إال أن اإلجابات 

النهائية سيمليها العقل الجمعي سواء اتفقنا 

أو اختلفنا مع هذه النتيجة.

كاتبة من مصر

جوين سمعان
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أمعنا النظر مليا ألدركنا أن عالقة  ولو 
السواد األعظم من البشر بالحقيقة 

ترامب  رؤية  إلى  تكون  ما  أقرب  هي  اليوم، 

لمجريات األحداث، فاألشياء على اختالفها 

صالحه،  في  تكن  لم  ما  حقيقية  غير 

في  رأيه  من  للعالم،  لرؤيته  مستجيبة 

روسيا  مع  تواطئه  إلى  الحراري  االحتباس 

يجمع  ما  غالبا  إذ  االنتخابية،  حملته  أثناء 

متناقضين:  موقفين  بين  األميركي  الرئيس 

موقف المؤمن بالمؤامرة الذي يزعم معرفة 

الظاهر والباطن في نقد خصومه لسياسته، 

يلفقها  كاذبة”  “أخبار  مجرد  فيه  يرى  نقدا 

الخبراء ووسائل اإلعالم؛ وموقف الدغمائي 

األصولي الذي ال يتورع عن تأكيد أحداث أو 

تعبير  تعبر أحسن  أنها  يزعم  حجج  تقديم 

عما تؤمن به األغلبية الصامتة.

القول  إلى  المفكرين يذهبون  أن بعض  بيد 

إن ترامب ليس ظاهرة معزولة، وإن ما يأتيه 

متواصلة  تطورات  سلسلة  ضمن  يندرج 

عادة  إذ  الغربية،  الديمقراطيات  داخل 

شك،  موضَع  والنخُب  الخبراُء  يوضع  ما 

لم  الواقع  حقيقة  عن  خطابهم  أن  بدعوى 

يعد يصمد أمام غضب الجماهير، ويتجلى 

الذين  الشباب  أوساط  في  بخاصة  الرفض 

وبنظريات  بديلة  بسيناريوهات  يؤمنون 

ثقافة  المؤامرة، وال سيما من خالل نشوء 

عبر  بينها  ما  في  المتآلفة  المجموعات 

المواقع االجتماعية، وهي مجموعات تؤمن 

بقناعات واحدة وتشكل ما أسماه الفيلسوف 

أصداء”  “غرف  سانشتاين  كاس  األميركي 

كتابه  في  والدحض.  النقض  على  عصية 

Republic.com 2.0 الصادر عام 2007 عن 

برنستون، الحظ  في  الجامعية  المنشورات 

الكالسيكية  الميديا  وسائل  أن  سانشتاين 

التجارب  هما  أساسيان  ملمحان  يحددها 

الناس  وأن  الصدفة،  ولقاءات  المشتركة 

يقرؤون  أو  التلفزيون  يشاهدون  عندما 

مشتركة  أحداث  إلى  يتعرفون  جريدتهم 

ويواجهون وجهات نظر ال يتبنونها بالضرورة 

اإلنترنت  ولكن  حفيظتهم،  تثير  قد  بل 

أمام  إال  تضعهم  ال  االجتماعية  والمواقع 

أخبار ووجهات نظر مصطفاة مسبقا، وبذلك 

ل نوٌع من استقطاب الفضاء العام في  تشكَّ

شكل مجموعات متالحمة حول حقيقتها، 

بفضل ما يسميه “شالالت إعالمية” تتبادلها 

في ما بينها، فال تزيدها إال تصلبا وراديكالية.

كلِّها  العناصر  تلك  تضافر  أثر  من  وكان 

الكاتب  عليه  أطلق  جديد  عاّم  وعي  ظهوُر 

تيسيش  ستيف  صربي  أصل  من  األميركي 

)1942-1996( مصطلح “ما بعد الحقيقة”، 

الذي عّرفه معجم أوكسفورد باللحظة التي 

أثرا  أقل  الموضوعية  الحقائق  فيها  “تكون 

االنفعال  إثارة  من  العام  الرأي  تكوين  في 

الخاصة”. وفي رأي  المعتقدات  واستحضار 

بإدانة  اكتفينا  إذا  ضالتنا  نبلغ  لن  أننا  أنصاره 

بالمؤامرة،  القائلين  أو هذيان  ترامب  أكاذيب 

ألن الطرفين في النهاية ال يبحثان عن الحقيقة 

عن  ملتوية،  بطريقة  ولو  يعبران،  ما  بقدر 

غضب جانب من الرأي العام، ويضعان خطاب 

السلطات الرسمية موضع شك، ألن الغاية هي 

المحّرف للشكِّ  محاولة فهم هذا االستعمال 

الديمقراطي،  التداول  يهدد  الذي  والمعلومِة 

وكيف السبيل إلى تداركه دون أن يضع المرء 

نفسه في موضع الدغمائي الذي يزعم امتالك 

قول الحق عن الحقيقة.  

