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عديل الهواري  -كلمة العدد الفصيل الثاين

الحوار االجتامعي بديل اإلقصاء واالستئصال
ال ميكــن القضــاء عــى األفــكار املختلفــة،
ســواء أكان االختــاف عــى أســاس فكــري أم
أيديولوجــي أم ثقــايف أم خالفــه .وال يجــوز التفكــر
بالقضــاء عــى األفــكار املختلفــة .وإذا متكــن تيــار
مــن هزميــة تيــار آخــر ،فالنتائــج التــي تجنــى مــن
ذلــك قصــرة األمــد ،حتــى لــو اســتمرت مرحلــة
الهزميــة عقــودا ،فــا يجــري يف فــرة الشــعور
بالنــر والســيطرة عــى الوضــع القائــم زرع
بــذور نــزاع ســينفجر يف وقــت الحــق.
ال أتحــدث عــن التيــارات الفكريــة باملطلــق ،فهنــاك أفــكار وتيــارات فكريــة
عنرصيــة غــر جديــرة باالنتشــار .ولكــن الواقــع يخربنــا أنهــا موجــودة ،واملهــم أن
يظــل انتشــارها محــدودا .ومقيــاس الحكــم عــى تيــار فكــري بأنــه يسء ليــس
الخصومــة الفكريــة ،أو التنافــس يف حلبــة السياســة عــى تأييــد الجامهــر أمــا
بالوصــول إىل الســلطة ،بــل مقاييــس موضوعيــة ،فالتيــار الفكــري الــذي يؤمــن
بتفــوق عــرق معــن عــى بقيــة بنــي البــر ال مجــال لالختــاف عــى تصنيفــه.
ســار العــامل عــى طريــق توســيع دوائــر مشــاركة عــدد أكــر مــن النــاس يف
التعبــر عــن الــرأي يف أوضــاع املجتمعــات ،فــا يتخــذ مــن قـرارات لــه تأثــر عــى
حيــاة النــاس ،وفكــرة القائــد امللهــم الــذي يقطــر حكمــة وذكاء فكــرة قدميــة
مصطنعــة .مــا يســمى «الحــوار االجتامعــي» مــن أفضــل الوســائل لتبــادل األفــكار،
وصنــع الق ـرارات لتعــم الفائــدة عــى مختلــف فئــات الشــعب.
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الحــوار االجتامعــي يعنــي ضمــن مــا يعنــي حــوار أربــاب العمــل مــع
النقابــات التــي متثــل العــال واملوظفــن ،وهــذا نقيــض سياســة محاربــة
النقابــات وســحب االعــراف منهــا كــا حــدث كثــرا يف الثامنينيــات يف بريطانيــا
يف عهــد رئيســة الــوزراء مارغريــت ثاتــر ،التــي تبنــت سياســات أحدثــت رشخــا
رأســيا يف املجتمــع أســهم يف تحــدي زعامتهــا لحــزب املحافظــن ،ونتــج عــن ذلــك
تنحيتهــا عــن رئاســة الــوزراء ،رغــم فوزهــا يف االنتخابــات العامــة ثــاث م ـرات
متتاليــة.
ويعنــي الحــوار االجتامعــي أيضــا أن الحكومــات تطــرح السياســات التــي
تفكــر بتبينهــا للنقــاش ومتنــح لذلــك فــرة كافيــة مــن الزمــن ،ويعتمــد قرصهــا
أو طولهــا عــى أهميــة سياســة أو قانــون ،ومــدى تأثريهــا عــى حيــاة قطاعــات
مختلفــة مــن الشــعب .والحــوار ال يكــون عــى صفحــات الجرائــد فقــط ،أو مــن
خــال ظهــور مســؤول حكومــي عــى شاشــة التلفزيــون ليجيــب عــن بعــض
األســئلة التــي كثـرا مــا تكــون مطروحــة للرتويــج للسياســة التــي يـراد تبنيهــا أكــر
مــن إخضاعهــا للتحليــل وإظهــار العيــوب وليــس املزايــا فقــط.
ملــاذا ال تســتخدم يف العــامل العــريب فكــرة طــرح الحكومــة األوراق ليجــري
حولهــا حــوار اجتامعــي مثلــا يحــدث يف بعــض الــدول؟ وملــاذا قبــل ســن مــروع
قانــون ،ال تطلــب الحكومــة مــن كل املعنيــن باألمــر إرســال تعليقاتهــم واقرتاحاتهم
وتحليالتهــم حتــى ال يــأيت القانــون الجديــد ناقصــا ومليئــا بالعيــوب؟
ليــس للحــوار االجتامعــي كمفهــوم موعــد محــدد ،ونقطــة بدايــة ونهايــة،
بــل هــو حالــة دامئــة ألنــه جــزء ال يتجــزأ مــن أســلوب إدارة الحكــم .وهــو أيضــا
ليــس معروفــا تســديه الحكومــة أو النظــام لألحــزاب أو الجمعيــات األهليــة أو
عمــوم الشــعب .ال يعقــل مثــا إمهــال األح ـزاب السياســية بضعــة أيــام للتوصــل
إىل اتفــاق ،وإال...
القضايــا الوطنيــة ال يتوقــف الحــوار حولهــا .والحــوار االجتامعــي حــول
القضايــا التــي تهــم شــعبا بــأرسه ،أو أمــة بكاملهــا ،ال ينجــز خــال أيــام ،وال ينجــز
بأمــر مــن ذي ســلطة لتربيــر عمــل مضمــر يحتــاج فقــط إىل إخ ـراج ليبــدو كــرد
فعــل وليــس عمــا مبيتــا خطــط لــه عــى مهــل.
ذات يــوم عملــت يف مؤسســة إعالميــة تعــرف بالنقابــات ،ولــذا مل يكــن مــن
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املمكــن للمــدراء تغيــر جــدول العمــل املتفــق عليــه دون تفــاوض مســبق بــن
اإلدارة وممثــي فــرع النقابــة .وكان التفــاوض عــى هــذا األمــر البســيط ،مقارنــة
بالقضايــا الوطنيــة ،يســتغرق بضعــة أســابيع .وقــد يتــم االتفــاق عــى التغي ـرات
بعــد طــرح األفــكار ومناقشــتها ،ثــم طــرح أفــكار بديلــة ،وهكــذا ،فهــذا من ســات
التفــاوض الــذي قــد يســفر عــن اتفــاق ،ويف أغلــب األحيــان هــذا مــا يحصــل.
ولكــن إذا مل يتحقــق االتفــاق ،قــد تقــرر النقابــة اإلرضاب عــن العمــل ،ويف هــذه
الحالــة ال يطــرد مــن العمــل مــن يشــارك يف اإلرضاب.
ال يعقــل أن يســتمر التفــاوض عــى تغيــر نوبــات العمــل بضعــة أســابيع،
يف حــن أن القضايــا املهمــة يف الــدول العربيــة ال يجــرى حولهــا حــوار ،وإن جــرى
فهــو شــكيل ،وملــدة قصــرة ،وإذا مل يخــرج بنتيجــة محــددة مســبقا ،فهــو مرفــوض،
ويســتدعي التدخــل لفــرض حلــول بالقــوة.
تنــوع التيــارات الفكريــة يف أي مجتمــع هــو األمــر الطبيعــي .ال توجــد
مجتمعــات متجانســة مئــة يف املئــة ،كل أفرادهــا يؤمنــون بالــيء نفســه،
ويترصفــون بالطريقــة نفســها.
ويف حــال وجــود قــوة كــرى أو مهيمنــة تفــرض مــا تريــد عــى البقيــة ،أو
تعمــل عــى إقصائهــا أو اســتئصالها ،فعندئــذ يكــون هــذا األســلوب وصفــة معروفة
تاريخيــا للنزاعــات املتكــررة يف املجتمعــات.
لذلــك ،ال بــد مــن االعتيــاد عــى االختــاف يف الــرأي واألفــكار ،أوال كأف ـراد،
وثانيــا كأنظمــة حكــم .وهــذا يحتــاج إىل أســلوب حكــم يعطــي للفــرد مــا لــه مثلام
يحــدد لــه مــا عليــه ،ويحــدد للحكومــة ومؤسســاتها أطـرا تعمــل ضمنهــا.
مهــا جربــت األنظمــة الحكــم بأســاليب املــايض املعتمــدة عــى القمــع
واإلقصــاء واالســتئصال ،لــن تنجــح إال مؤقتــا ،وســيكون يف انتظارهــا نـزاع قــد يــؤدي
إىل هزميتهــا.