أميركا”  “هزيمة  كتابه  في  تيسيش  أدان  لقد 

مع  األميركان  الحكام  أبرمها  التي  الصفقة 

الرأي العام بعد حرب الخليج األولى، إذ كتب 

إلى  اليوم  الطغاة حتى  “لقد سعى كل  يقول 

لم  أن ذلك  فنؤكد  نحن،  أما  الحقيقة.  إلغاء 

يمكن  ذهنية  آلية  يعد ضروريا، ألننا اكتسبنا 

قررنا  لقد  أهمية.  كلَّ  الحقيقة  عن  تنزع  أن 

العيش  نريد  أننا  بحرية، بوصفنا شعبا حّرا، 

العالم،  هذا  في  الحقيقة.  بعد  ما  عالم  في 

صرنا من اآلن فصاعدا محرومين من المعايير 

جعلنا  ما  األشياء،  بها  نقّيم  أن  يمكن  التي 

ونطبق  التفاهة،  في  الفضيلة  نرى  أن  نختار 

أما  الحياة”.  جوانب  كل  على  الفلسفة  هذه 

سانشتاين فقد حلل الظاهرة لتشخيص عللها 

لها إال  أن ال عالج  ووصف عالجها، وفي رأيه 

اإلنترنت  داخل  فضاءات  إيجاد  طريق  عن 

ذوي  من  مواطنون  فيها  يلتقي  وخارجه، 

الخبرات واآلفاق المختلفة والرؤى المتباينة، 

ولكن بشرط أن يكونوا هم أنفسهم مقتنعين 

البحث  العمل، مؤمنين بجدوى  بنجاعة هذا 

وآرائهم،  معتقداتهم  على  تعلو  حقيقة  عن 

وهو رهان ليس سياسيا فحسب، بل فلسفي 

بالدرجة األولى.

ذلك أن الفلسفة تقف اليوم في قفص االتهام. 

في  الفالسفة  مهمة  القدامى  حدد  أن  فمنذ 

واآلراء،  المظاهر  كهف  خارج  األذهان  قيادة 

الشاغل،  شغلهم  الحقيقة  عن  البحث  صار 

ولكن الحداثة صرفتهم عن تلك الغاية النبيلة، 

إذ ثار المحدثون منذ مونتاني ونيتشه على فكرة 

الحقيقة نفسها. هذا أحد تالميذهم، الفرنسي 

جان بودريار، يقول في مذكراته المنشورة عام 

1990 “الحقيقة هي كل ما يجب التخلص منه 

بأقصى سرعة، وتمريره إلى شخص آخر. فهي 

إال  منه  للشفاء  سبيل  ال  المعدي،  كالمرض 

كذلك. ومن احتفظ بالحقيقة بين يديه خاب”. 

كذلك دّريدا الذي كتب عام 1980 في “البطاقة 

ضّيعنا  اللعين  باسمها  “الحقيقة،  البريدية” 

لفالسفة  شعارا  صارت  قولة  وهي  أنفسنا”. 

الماضي،  القرن  في  الفرنسية”  “النظرية 

أولئك الذين دأبوا على تفكيك الحقيقة، بدءا 

استفادوا  أن  فبعد  الغربية.  والعلوم  بالعقل 

لحقائق،  وجود  )ال  نيتشه  منظورية  من 

وسوسيولوجيا  تأويالت(،  مجرد  هي  بل 

ماركس )الحقيقة القائمة هي خطاب الطبقة 

نفسه،  العقل  إلى  الشك  وجهوا  المهيمنة( 

فجعلوا، مع فوكو، الجنون عارضا مصطنعا 

العقل.  المضطِهد والُمقصي أي  ينتجه مثيله 

تم  ما  إذا  الحقيقة،  أن  دّريدا،  مع  واعتبروا، 

تصورها كمعادل لحال ما، تنأى بنا عن مجمل 

اآلثار النسبية والتاريخية الهشة التي نمسكها 

بواسطتها.