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د .مليكة سعدي  -الجزائر

تحليل سيميايئ للمسار الرسدي
فـي راوية «الـتـبـر» إلبراهيـم الكـوين
الجزء األول :مقدمة منهجية
= =1مفهوم السيميائية
انبثقــت الســيميائية عــن مـراث مركــب مــن «اللســانيات البنيويــة ،ودراســة
الفولكلــور وامليثولوجيــا»[ .]1فالســيميائية تركيبيــة الطبيعــة ،فهــي ترتكــب مــن
«مفاهيــم بيولوجيــة ،ومفاهيــم فيزيائيــة ،ومفاهيــم الــذكاء االصطناعي...فهاجــس
الرتكيــب موجــود عامليــا ،ولكنــه ينبنــي عــى توحيــد ابســتمولوجي»[.]2
وتهــدف الســيميائية إىل الكشــف عــن البنيــات العميقــة املســترتة وراء
البنيــات الســطحية ،وهــي تعمــل بالتفكيــك والرتكيــب ،وتتحــرك عــر مســتويني،
مســتوى ســطحي ومســتوى عميــق ،وتبحــث يف كليهــا عــن الداللــة .والداللــة
هــي شــكل وليســت مــادة ،وتقــوم عــى مبــدأ العالقــات.
تنطلــق الســيميائية مــن أن كل نــص لــه شــكل ومضمــون ،والنتيجــة التــي
تريــد الوصــول إليهــا هــي الكشــف عــن شــكل املضمــون .فالســيميائية دراســة
شــكالنية للمضمــون ،متــر عــر الشــكل ملســاءلة الــدوال مــن أجــل معرفــة دقيقــة
وحقيقيــة للمعنــى.
ومتــر الســيميائية بالتحليــل املحايــث ،وهــو قريــب مــن اآلين ،أي التحليــل
الــذي يأخــذ النــص يف حالتــه التــي هــو عليهــا .ومــن ثــم يتطلــب االســتقراء
الداخــي للوظائــف النصيــة التــي تســاهم يف توليــد الداللــة ،أو البحــث عــن شــكل
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الوظائــف الدالليــة داخــل النــص ،أي كل مــا هــو حيثيــات سوســيو-تاريخية .وال
يهمــه نفســية املبــدع ،فهــو يشــتغل عــى العالقــات املولــدة ،أي إن الداللــة ال
توجــد قبــل الق ـراءة وإمنــا تصطنــع أثنــاء الق ـراءة.
وتبحــث الســيميائية عــن شــكل املضمــون عــر العالقــات التشــاكلية
والتضاديــة املوجوديــة عــر العنــارص داخــل العمــل األديب.
وإن املتتبــع لتطــور الــدرس الســيميايئ يصــل إىل أن منحدراتــه العلميــة
ظهــرت يف بعــض جوانبــه وبشــكل واضــح يف الدراســات اللســانية وبوجــه أخــص يف
كتــاب دروس يف اللســانيات العامــة لصاحبــه فاردينانــد دي سوســر ،بحيــث «متــت
الــوالدة الفعليــة للســيميولوجية ،وهــي والدة ســبقت التنظــر الفعــي لهــذا العلــم
عــى يــد عــامل املنطــق األمريــي بــرس بصفتــه الســابق يف املحاولــة وتكــرر املشــهد
مــع هيلمســيلف ضمــن مؤلفــه مقدمــات يف نظريــة الــكالم ،ثــم تــاه بحــوث
الشــكالنيني الــروس»[.]3
الســيميائية يف منطلقهــا عنــد سوســر هــي الســيميولوجية أي العلــم الــذي
يبحــث يف أنظمــة العالمــات،يف حــن أن اللســانيات تــدرس األنظمــة اللغويــة.
وحــر سوســر هــذا العلــم يف دراســة العالمــات الدالــة ولكــن داللتهــا اجتامعيــة.
أمــا بــرس فــرى أن هــذا العلــم يســمى الســيميوطيقا ويــدرس العالمــات العامــة،
ويراهــا مدخــا رضوريــا للمنطــق والفلســفة.
وتــرى الســيميائية أن النــص هــو منجــز مغلــق يتشــكل مــن عالقــات داخليــة
غــر مرئيــة تقــوم عــى مبدأيــن :مبــدأ تشــاكيل (أي تشــابه) ومبــدأ تضــادي ،ومــن
هنــا تبنــى عــى مبــدأ كبــر هــو االختــاف ،وهــو املبــدأ الــذي كان ســببا يف تطــور
البنيويــة واللســانيات.
= =2بني البنيوية والسيميائية:
عنــد الحديــث عــن املنهــج البنيــوي ،نذكــر ثالثــة أمــور :النســق أو النظــام،
الســنكرونية ،العالقــات .وهــدف الســيميائية هــو الكشــف عــن العالقــات القامئــة
وراء البنيــات الســطحية .فهــي تنطلــق مــن آخــر مرحلــة وصلهــا التحليــل اللســاين،
ألن هدفــه األســمى هــو املســتوى األفقــي للجملــة .الوظيفــة اللســانية توزيعيــة
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أفقيــة يف حــن أن الســيميائية تشــتغل بشــكل أشــمل أي تبحــث عــن املعنــى
الشــامل كــا يســميه بنفنيســت ،أي البحــث عــن الــدالالت الكــرى .وبالتــايل فــإن
فضــاء الســيميائية هــو الخطــاب ،وهنــا يظهــر االختــاف يف األهــداف.
الســيميائية تفــر املعطيــات ثــم تــؤول العالقــات الرتابطيــة بــن الــدالالت،
ثــم تتجــاوز البنيــة اللغويــة الداخليــة لرتبــط بينهــا وبــن مرجعيــات الثقافــة ،ومــن
هنــا تســعى للوصــول إىل املالبســات التأويليــة املختلفــة للخطــاب .ونتيجــة لذلــك
أحصــت ثــاث اتجاهــات:
= =1الســيميائية دراســة األنظمــة الدالــة مــن خــال الظواهــر
االجتامعيــة املالبســة للنــص مــن منظــور أنهــا جــزء مــن اللســانيات
(بــارث ،غرميــاس ،كورتيــس).
= =2تنحرص السيميائية يف دراسة أنظمة االتصال واإلبالغ.
= =3أمــا االتجــاه الثالــث فهــو توفيقــي ،أي أن الســيميائية إبالغيــة
ودالليــة (أمربتــو إيكــو ،جوليــا كريســتيفا ،محمــد مفتــاح ،رشــيد
بــن مالــك).
= =3السيميائية الرسدية:
يتمثــل موضــوع بحــث الســيميائيني يف املحتــوى انطالقــا مــن العالقــة
الرسديــة للعالمــة اللســانية املشــكلة مــن دال (تعبــر) ومدلــول (محتــوى)[.]4
باختيارهــم للمدلــول (املحتــوى) يلغــون وبشــكل آيل الــدال (التعبــر) مــن
دائــرة اهتاممهــم .ويؤكــد ذلــك شــميث يف قولــه« :إن املهمــة األساســية للرسديــات
هــي تحليــل املحتــوى بصفــة عامــة»[.]5
ويؤكــد غرميــاس يف مختلــف دراســاته الفكــرة نفســها موضحــا الهــدف الــذي
تنشــده الســيميوطيقا وهــو اإلمســاك باملعنــى أو الداللــة ،بغــض النظــر عــن
املظاهــر األخــرى التــي يتخذهــا هــذا الــرد[.]6
ويظهــر هــذا االتجــاه املنهجــي للســيميائيني يف الرتكيــز عــى املحتــوى مــن
خــال التعريــف الــذي تقرتحــه جامعــة «أنرتوفــرن» ملصطلــح الحكايــة ،فهــو
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«تتابــع الحــاالت والتحــوالت املســجل يف الخطــاب والضامــن إلنتــاج املعنــى»[.]7
وكان مــن نتائــج الســيميائيات بحســب الوجهــة الدياكرونيــة أن جنحــت إىل تفســر
القصــة فعدتهــا «بنيــة رسديــة ،أي شــبكة مــن العالقــات الواســعة تكــون عــى
أســاس البنيــة الســطحية التــي ال يظهــر منهــا إال جــزء»[.]8
ويــرى كورتيــس ارتبــاط الحــي ارتباطــا وثيقــا بالحكايــة ،ومــا يحددهــا هــو
أن الحــي يتعلــق باالنتقــال مــن حالــة إىل حالــة أخــرى ،وهــذا مــن شــأنه إحــداث
تحــول مــن وضعيــة أو حالــة إىل وضعيــة جديــدة عــن طريــق التتابــع[.]9
وإذا كان الســيميائيون يركــزون عــى املحتــوى باعتبــاره املاهيــة التــي تــدور
حولهــا الدراســات ويشــتغل عليهــا تحليــل الخطــاب ،فــإن الرسديــن يهتمــون
بالتعبــر أو الخطــاب الــذي يســتخدم كمقابــل للقصــة باعتبــاره الصــورة التــي
يتجــى أو يتحقــق مــن خاللهــا املحتــوى ،وبالتــايل ميكــن أن يقــدم محتــوى واحــد
مــن خــال خطابــات متعــددة لــكل منهــا خصوصيتــه[ .]10فالخــاف بــن الرؤيتــن
واضــح وعميــق ،حيــث يعتــر الرسديــون الخطــاب عن ـرا جامليــا يصــل املــادة
الحكائيــة باألدبيــة ،يف حــن تخالــف نظــرة الســيميائيني ذلــك.
ويشــر جـرار جينيــت إىل الفــرق الجوهــري بــن الرسديــن والســيميوطيقيني
يف قولــه« :توجــد الخاصيــة األساســية يف الرتكيــز عــى الصيغــة ،وليــس عــى املحتوى
إذ ال وجــود للمحتويــات الحكائيــة ،فهنــاك تسلســل أفعــال أو أحــداث قابلــة ألن
تجســد مــن خــال أيــة صيغــة متثيليــة»[.]11
يعتــر غرميــاس  -وهــو أحــد املنظريــن لعلــم الداللــة البنيــوي -املقصــوص
أو الحــي جملــة هائلــة ،حيــث ميكــن أن نجــد فيهــا كل الوظائــف الكــرى التــي
نراهــا يف الجملــة حيــث ثنائيــان وأربعــة حــدود ،فأمــا الثنــايئ األول فهــو:
فاعــل  >-----------موضــوع ،يربــط بينهــا التقابــل عــى مســتوى
الرغبــة أو البحــث .ففــي كل قصــة هنــاك مــن يرغــب يف شــخص أو يشء
أو يبحــث عنــه.
وأمــا الثنــايئ الثــاين فهــو مســاند  >-----------معــارض ،ينوبــان
عــى املســتوى الــردي عــن األول ،وعــن الصفــات يف املســتوى النحــوي
ويربــط بينهــا التقابــل عــى مســتوى االختبــارات ،ألن أحدهــا يســاند
الفاعــل يف بحثــه ،واآلخــر يعارضــه[.]12
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يتطلــب البحــث املنهجــي يف بنيــة العمــل الــردي الــروايئ التمييــز نظريا بني
العمــل الــردي الــروايئ مــن حيــث هــو حكايــة وخطــاب .فهــو حكايــة باعتبــاره
يثــر واقعــة ،وبالتــايل يفــرض أشــخاصا يفعلــون األحــداث ويختلطــون بصورهــم
املرويــة مــع الحيــاة الواقعيــة[ .]13والعمــل الــروايئ الــردي هــو خطــاب باعتبــاره
يحتــاج إىل صيغــة تــروى بهــا أفعــال األشــخاص وترتــب بهــا األحــداث.
وتســتوجب الحكايــة بواســطة الكتابــة راويــا يرويهــا ،كــا تســتوجب قارئــا
يقـرا مــا يــروي الـراوي ،وبذلــك ال تصبــح مجموعــة األحــداث التــي وقعــت هــي
األهــم يف العمــل الــردي الــروايئ بــل كيفيــة الروايــة ،أي كيــف يــروي ال ـراوي
الحكايــة .وهــذا ال يجعــل العمــل الــروايئ حكايــة وحســب ،بــل هــو خطــاب أيضــا.
عــى أن النظــر يف العمــل الــروايئ مــن حيــث هــو خطــاب أو حكايــة ال يعنــي
الفصــل بينهــا ،إمنــا هــو منهــج تقيمــه الدراســة عــى املســتوى النظــري ،إذ ال
وجــود للحكايــة إال يف خطــاب وال لخطــاب رسدي إال يف حكايــة[.]14
وتتحقق الحكاية من خالل وجود العنارص اآلتية يف اإلنتاج األديب:
= =1فعل أو حدث قابل للحيك.
= =2فاعل أو عامل يقوم بدور يف الفعل.
= =3زمان الفعل.
= =4فضاؤه أو مكانه.
وميكننــا النظــر إىل كل عنــر مــن عنــارص الحكائيــة يف ذاتــه باعتبــاره بنيــة كليــة
تضــم بنيــات جزئيــة يف مســتوى مــن التحليــل ،وميكــن أن يبحــث يف مســتوى آخــر
عــن العالقــات التــي تربــط بــن مختلــف هــذه البنيــات[.]15
وغالبــا مــا اســتعمل النمــوذج العامــي الــذي عرضــه غرميــاس يف تحليــل
الحكايــات وكان لــه أهميــة كــرى يف الدراســات الســيميائية .وقــد حــدد العــامل
اللســاين تانيــار فواعــل ثالثــة :مــن يقــوم بالفعــل أي الفاعــل يف النحــو التقليــدي،
مــن يتحمــل الفعــل أو املوضــوع ،وأخ ـرا مــن يســتفيد مــن الفعــل أو مــن يــر
بــه وهــو مــن يعــر عنــه بالفاعــل الثالــث[ .]16أمــا الفضلــة فتشــر إىل الزمــان
واملــكان والحــال.
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وتخــى غرميــاس عــن مفهــوم الضحيــة ،وأخــذ مفهــوم املســتفيد ،وقــد
ســمى هــذا الثنــايئ مــن العوامــل :مرســا ومرســا إليــه ،وهــا العبارتــان اللتــان
اســتعارهام مــن جاكوبســون[.]17
ويتكــون النمــوذج العامــي لغرميــاس مــن الــذات ،املوضوع ،املرســل ،املرســل
إليــه ،املســاعد ،الضديــد وهــو عبــارة عــن تعديــل لنمــوذج بــروب (الشــخصيات
الخرافيــة) وشــخصيات املــرح ســوريو ويتجــى مــن خــال قـراءة عنــارص منــوذج
غرميــاس أن التواصــل والرغبــة هــا املحــوران اللــذان يــدور حولهــا الثنائيــان:
مرسل/مرســل إليــه (التواصــل) ،وذات/موضــوع (الرغبــة) .أمــا الفاعــان الجديــدان
فهــا يوجــدان عــن طريــق صلتهــا برغبــة الــذات ،فاملســاعد يســهل رغبــة الذات،
والضديــد يحــول دون ذلــك[.]18
الجزء الثاين :تحليل سيميايئ للمسار الرسدي يف رواية الترب:
ســنعتمد يف تحليــل املســار الــردي وبنــاء الحــدث عــى تحديــد أهــم
الربامــج الرسديــة املنجــزة مــن قبــل الــذات الفاعلــة .ومفهــوم الربنامــج الــردي
هــو« :تتابــع الحــاالت وتحوالتهــا املتسلســلة عــى أســاس العالقــة بــن الفاعــل
واملوضــوع وتحولهــا ،إنــه التحقيــق الخصــويص للمقطوعــة الرسديــة يف حكايــة
معطــاة»[.]19
يفتتــح نــص الروايــة بهــذه الفقــرة« :عندمــا تلقــاه هديــة مــن زعيــم
قبائــل آهجــار وهــو ال ي ـزال مه ـرا صغ ـرا ،يطيــب لــه أن يفاخــر بــه بــن أقرانــه
يف األمســيات املقمــرة ويتلــذذ مبحــاورة نفســه يف صــورة الســائل واملجيــب :هــل
ســبق ألحدكــم أن شــاهد مهريــا أبلــق؟ ويجيــب نفســه :ال .هــل ســبق ألحدكــم
أن رأى مهريــا يف رشــاقته وخفتــه وتناســق قوامــه؟ ال .هــل ســبق ألحدكــم أن رأى
مهريــا ينافســه يف الكربيــاء والشــجاعة والوفــاء؟ ال .هــل ســبق ألحدكــم أن رأى
غ ـزاال يف صــورة مهــري؟ ال .هــل رأيتــم أجمــل وأنبــل؟ ال ال ال .اعرتفــوا أنكــم مل
تــروه ولــن تــروه»[.]20
تتضمن هذه االفتتاحية بالتعبري الرسدي السيميايئ وظيفة اتصال.