عن  نهائيا  تخلوا  أنهم  ذلك  معنى  فهل 

الحقيقة؟ باستثناء بودريار الذي صّرح أن “سر 

لها”، جنح  الحقيقة ال وجود  أن  هو  النظرية 

الحقيقة،  إيتيقا  على  التأكيد  إلى  اآلخرون 

للغير”  م  يقدَّ خارق  “وعد  إلى  دّريدا  فرّدها 

التي  الحقيقة”  “شجاعة  عن  فوكو  وتحدث 

من  بمقولة  االرتباط  الفرد  بموجبها  يقرر 

خالل وضع معنى وجوده محل رهان. وبذلك 

وضعوا أيديهم على الحقيقة، فجعلوها مجرد 

واعتباطية،  نسبية  وتاريخية،  اجتماعية  بنية 

ولكنهم في معظمهم لم يحددوا لها معايير 

البطل والدجال والمجنون،  بين  للتمييز مثال 

فمهدوا لظهور ما بعد الحقيقة.  

الفيلسوف  مّيز  أنواع،  الحقيقة  إن  ثم 

حقيقة  أوال،  ثالثة:  بينها  من  سير  ميشيل 

كالحقائق  للبرهان،  القابلة  الصارمة،  العقل 

الواقع  حقيقة  ثانيا،  والرياضية.  المنطقية 

التي تقرها الحجج الثابتة والشهادات المتفق 

التجريبية والتاريخية.  العلوم  عليها، كما في 

وهي  النظر،  أو وجهة  الرأي  حقيقة  وأخيرا، 

يملك  أن  دون  حقيقي  أنه  المرء  يعتقد  ما 

“كان  كقولهم  عليه،  البرهنة  على  القدرة 

العالم من قبل أفضل”.  فأّما النوعان األوالن 

النوع  بخالف  إلثباتهما،  الجهد  فيستدعيان 

المسافة  ألن  جهدا،  يتطلب  ال  الذي  األخير 

عن  وأما  غائبة.  فيه  والموضوع  الذات  بين 

المعادي  الشعبوي  الخطاب  انتشار  سبب 

للحقيقة، فمرّده، يقول سير، إلى أن أصحاب 

بالعلوم  تكوينهم  خالل  تمرسوا  اليوم  القرار 

بالحقيقة  عالقة  لهم  تعد  ولم  اإلنسانية 

أنتجها  الكبرى  التحوالت  أن  رغم  العلمية، 

َثّم ليس غريبا  التقني والعلمي، ومن  البحث 

الواقع. والحل في  يفقدوا سيطرتهم على  أن 

نظره ال يكون إال بالتربية، حيث ينبغي إعادة 

النسبي،  الحقيقة على قدميها: معنى  إيقاف 

والبحث عن النقطة الثابتة، تلك التي تحدث 

عنها بليز باسكال.

العادي  اإلنسان  موقف  يكن  ما  أيا  ولكن 

بطل  مثل  تماما  يعرف،  فهو  الحقيقة،  من 

ضد  سالح  خير  أن   ،”1984“ أورويل  رواية 

البَدهيات،  ببعض  التمسك  هو  البروباغندا 

كقوله “الحرية هو أن تكون حرا في أن تقول 

حاز  ما  فإذا  أربعة”،  يساويان  واثنان  اثنان 

ذلك ضمن البقية. فالحقيقة هي شيء ثمين 

لكونها مستقلة عمن يفكر فيها، تندرج ضمن 

والتسلط،  الدغمائية  عن  بعيدا  مسعى، 

وتتوازى مع مبدأ قابليتها للمراجعة، وهو ما 

يميز العالم عن المتزمت.

اليوم،  العام  الجدل  “في  سير  ميشيل  يقول 

ال يتساءل الناس عن نجاعة األسبيرين، وإنما 

ناجع«.  األسبيرين  أن  يعتقدون  من  عدد  عن 

أي أن البحث عن الحقيقة لم يحد عن غايته 

يشاء  من  يمارسه  مشتتا  صار  بل  فحسب، 

كما يشاء، حتى غدت المعلومة الثابتة “فيك 

نيوز«، والبدهية في حاجة إلى دليل، ما ينذر 

وارتباك  والمصطلحات  المدلوالت  باضطراب 

الفهم، وهو ما كان لخصه أبوالطيب في قوله:   

َوَليَس َيِصّح في األفهاِم شيٌء

إذا احَتاَج الّنهاُر إلى َدليِل

كاتب من تونس مقيم في باريس

البحث عن الحقيقة 
في زمن الـ»فيك نيوز«

أبو بكر العيادي

من القضايا التي شغلت الفرنسين يف اآلونة األخرة قضية الحقيقة، مبحث الفلسفة 

األساس منذ سقراط وأفالطون وأرسطو، فقد باتت محل رهان بن تيارات شعبوية 

دغمائية تعتقد اعتقادا راسخا أنها وحدها من تملك الحقيقة، وبن جماعات تنشط 

عى الشبكة تضع موضع شك كل يشء، حتى الحقائق العلمية التي أقرتها العلوم 

مقولته  يف  باسكال  بليز  بن  كما  نسبية،  الحقيقة  تعد  فلم  قرون.  منذ  الصحيحة 