اتصال :أوخيد/املهري األبلق
عود الند :فصلية ثقافية
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وتنشــأ عالقــة صداقــة وثيقــة بــن أوخيــد وهــذا املهــري .وتقــوم الــذات
الفاعلــة (أوخيــد) بربنامــج رسدي جــزيئ ليعــر مــن خاللــه عــن حبــه للمهــري
وانبهــاره بــه .وموضــوع قيمتــه هــو طلــب قصيــدة مديــح للمهــري مــن الشــاعرة.
اتصال :أوخيد/الشاعرة
النتيجــة :رفــض الشــاعرة وتأجيــل األمــر إىل أن يشــتهر املهــري يف معركــة أو
يف حفــات الرقــص.
وينتهــي هــذا الربنامــج بفصلــة بــن الــذات الفاعلــة و موضــوع القيمــة.
وتبــدأ الــذات الفاعلــة يف إعــداد الوســيلة للحصــول عــى موضــوع القيمــة ،ويكــون
املســاعد هــم الفرســان الذيــن أوكل لهــم مهمــة ترويــض املهــري و تدريبــه ،أمــا
التدريــب عــى الرقــص فاعتنــى بــه بنفســه.
وتقــوم الــذات الفاعلــة (أوخيــد) بربنامــج رسدي جــزيئ آخــر ســعيا للوصــول
إىل موضــوع القيمــة الســابق و هــو
اشــتهار املهــري ليحظــى بقصيــدة املديــح.
املســاعد« :الــرج صنعــه أمهــر
الحــدادة يف غــات ،والفــرش كليمــة
مزركشــة جــاء بهــا التجــار مــن تــوات،
والشــكيمة ظفرتهــا عجائز قبيلــة ايفوغاس
يف غدامــس ،والجــراب طرزتــه أنامــل
حســناوات تامنغاســت» (الروايــة ص .)9
وتــؤدي هــذه األدوات وظيفــة
ســيميائية تتمثــل يف التعريــف بقيمــة
املهــري عنــد صاحبــه وأهميــة الــدور
املــوكل إليــه يف حلقــة الرقــص.
املعــوق« :أمــا الســوط فهــو قطعــة
نــادرة مغطــاة بخيــوط الجلــد التــي نقشــت عليهــا متائــم الســحرة يف كانــو.
ويعتقــد الحكــاء يف القبيلــة أن الســوط دســه لــه الحســاد مــن أقرانــه ،فلعــب
دوره يف التخريــب والرتتيــب للفضيحــة» (الروايــة ص  .)9وتتضمــن هــذه الفقــرة
ســابقة فهــي تعــرف بالنتيجــة قبــل الوصــول إليهــا يف الحــي.
عود الند :فصلية ثقافية
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مل تصــل الــذات إىل موضــوع قيمتهــا (شــهرة املهــري) بــل انتهــت بفضيحــة
املهــري وصاحبــه يف حلقــة الرقــص .ويســتمر أوخيــد يف صداقتــه مــع املهــري
األبلــق ،ويتابعــان حيــاة اللهــو معــا إىل اليــوم الــذي يصــاب فيــه املهــري بالجــرب.
استقرار  >- - - - - - - - - - -فقدان التوازن
وضع ابتدايئ  >- - - - - - - - - - -مرض املهري
والســرجاع التــوازن تقــوم الــذات الفاعلــة (أوخيــد) بربنامــج رسدي موضــوع قيمتــه
هــو عــاج املهــري وإنقــاذه مــن املــوت.
الرغبة :عالج املهري
التحيني :االتصال بالحكامء للبحث عن عالج.
اتصــال :أوخيد/الشــيخ مــوىس ،تكــون نتيجتــه اإلفصــاح عــن رس عــاج
املهــري ،وهــو نبتــة آســيار ،ولكــن يحــذره املســاند (الشــيخ مــوىس) مــن احتــال
جنــون املهــري.
وال تصــل الــذات يف هــذه املرحلــة األوىل إىل موضــوع قيمتهــا (شــفاء املهري)
لصعوبــة العــاج ومخاطــره .وتســتمر الــذات الفاعلــة يف البحــث عــن موضــوع
قيمتهــا ،وتكــون الوســائل املســاعدة يف هــذه املرحلــة :زيــت غريــان ثــم مرهــا
مــن األعشــاب ،ولكــن النتيجــة دامئــا هــي عــدم الوصــول ملوضــوع القيمــة ،فلــم
يتحقــق شــفاء املهــري بــل ازدادت حالتــه ســوءا.
وتبــن هــذه الحــركات الرسديــة وظيفــة (خــروج) الــذات الفاعلــة مــن
مرحلــة حياتيــة إىل مرحلــة أخــرى ،مــن مرحلــة املغام ـرات واالســتمتاع والتباهــي
باملهــري إىل مرحلــة املعانــاة يف ســبيل إنقــاذه وتحمــل كل التجــارب القاســية
ونظـرات الشــفقة ،فقــد تحــول املهــري إىل رمــادي مبقــع بالظلمــة .كــا تبــن هــذه
الحــركات دخــول الــذات الفاعلــة (أوخيــد) يف اختبــار .اختبــار حبــه وصداقتــه
للمهــري وقدراتــه عــى إنقــاذه والحفــاظ عليــه.
تقــوم الــذات الفاعلــة بوظيفــة (خــروج) إىل الحــادة الحمـراء ،وهــو عبــارة
عــن اتصــال مــكاين هدفــه تنفيــذ العــاج الــذي وصفــه الشــيخ مــوىس يف املرحلــة
األوىل وهــو نبتــة آســيار املهــددة بالجنــون ،فهــي إذن موضــوع القيمــة االبتــدايئ
للوصــول إىل موضــوع القيمــة األســايس.
ويف طريقــه قصــد أوخيــد النصــب الوثنــي ونــذر لــه جمــا ســمينا يك يشــفي
عود الند :فصلية ثقافية
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مهريــه األبلــق ويحميــه مــن جنــون آســيار ،ثــم واصــل الرحلــة إىل قرعــات ميمــون
حيــث تنبــت آســيار.
واتصلــت الــذات الفاعلــة (أوخيــد) مبوضــوع قيمتهــا (نبتــة آســيار) .ربــط
الجمــل وتركــه يرتــع يف حقــل مــن آســيار .وتقــود هــذه الحركــة إىل برنامــج رسدي
آخــر هــو مطــاردة املهــري األبلــق بعــد أكلــه لنبتــة آســيار وتفاعلهــا مــع مرضــه،
حيــث ظهــرت عليــه حــركات جنونيــة مــن األمل قابلهــا أوخيــد بالصــر واملواســاة
والحــزم .ويتمكــن مــن الحفــاظ عــى رفقتــه بعــد رحلــة شــاقة.
الذات الفاعلة :أوخيد
موضوع القيمة :اإلمساك باملهري والحفاظ عليه .
املعيق :قوة املهري ووعورة الطريق التي يسلكها.
املساند :الصرب والدعاء والشجاعة واألساطري املضادة للعار.
النتيجة :وصلة بني الذات الفاعلة واملوضوع.
وتقيــم الــذات الفاعلــة عقــدا يتمثــل يف عهــد األخــوة والوفــاء األبــدي بــن أوخيــد
ومهريــه األبلــق الــذي فقــد لونــه أثنــاء العــاج.
اتصال :أوخيد/الشيخ موىس
سبيل اسرتجاع لون املهري األبلق
 >- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -املرسل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املرسل إليه
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أوخيد  . . . . . . . . . .إخصاء املهري  . . . . . . . . . .الشيخ موىس
وبتنفيــذ الوســيلة املقرتحــة مــن الشــيخ مــوىس تصــل الــذات الفاعلــة إىل موضــوع
قيمتها .
الذات الفاعلة  >- - - - - - - - - - - - -موضوع القيمة
أوخيد  . . . . . . . . . .رجوع لون املهري األبلق
املساند :رعاة القبيلة
وتعــود الــذات الفاعلــة إىل الرغبــة يف موضــوع القيمــة األول وهــو شــهرة األبلــق يف
حلقــات الرقــص ليحظــى بقصيــدة مديــح .وال تصــل الــذات ملوضــوع قيمتهــا بــل
ينتهــي الربنامــج بفصلــة ويحصــل عكــس رغبــة الــذات ،إذ يقابــل األبلــق بقصيــدة
عود الند :فصلية ثقافية
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هجــاء ألنــه انتقــم مــن صاحبــه بفضحــه يف حلقــة الرقــص .وتقــوم الــذات الفاعلــة
بوظيفــة اتصــال ،وهــي أيضــا وظيفــة خــروج مــن مرحلــة حياتيــة إىل مرحلــة
أخــرى هــي الــزواج.
اتصال :أوخيد/الحسناء املهاجرة أيور
ويكون موضوع القيمة يف هذا الربنامج هو الزواج بالحسناء.
رغبة الزواج بالحسناء املهاجرة
 >- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -املرسل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املرسل إليه
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
أوخيد  . . . . . . .ال بارك الله لك فيها  . . . . . . .والده
وبــزواج أوخيــد يتخــى عــن الوفــاء بنــذره للــويل الصالــح ،فيذبــح الجمــل املحجــوز
كقربــان ليلــة عرســه.
وتكــون نتيجــة هــذا الربنامــج الــذي اتصلــت فيــه الــذات (أوخيــد) مبوضــوع
قيمتهــا (الــزواج بالحســناء) أن يتــرأ الوالــد منــه ويحرمــه مــن امل ـراث ،فيقــوم
بوظيفــة انفصــال مــكاين ،فيغــادر القبيلــة إىل حــدود ف ـزان.
وترغــب الــذات الفاعلــة (أوخيــد) يف موضــوع قيمــة جديــد هــو املشــاركة
مــع األبلــق يف مقاومــة غــزو الطليــان ،وال يتصــل مبوضــوع القيمــة هــذا ،فقــد
انكــرت املقاومــة يف الحــادة وانتــر الجــدب والفقــر.
اتصال :أوخيد/قريب زوجته التاجر دودو
النتيجــة :يــرك لــه التاجــر الضيــف كيســن مــن متــر وشــعري يرسقــان منــه
ويــرك لــه الســارق رمــز مثلــث تانيــت الــذي يذكــره بحنثــه لنــذره إىل النصــب
الوثنــي اآللهــة تانيــت.
وتقــوم الــذات الفاعلــة (أوخيــد) مبجموعــة مــن الربامــج الرسديــة موضــوع
قيمتهــا هــو إنقــاذ العائلــة الصغــرة مــن الجــوع ســنوات الجــدب والحــرب.
اتصال :أوخيد/بائع الزيت ،النتيجة رفض إقراضه.
اتصال :أوخيد/أحد الفالحني ،النتيجة اقرتاح حل صعب.
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بيع املهري األبلق ملقاومة الجوع
 >- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -املرسل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املرسل إليه
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
الفالح  . . . . . .الغضب والرفض الشديد  . . . . . . .أوخيد
نحر املهري لسد الجوع
 >- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -املرسل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املرسل إليه
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
الزوجة أيور  . . . . . .غل عىل املرأة والطفل والدنيا  . . . . . .أوخيد
ترغــب الــذات الفاعلــة يف موضــوع قيمــة هــو ســد حاجيــات األرسة واملســاند هــو
رهــن املهــري األبلــق مقابــل اســتدانة جملــن مــن التاجــر دودو .وبهــذا تــؤدي
الــذات وظيفــة انفصــال .ينفصــل أوخيــد عــن املهــري األبلــق الــذي يأخــذه التاجــر
رهنــا .ويحصــل اتصــال يضــع الــذات يف اختبــار.
اتصال :أوخيد/راعي التاجر دودو قريب الزوجة أيور.
تطليق الزوجة رشط إرجاع األبلق
 >- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -املرسل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املرسل إليه
<- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
التاجر دودو  . . . . . . .غل الغضب  . . . . . . .أوخيد
وتقــوم الــذات الفاعلــة بوظيفــة خــروج أو انفصــال تتمثــل يف الهــروب مــن املهــري
األبلــق تفاديــا للعــار .وبذلــك تحصــل الفصلــة بــن الــذات الفاعلــة (أوخيــد)
وموضــوع القيمــة األســايس (الحفــاظ عــى األبلــق) .وال يحافــظ أوخيــد عــى
العقــد أيضــا.
وال تلبــث الــذات الفاعلــة أن تقــوم بحركــة رسديــة معاكســة يكــون موضــوع
قيمتهــا اســرجاع املهــري األبلــق وفــك رهنــه ،واملســاند هــو طــاق الزوجــة
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والتنــازل عــن الولــد ،وبذلــك تجــدد العقــد الســابق .وينتهــي الربنامــج بوصلــة.
اتصــال :أوخيد/أحــد الرعــاة ،تكــون نتيجتــه وصــول شــائعة تقــول ببيعــه
لزوجتــه وابنــه مقابــل حفنــة تــر.
وترغــب الــذات الفاعلــة (أوخيــد) يف موضــوع قيمــة جديــد هــو تصحيــح
الخطــأ والقضــاء عــى الشــائعة ،فيقــوم بوظيفــة خــروج إىل واحــة التاجــر دودو .وال
تصــل الــذات الفاعلــة إىل موضــوع قيمتهــا بقتــل الــذات الضديــدة (التاجــر دودو)
ألن العــار ال ميحــوه الــدم.
وترغــب الــذات الفاعلــة يف التحــول إىل حيــاة أخــرى هــي االعتــزال مــع
األبلــق .ولكــن الــذات الضديــدة (أقــارب القتيــل) يقومــون بربنامــج رسدي موضــوع
قيمتــه الثــأر مــن القاتــل أوخيــد ومســاند الضديــد هــو الذهــب الــذي اســتعملوه
يف رشــوة الخ ـراء للوصــول إليــه.
ويكــون موضــوع قيمــة الــذات الفاعلــة هــو الهــروب واملحافظــة عــى الحياة،
واملســاند هــو الصــر واملعــارض هــو التــر الــذي يســعى املنتقمــون للظفــر بــه .ويف
محــاوالت هــروب أوخيــد يجــدد عقــده مــع األبلــق بأنهــا لــن يفرتقــا أبــدا بعــد
مــرور هــذه املحنــة «عندمــا ينقشــع الهم ســنلتقي مــرة أخــرى» (الروايــة ص .)145
وينجــو أوخيــد مــن املطارديــن بفضــل ودان الجبــل الــذي ضللهــم وقتــل
بــدال منــه .وبوصــول الــذات الفاعلــة ملوضــوع قيمتهــا (النجــاة) تنفصــل الــذات
الضديــدة عــن موضــوع قيمتهــا (الثــأر والــروة).
وتقــوم الــذات الضديــدة بحركــة رسديــة جديــدة موضــوع قيمتهــا الوصــول
للغريــم أوخيــد ويكــون املســاند تعذيــب األبلــق .فتقــوم الــذات الفاعلــة (أوخيــد)
بوظيفــة (خــروج) ،الخــروج مــن املخبــأ الفتــداء صديقــه األبلــق (موضــوع قيمتــه
الدائــم) .وبهــذا الربنامــج تصــل الــذات الفاعلــة (أوخيــد) إىل موضــوع قيمتهــا
(الحفــاظ عــى حيــاة األبلــق) ،ويكــون املســاند التضحيــة بالنفــس ولقــاء املــوت.
واملالحــظ أن أغلــب الربامــج الرسديــة التــي قامــت بهــا الــذات الفاعلــة
(أوخيــد) كان موضــوع قيمتهــا متعلقــا باملهــري األبلــق :شــهرته ،عالجــه ،شــفاؤه،
حاميته...أمــا الربامــج والحــركات التــي قــام بهــا أوخيــد لحياتــه الخاصــة فهــي
قليلــة جــدا مــا يــدل عــى أن الروايــة تريــد أن تؤكــد عــى قيمــة الحيــوان يف
حيــاة البــدوي الصحـراوي وارتباطهــا الوثيــق بعالقــة تصــل إىل الصداقــة واألخــوة
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وفــداء كل منهــا لآلخــر .كــا تدافــع عــن التضحيــة باملــادي لصالــح الرمــزي وانتصار
الحيــاة الروحيــة الصوفيــة عــى املاديــة االجتامعيــة.
وســميت هــذه الروايــة بالتــر وهــو بــرادة الذهــب عــى الرغــم مــن أن
ذكــره ال يــأيت إال يف آخــر الروايــة -والذهــب يف عــرف الصحراويــن معــدن منحــوس
ملعــون تصيــب اللعنــة كل مــن يتعامــل بــه .وســميت الروايــة بالتــر ألنــه يــؤدي
الــدور الهــام يف تحويــل مســار الحكايــة ونهايــة شــخصياتها ،وتتمثــل بــؤرة الــرد
يف لحظــة اســتالم أوخيــد حفنــة التــر هديــة مــن غرميــة ،فيكتــب املــوت لكليهــا.
===
مالحظــة :نــر هــذا البحــث أول مــرة يف «عــود النــد» يف العــدد ( 48حزي ـران-
يونيــو  .)2010تتضمــن النســخة املنشــورة يف موقــع املجلــة رســمني بيانيــن.