عن اعتبار اليشء حقيقة من هذه الناحية من جبال الربانس، وخطأ من ورائها، بل 

ترامب  يسهب  التي  نيوز«  الـ”فيك  غرار  صارت يف معظمها مجرد أخبار زائفة، عى 

يف استعمالها لدحض اعراضات منتقديه. وليس السبب انبهارا بشمس الحقيقة 

الساطعة، شأن من يكون داخل الكهف األفالطوين فإذا بلغ النوَر جَهر الُبهر عينيه 

بشكل يمنعه من تبن ولو يشء واحد من تلك األشياء التي نسميها حقيقية، بل هي 

حالة تكاد تكون عامة ولدتها العوملة واإلنرنت، فصار لكل شخص تقريبا حقيقة ال 

يخجل من الجهر بها، ولو خالفت ما أجمع عليه الناس منذ القدم.
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هيثم الزبيدي

الثقافة في الدول العربية، وخصوصا محدودة اإلمكانيات  وزير 
منها، منصب مظلوم. ال أحد يعرف بالضبط ما هو المطلوب 

من هذا المنصب. كل يفصله كما يرى أو مثلما يريد.

تقديم  هي  دولة  أي  في  الوزارة  مهمة  خدمية.  مؤسسات  الوزارات 

الثقافية  الخدمة  تقديم  هي  الثقافة  وزارة  مهمة  للشعب.  الخدمات 

للشعب مثلما هي مهمة وزارة البلديات في تقديم الخدمات البلدية 

للناس. هناك وزارة للبلديات تشغل الموظفين والعمال والمتعهدين 

التحتية  البنى  وإدامة  الحضري  التخطيط  بمهام  ليقوموا  والمقاولين 

هو  الهدف  بل  الوزارة  هدف  ليس  العاملين  تشغيل  والنظافة. 

والمنح  الرواتب  من  يستفيدون  البلدية  في  العاملون  الناس.  خدمة 

خدمات  من  يقدمونه  ما  مقابل  المالية  والتخصيصات  والمقاوالت 

للمجتمع.

لماذا ال نفكر بوزارة الثقافة بالطريقة نفسها؟ لماذا ينتظر المثقفون 

من وزارة الثقافة أن تنفق عليهم؟

نعم، وزارة الثقافة تحتاج للمثقفين. هم أدواتها في تقديم الخدمة 

ضرورة  المكتبة  الناس.  لتنوير  يكتب  الكاتب  للمجتمع.  الثقافية 

للعين  استثنائي  متنفس  السينما  الترفيه.  يوفر  المطرب  للمعارف. 

والعقل. الحياة المعاصرة هي حياة بين العمل والمطالعة ومشاهدة 

التلفزيون. عدا األخبار، كل ما يعرض على شاشة التلفزيون هو ثقافة، 

حتى لو كان برنامجا عن الطبخ.

للمجتمع.  الفكرية  الحماية  في  أيضا  مهما  دوراً  تؤدي  الثقافة  وزارة 

بالتنسيق بين المواطن والمثقف، يمكن أن تصبح برامجها عربة الوعي 

القيم  منظومة  وتراجع  والتطرف  التسّيب  موجات  ضد  والتحصين 

المجتمعية.

التشدد  نزعات  تواجه  أن  يمكن  ثقافيا  المحّصنة  المجتمعات 

كلما صار  الثقافة،  تأثير  بقوة. وكلما ضعف  الديني  أو  األيديولوجي 

مجتمع  على  الفكري  التسّيد  يّدعي  أن  للخزعبالت  مروج  أي  بوسع 

ساذج. يكفي أن ننظر من حولنا اآلن لكي ندرك حجم الدور المفقود 

لمرحلة  والفنية  الثقافية  النهضة  معا.  وللمثقفين  الثقافة  لوزارات 

يطويه  ماٍض  من  جزءا  صارت  والسبعينات  والستينات  الخمسينات 

الوسطى  العصور  العربي من حياة  العالم  اقتلعت  الثقافة  النسيان. 

وزّجته في العصر الحديث. وغياب دور الثقافة اآلن أعاد العالم العربي 

إلى العصور الوسطى، مع جرعة من العنف والوحشية توفرها أسلحة 

وأدوات تكنولوجية لم تكن متوفرة في عهد السيف والقرطاس.