===
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هدى أبو غنيمة  -األردن

قراءة يف رواية «كل املعارك» ملعن أبو طالب
ملــا اعتــرت الكتابــة فعــل اقتحــام للتقليــدي
والســائد ،وتأكيــدا ملعــاين الحريــة واالســتقاللية الفرديــة،
فــإن أســاليب التعبــر عنــد جيــل الشــباب ال بــد أن
تختلــف يف موضوعاتهــا وتقنياتهــا التعبرييــة عــا كان
مألوفــا لقــاريئ األدب.
مل يعــد ممكنــا أن يكتــب الشــباب أدبــا بــذات
األســلوب البالغــي املألــوف يف األدب العــريب ،والتعبــر
عــن هويتهــم ،دعــا ألحــام االســتقالل التــي الحــت يف أفــق مرحلــة التحــرر مــن
االســتعامر ،بــل تحــرروا مــن رؤيــة العــامل بنظــرة أحاديــة مؤطــرة باأليديولوجيــا،
وواجهــوا الحــارض بأســاليب ومضامــن تعــر عــن عــر ثــورة االتصــاالت وآليــات
إنتــاج املعرفــة وتواكــب إيقــاع العــر.
روايــة «كل املعــارك» للكاتــب األردين املقيــم يف بريطانيــا ،معــن أبــو طالــب،
هــي أول روايــة لــه ،لكنهــا روايــة خارجــة عــن املألــوف مبضمونهــا وأســلوب رسدها
البــري «مــن خــال مــا أســمته ميــي بــال بوصفهــا مؤرخــة وناقــدة للثقافــة
البرصيــة مــا أســمته تحديــد البــؤرة ،أي الرتكيــز عــى القصــة مــن خــال عوامــل
فاعلــة نوعيــة أو وجهــات نظــر خاصــة ،وتبــدأ عمليــة تحديــد البــؤرة مــن الســارد
وبالســارد ،ولكنهــا ال تنتهــي عنــده ،ومــن املحتمــل بالنســبة إىل الســارد بــدوره أن
يــروي القصــة مــن وجهــة نظــر واحــدة أو أكــر مــن شــخصياتها»[.]1
تعكــس الروايــة قلــق الشــباب وســأمهم مــن محيــط ال يلبــي احتياجاتهــم
الفكريــة والوجدانيــة وال تطلعاتهــم .ولعــل العبارتــن اللتــن وضعهــا الكاتــب
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يف أول الروايــة توحيــان بذلــك .يقتبــس الكاتــب عبــارة مــن الكتــاب املقــدس
للقديــس يوحنــا الفصــل الثالــث « :16ولكــن ،مبــا أنــك فاتــر ،ال حــار وال بــارد ،فقــد
أوشــكت أن أتقيــأك مــن فمــي» .ثــم يضــع اقتباســا آخــر:
«خــواص الوجــه والجهــاز املضغــي التــي متيــز مالمــح شــبيه اإلنســان
املبكــر مل تكــن بالــرورة تكيفــا ملتطلبــات مضــغ حمية صلبة أو قاســية،
بــل كانــت لحاميــة الوجــه مــن اإلصابــة أثنــاء اقتتــال الذكــور باســتخدام
القبضــات»«( .التدعيــم الوقــايئ لوجــه شــبه اإلنســان املبكــر» .كاميــردج
بيولوجيــكل ريفيو .)2014
بــؤرة الــرد يف الروايــة حلبــة املالكمــة وعاملهــا بتفاصيلــه الدقيقــة وتقنيــات
املواجهــة بــن خصمــن .أليــس العــامل اليــوم حلبــة مالكمــة؟ أال تشــهد املجتمعــات
اإلنســانية تحــوالت يف الثوابــت واملفاهيــم والعالقــات اإلنســانية ،واتخــاذ العنــف
وســيلة للحــوار؟ وكأننــا يف تصويــر الكاتــب الدقيــق لتقنيــات اللعبــة ندخــل عاملــا
مختلفــا عــا نـراه متلفـزا وال نعــرف أرساره يصفــه الـراوي عــى النحــو التــايل:
«وجــد ســائد النــادي خاليــا ،ال صــوت فيــه إال صــوت املروحــة تلتــف فــوق
الحلبــة ،وضــع حقيبتــه بهــدوء ،وتأمــل أكيــاس اللكــم املشــقوقة واألثقــال القدميــة
والقفــازات املبعــرة التــي تنبعــث منهــا رائحــة العــرق .شــعر أنــه يف مــكان مختلف
عــن كل مــا هــو خارجــه .مــكان كل يشء فيــه واضــح ،الفــوز والخســارة ،القــدرة
واملوهبــة والقــوة والضعــف تظهــر كلهــا هنــا بــا لبــس .ال مــكان هنــا للهيــام
بالرماديــات» (الروايــة ص .)111
تــدور أحــداث الروايــة حــول شــاب ذي مســتقبل واعــد يف رشكــة دوليــة
مرموقــة ،يجــد نفســه متأرجحــا بــن عــامل املــال واألعــال ،وعــامل الحلبــة مصــورا
فســاد العاملــن حينــا يصبــح اإلنســان ســلعة وورقــة رابحــة ،وإن كان يف عــامل
املالكمــة أكــر وضوحــا ،ومواجهــة الخصــم تتطلــب تقنيــة وفك ـرا وتدريبــا ،بينــا
عــامل املــال واألعــال متاهــة تســتخدم فيهــا كل الصفقــات واألســاليب امللتويــة.
يحقــق الشــاب نجاحــا عــى الصعيديــن ،لكــن املالكمــة تســتحوذ عــى تفكــره،
وتهــدد مســتقبله الوظيفــي والشــخيص ،وتكشــف لــه أيضــا عــن ثنايــا ماضيــه
وتجعلــه يســائل مكانــه يف ســالة املقاتلــن مــن آبائــه وأجــداده.
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متــور الروايــة بالحركــة وإيقــاع العــر الرسيــع ،وتتخــذ مــن الشــخصية
الرئيســة ســائد حبجوقــة ،الرشكــي ذي املــايض الفــرويس املنحــدر إليــه مــن
آبائــه وأجــداده ،موازيــا ذا بعــد إنســاين للعــريب امله ّجــر مــن أرضــه مثلــا هاجــر
الرشكــس مــن وطنهــم.
وقــد بــدت يل نهايــة الروايــة تتمــة للعنــوان «كل املعــارك» وكأن الســارد
يعــر عــن اإلنســان الــذي يخــوض كل املعــارك يف عــره إال معركــة تحريــر بــاده،
فيقــف عــى الجــر ممنوعــا مــن العبــور يف عــر تدعــي فيــه القــوى املهيمنــة أن
ال حــدود وال فواصــل باســم الحريــة والدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان.
بعــد أن انتهيــت مــن قـراءة الروايــة حاولــت أن أجــد تعليــا مقنعــا لحســية
اللغــة وبذاءتهــا الصادمــة املتداولــة يف الشــارع ،وخلــو لغــة الــرد مــن أي تنميــق
لفظــي أو زخرفــة تصويــرا لحقيقــة الواقــع االجتامعــي واحتجاجــا عــى البــذاءة
والفكــر الــذي ســعى إىل مصــادرة اللغــة والتفكــر لتصبــح األرض مفتوحة أمــام غول
رأســايل يجتــاح العــامل ويخــدم أصحــاب رأس املــال العاملــي الذيــن صــادروا اللغــة
والتفكــر وحولــوا اإلنســان إىل ســلعة تســتباح بالكيفيــة التــي تخــدم مصالحهــم.
==
أبــو طالــب ،معــن« .كل املعــارك».2016 .
القاهــرة :الكتــب خــان .ويشــار إىل أن
الروايــة أنجــزت بدعــم مــن برنامــج
آفــاق لكتابــة الروايــة الــذي أقيــم
بالرشاكــة مــع محــرف الروائيــة
اللبنانيــة ،نجــوى بــركات ،يف دورتــه
الثالثــة التــي أقيمــت يف ربيــع .2015
[ ]1عبــد الحميــد ،شــاكر .عــر الصــورة:
الســلبيات واإليجابيــات.2005 .
الكويــت :املجلــس الوطنــي للثقافــة
والفنــون واآلداب.
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مرام أمان الله  -فلسطني

عـــالقــة ســـ ّريــــة

عــن العالقــة بــن اإلنســان واملــكان يكــر القــول.