عتاب المثقفين لوزارات الثقافة ال ينتهي وفي كثير من األحيان يكون 

ليس من  المهمة ملتبسة.  ما تجعل  الدور هي  محقا. ولكن ضبابية 

تدعم  أن  ينبغي  تشغيل ألحد.  موطن  تكون  أن  الثقافة  وزارة  مهام 

لفائدة  وليس  المجتمع  استفادة  بهدف  ولكن  الثقافية،  الحركة 

المثقف المادية. تخصيص مبالغ مالية للمثقفين هو كرم من الدولة 

والمجتمع، ولكنه بالتأكيد ليس لزاما عليها.

بريطانيا مثال،  المثقفين. في  الكثير لدعم  أن تفعل  الدولة  تستطيع 

الحكومة  تتمكن  الكلمة من معنى، لم  بلد ثري بكل ما تعنيه  وهي 

أو  الموسيقية  المهرجانات  مثل  الثقافية  النشاطات  دعم  تبرير  من 

الشعرية. تعثرت قرارات حكومية أمام رفض البرلمان أن تقدم الدولة 

تمويال من أموال الضرائب إلعادة إحياء مسرح تاريخي أو ترميم مبنى 

فكرة  استنباط  إلى  فعمدت  الحكومة،  تخن  لم  الفطنة  لكن  قديم. 

الذي  الوطني  اليانصيب  مبادرة  تبني  خالل  من  المباشر  غير  الدعم 

خصصت أرباحه لوزارة الثقافة لتقوم بتوجيهها نحو المنتج الثقافي 

اآلثار  ترميم  وعمال  والمسرحيين  الكتاب  يدعم  والذي  الربحي  غير 

ويقيم المهرجانات ويحيي مسرح شكسبير.

الفني  النتاج  من  الكثير  أيضا.  بدورها  الخيرية  المؤسسات  تقوم 

والثقافي يجد تمويله من متبرعين كرماء. الثري يشتري اللوحة بآالف 

يتسابقون  مليونيرات غربيون  الحقيقي.  يفوق سعرها  بما  الجنيهات 

على رعاية المجالت الثقافية والفكرية، والحفالت والمهرجانات دون 

على  المسارح  تحسد  الكنائس  أن  بالمقابل. ال شك  يطلبوا شيئا  أن 

استقطابها المتبرعين. الدولة في هذه المعادلة مسؤولة عن التنظيم 

ومنع التسرب أو الفساد، ولكنها تبقي مالها في جيبها.

هذا الدور التنسيقي بين حاجات الثقافة للمجتمع وإمكانيات الدولة 

وقدرات المثقفين هو في صميم عمل الوزير المسؤول. هل يستطيع 

الوزير المعين القيام بهذا الدور ألنه رسام أو فنان تشكيلي أو عازف آلة 

فلوت في أوركسترا المدينة، أم سياسي محترف يستطيع القيام بفعل 

التوازن بذكاء وموضوعية؟ هذا سؤال لم تتمكن الكثير من الحكومات 

العربية الرد عليه ألنها هي نفسها ال تعرف ماذا تريد من الثقافة.

قد  لهم  الدولة وحجم رعايتها  من  بمطالباتهم  المثقفين  موضوعية 

تكون هي خارطة الطريق لعمل الحكومات والوزارات المعنية بالشأن 

الثقافي. نرجسية المثقف محجوزة لفكره وإسهاماته، لكن موضوعيته 

هي المحك للخروج بالمشروع الثقافي الوطني من ارتباك عدم فهم 

الدور. ال يظلم المثقف دوره من خالل ظلمه للوزير 

كاتب من العراق مقيم في لندن

ال تظلموا المثقفين 
وال يظلمون وزراء الثقافة
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آدم حنين
أبو بكر العيادي

أحمد برقاوي
أحمد سعيد نجم

أمير العمري
إبراهيم الحيدري

إسماعيل نوري الربيعي
إيهاب ملكاوي

باسم فرات
جابر السالمي

حجاج أدّول
حسونة المصباحي

حنان عقيل
خالد بيومي
خالد حسين

عبدالرحمان إكيدر
عثمان لكعشمي

علي رسول حسن الربيعي
علي لفته سعيد

عماد ارنست
عمّار المأمون
فاروق يوسف

فهمي رمضاني
كمال بستاني

لونيس بن علي
ليلى الشهيل

محمد الحمامصي
محمد حيّاوي

مفيد نجم
ممدوح فرّاج النّابي

ميموزا العراوي
ناجح العبيدي

ناهد خزام
نوري الجراح

هيثم الزبيدي
هيثم حسين

وارد بدر السالم
وليد عالءالدين
يسرى الجنابي
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