رس ال يدركانــه إال إذا افــرق أحدهــا عــن اآلخــر،
بينهــا ٌّ
وكأ ّن العالقــة تبقــى رسيّــة إىل أن يبــوح بهــا الفـراق .هــذا
مــا كان يجــول يف خاطرهــا عندمــا قــررت أن تبحــث عــن
ـب فيــه جنــون «غربتهــا» وصمــت الجــدران.
كتــاب تصـ ّ
مل تكــن الق ـراءة التــي لطاملــا أحبتهــا هــي الهــدف
الرئيــس وراء البحــث ،ألنهــا كانــت تبحــث يف بطــون
الكتــب عــن أنيـ ٍ
ـس تســتحرضه متــى شــاءت ،وتجتثــه مــن املشــهد وقتــا تشــاء.
راحــت تتهــاوى الكتــب واحــدا تلــو اآلخــر ،بــن يديهــا إذ كانــت تتصفــح
عــى عجــل بغيــة العثــور عــى أنيســها املختبــئ يف إحــدى الصفحــات دون جــدوى.
إىل أن قــررت أخـرا ً أن تصنعــه بنفســها لــي تضمــن رســمه وتفصيلــه بعنايــة
وفــق حاجتهــا للبــوح .وقــد كان .ففــي كل يــوم كان يتحــول أنيســها إىل شــخصية
قــادرة عــى اإلصغــاء ولك ّنــه يف معظــم األحيــان كان عاجــزا ّ عــن الــرد عــى
تســاؤالتها التــي ال تنتهــي.
وكأي عالقــة بــن اثنــن ظلــت عالقتهــا باملــكان ت ـراوح بــن امل ـ ّد والجــزر،
فتــار ًة تشــعر باالنتــاء لتلــك املدينــة الكبــرة الصاخبــة ،وتــار ًة أخــرى تنأى بنفســها
عــن الواقــع الــذي كان ينــأى مبعطياتــه عــن أحالمهــا .إىل أن قــررت الرحيــل دون
أدىن تــردد .مل تكــن تــدرك أ ّن تغيــر املــكان ال يعنــي فقــط تغيــر املحيــط مبــا فيــه،
فقــد وجــدت شــيئاً فشــيئاً أنّهــا أمــام حاجــة ماســة لعمليــة بنــاء لــكل يشء مــن
عــدم ،وذاتهــا أيضـاً.
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كان املــكان الجديــد قاســياً جــدا ً عليهــا ،إذ مل يــدرك أحالمهــا التــي عاشــت
معهــا ســنني طويلــة ،ومل يلتفــت حتــى إىل مالمحهــا التــي مــا زالــت تخفــي طفولـ ًة
أي مــن دندناتهــا كلــا غنــت فــروز ،لقــد أصبــح
شــقية .مل يكــن يصغــي إىل ّ
للقهــوة رائحــة أخــرى ال تشــبه الصبــاح.
أخــذت تتجــول يف شــوارع املدينــة الجديــدة كظــلٍ ذاب يف يفء تلــك األبـراج
التــي تعانــق الســاء .كل يشء غريــب عنهــا ،وغريبــة هــي عنــه .تيــا ٌر جــارف
المت ـزاج ثقــايف ،عرقــي ،لغــوي معقــد البنــاء .مل يكــن أمامهــا يف بدايــة األمــر إال
مراقبــة املشــهد مــن الخــارج ،فقــد انتابهــا الخــوف مــن االنصهــار بــن الهويــات
لــي ال ينتهــي بهــا األمــر إىل «الــا هويــة».
ولكــ ّن مقاومــة االنصهــار مــع املحيــط ليســت حتــا الحــل األمثــل ،أل ّن
الوجــود يف مــكان مــا يعنــي بالــرورة التحــول إىل جــزء منــه بشــكل أو بآخــر،
واملقاومــة العنيفــة لــه تعنــي بالــرورة أيضـاً ضيــاع العالقــة مــع املــكان وبالتــايل
ضيــاع اإلحســاس بالوجــود.
إ ّن االع ـراف بالحقيقــة أو التســليم بهــا لرمبــا مــن املهــارات التــي يصعــب
عــى الكثرييــن إتقانهــا .مل يكــن إال أن متلّكهــا شــعور الحنــن إىل مدينتهــا األوىل،
التــي كانــت تظنهــا «كبــر ًة وصاخبــة» .فقــد تبــن لهــا أن يف هــذا الكــون مــا قــد
ينســف كل املعايــر يف حــال أبرصتــه العــن أو ارتقــى إىل مســتوى اإلدراك .ذلــك
الحنــن الــذي ينتــاب العشــاق لحــب قديــم عندمــا تقســو عليهــم الحيــاة.
ولكــ ّن حنينهــا هــذا مل يكــن املنقــذ لهــا مــن قســوة املــكان ،بــل عــى
العكــس ،أخــذ يعذبهــا بتفاصيــل مل تكــن تفــي لهــا بــاالً آنــذاك .راحــت تبحــث يف
الجديــد عــن قدميهــا الــذي رحلــت عنــه ،عــن فــوىض ذلــك الوطــن ،عــن الوجــوه
التــي مل تحبهــا يوم ـاً ،عــن األرصفــة املــأى بــأوراق الشــجر ،عــن األطفــال الذيــن
كانــوا يبيعــون قصاصــات مــن األدعيــة عــى إشــارات املــرور ،حتــى أنّهــا أخــذت
تبحــث عــن االحتقانــات املروريــة التــي كانــت تستشــيطها غضب ـاً أثنــاء قيادتهــا
صباحـاً ومســاء .قــد يبــدو ذلــك رضبـاً مــن الجنــون ،ولكنــه باعتقــادي نــوع مــن
اســرجاع الــذات أو الصــورة التــي مــن خاللهــا كانــت تتعــرف إىل دواخلهــا.
هنــا ،يف املــكان الجديــد يخيــم الصمــت .فــكل مــا حولهــا ال يريدهــا .حتــى
البنايــات الشــاهقة واملبهــرة مل تبخــل عليهــا بالنكـران ،فكلــا كانــت تتأمــل عــارة
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املــكان املبهــرة كانــت املســافة بينهــا وبــن املــكان تزيــد أميــاالً ،فــكل ذلــك كان
بالنســبة إليهــا صــورا ً صامتــة ألصقــت عــى عينيهــا فــا هــي تــرى غريهــا ،وال هــي
قــادرة عــى إبعادهــا عــن مــدى رؤياهــا.
لكــن ،منــذ متــى كان املــكان هــو املســؤول عــن تقصــر املســافات بينــه وبــن
الفــرد؟ ومــن هــو املســؤول عــن خلــق العالقــة بــن املــكان ومــن يعيشــون فيــه؟
وكيــف تكــون البدايــة؟ هــل مــن املمكــن االندمــاج مــع املــكان ومعطياتــه يف أي
لحظــة بغــض النظــر عــن أســباب أو أهــداف التواجــد فيــه؟ مــا معايــر فشــل تلــك
العالقــة ومــا مــدى احتامليــة وقوعــه؟
كل تلــك األســئلة وأكــر كانــت تؤرقهــا يف كل وقــت .فهــل االنتــاء للمــكان
يكمــن يف بنــاء عالقــات إنســانية؟ أم أنــه يبــدأ مــن األلفــة بتفاصيلــه الجغرافيــة
أوال؟ هــل «الغربــة» هــي التعبــر األدق عــن حالــة عــدم االندمــاج مــع املــكان أم
أنهــا تعــر أكــر عــن الحنــن للمــكان األســبق بغــض النظــر عــن الحالــة املعاشــة؟
أم قــد يكــون «الوطــن» هــو املفهــوم األكــر دقــة للتعبــر عــن العالقــة الناجحــة
مــع املــكان بــرف النظــر عــن كونــه مســقط الــرأس أم ال؟
بعدمــا أنهكهــا التعــب ،قــررت عدم االنتظــار والبــدء يف مقاومــة «مقاومتها»
لالنصهــار .ألن االنصهــار ليــس بالــرورة ضيــاع الهويــة ،وأي هويــة؟ فهــل نولــد
جميعــاً بهويــات مثاليــة ،أم أنّهــا جميعــا تفــرض علينــا دون أن نفكــر فيهــا أو
نفــكك أرسارهــا؟ مــن منــا ولــد دون هويــة ونــال حريــة بنــاء هويتــه مبعــزل عــن
التشــابكات الخطابيــة التــي تحــدد مالمحنــا عــى كل املســتويات؟
إنهــا فكــرة يف غايــة الخطــورة والحساســية يف آن ،لكنهــا قــد تغــدو بســيطة
إذا مــا تــم تفكيكهــا بعنايــة ،ففكــرة بنــاء الهويــة ال تعنــي ضيــاع الــذات ،وقــد
تعنــي ذلــك إذا كانــت عمليــة بنائهــا أو إعــادة صياغتهــا عشــوائية وغــر ممنهجــة.
فتقبــل اآلخــر املختلــف مثــا ال يعنــي االنصهــار فيــه ،كــا أ ّن إدراك الجوانــب
املرشقــة يف األشــياء ال يعنــي التعامــي عــن األخــرى الظالميــة.
كل عالقــة بــن املــكان واإلنســان تبــدأ بنيــة .متامـاً كــا العالقــات اإلنســانية
التــي تتولــد بنوايــا تهــدف إىل تحقيــق مبتغيــات شــتى؛ كالرشاكــة ،الصداقــة،
التفاهــم ،االنســجام وغريهــا الكثــر .ال تنشــأ العالقــة بــدون فكــرة أو حاجــة.
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مــن هنــا كانــت فكــرة «االنتــاء» للمــكان هــي البدايــة .هــي تعلــم متامـاً
أن وجودهــا فيــه غــر واضــح األمــد ،وتــدرك أيضــاً أنهــا قــد تفشــل يف كــر
الحواجــز أو قتــل «الغربــة» ،إمنــا راح جــل إرصارهــا عــى هزميــة ذاتهــا الرافضــة
لالنصهــار وفقــط.
«ويف هزميــة الــذات الرافضــة للفكــرة تلك يتدخــل كل يشء .وتحتــار النزعات
والدواخــل يف تحديــد املـراد .ولكـ ّن الحســم يف كل تلــك الفــوىض الفكريــة يكمن يف
الوقــوف عــى الحــد الفاصــل بــن املكانــن» .هــذا فقــط مــا نطقــت بــه شــخصيتها
الخياليــة التــي صنعهــا قلمهــا يف بدايــة النــص.
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محسن الغالبي  -السويد

هـــــوس شــرقـــي

غــادرت البيــت يف طريقــي إىل مطــار بغــداد
متوجهــا إىل مطــار ثالــث عــر مطــار ثــان كنــت أحــب
املكــوث فيــه بضــع ســاعات أراقــب فيــه شــكال آخــر
مــن الحيــاة مختلفــا عــن األول والثالــث .صفعنــي بعــض
الحنــن ملــن تركتهــم يف البيــت ومل أشــعر بــيء تجــاه
البيــت .مل يكــن بيتــي عــى أيــة حــال .كنــت متوجهــا إىل
بيــت آخــر ال أشــعر تجاهــه بــيء البتــة ،فهــو األخــر مل
يكــن بيتــي.
كانــت األخبــار تحتمــل إغــاق الشــوارع املؤديــة إىل مطــار بغــداد .بعــض
الســفلة اعــرض عــى الســفلة الذيــن ميســكون زمــام األمــور .اللصــوص الذيــن
كانــوا يصلّــون ويقاتلــون ،حصلــوا عــى الســلطة أخـرا فعــادوا إىل ســابق عهدهــم
لصوصــا .ولصــوص جــدد يحاولــون أزاحتهــم عــن الســلطة يك يرسقــوا مــا تبقــى.
مــرت األمــور بســام ووصلــت املطــار .مل يتغــر الكثــر؛ ضوضــاء بــا جــدوى.
حلقنــا ســاعتني وربــع ســاعة لنهبــط يف املدينــة الرائعــة التــي ال تشــبهها كل
املــدن .املدينــة الوحيــدة التــي تســتقر بشــطري أســتها عىل قارتــن ليعرب البوســفور
مــن بينهــا يغســل أدرانهــا قادمــا مــن األســود نحــو مرمــرة .كــم كنــت أمتنــى
لــو أتيــه يف تلــك املدينــة لعامــن أو أكــر ،أطــوي شــوارعها بــا هــدى ،أدلــف كل
أســواقها ،أتــذوق كل مطاعمهــا ،أحــدق يف كل العيــون التــي أصادفهــا ،وأرســم
انحنــاءات أجســاد اللــوايت يعــرن عــى جســدي.
أدخل كل املطارات
أسأل كل الفنادق عنك ِ
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فقد يتصادف أنك فيها ()1
وأشــري كل الحــي وأ ّدخرهــا ،وإن فرغــت جيــويب تســولت ،فــإن للتســول يف
بعــض املــدن لــذة ال تضاهــى ،وإن التســول يف مــدن أخــرى هــو املــوت والعــار معا.
تســاءلت لحظتهــا :هــل يعــرف الذيــن يقبعــون يف الصوامــع والجوامــع ويوصلــون
الليــل بالنهــار كيــف يشــعر املتســول يف «مــدن التيــه»()2؟
كان انتظــاري ،ويــا لألســف ،أربــع ســاعات فقــط .جلســت فيهــا أتلــذذ
بوجبتــي املعتــادة عنــد كل مــرور بهــذه املدينــة .قطعــة بيتــزا ،بعــض رشائــح
بطاطــا ،كــوال وكوبــا مــن حســاء هــو األلــذ بينهــا .الوجبــة التــي أس ـ ّد بهــا رمقــي
خــال نهــار كامــل هــو خالصــة التحايــل والتشــاطر مــع رشكــة الخطــوط الجويــة
التــي تجتذبنــي ومــن مثــي بســعر منخفــض مقابــل ســاعات مــن التجويــع ،أو
إجبــاري عــى رشاء وجبــة حقــرة بضعــف املبلــغ .يف النهايــة أصطــاد ســعرها
املخ ّفــض وأحشــو معــديت يف املطــار متلــذذا بإيقاعــات الحشــود العابــرة حــويل.
وأدع التفكــر يف أينــا األدهــى ،أنــا أم مكتــب الخطــوط؟
وحــن بلغــت نصــف وجبتــي ،جلســت أمامــي فتــاة ،أو باألحــرى امــرأة،
فقــد قــ ّدرت أنهــا تجــاوزت الثالثــن .مل تكــن باهــرة الجــال يك تشــ ّد العيــون
إليهــا أو رمبــا يقفــز القلــب بــن يديهــا .لكنهــا كانــت عمليــة املظهــر ،بجاذبيــة مــا.
تشـ ّدين املــرأة املتواضعــة التــرج .بــدأت بتنــاول وجبتهــا الرسيعــة كوجبتــي ،لكــن
مــن يــدري إن كانــت مســافرة مثــي .مل يســعفني حــديس يف معرفــة إن كانــت مــن
أهــل هــذه املدينــة فقــد كانــت فيهــا بعــض املالمــح العربيــة.
حاولــت فتــح الغطــاء املعــدين لعصــر الربتقال فلــم يطاوعهــا ،جالــت بعينيها
يف املــكان لتجــد مــا تســتعني بــه لفتحهــا ،ولكــن ال يشء .رفعــت نظرهــا فتقاطــع
مــع نظــري ،فطــارت ابتســامة خفيفــة عــى محياهــا بـراءة ممزوجــة بخجــل لذيــذ
أطــاح بــكل احتــال يف أن تكــون عربيــة .متــي املــرأة العربيــة وتجلــس تحيطهــا
هالــة مــن املخــاوف كان قــد خلقهــا لهــا الرجــل العــريب الــذي ميــي ويجلــس
محاطــا بهالــة مــن املخــاوف صنعتهــا لــه األديــان واملذاهــب والتقاليــد ســيئة النية.
كنــت حينهــا قــد شــارفت عــى االنتهــاء مــن وجبتــي ورشعــت أتصفــح
هاتفــي .رددت االبتســامة مبثلهــا .أرشت لهــا أن تضــع القنينــة عــى حافــة الطاولــة
وترضبهــا بلطــف لتفتــح غطائهــا .حاولــت فلــم تفلــح .رفعــت عينيهــا إ ّيل ،تبســمت
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مبثــل ســابقتها ووضعــت العصــر جانبــا لتكمــل وجبتهــا دونــه .ال أدري مــا الــذي
دفعنــي حينهــا إىل التوجــه نحوهــا .طلبــت العصــر منهــا وقصــدت النــادل ليفتحه،
وعــدت لهــا بــه .شــكرتني بكلمــة مل أمتيــز لفظهــا بدقــة ورمقتنــي بابتســامة ثالثــة.
عــدت إىل مــكاين وإىل هاتفــي ،أشــحت بنظــري عنهــا لتكمــل طعامهــا دون
إحـراج .ســاد صمــت عــم ّ املــكان واســتحالت همهمــة الحشــود ونــداءات املطــار
إىل موســيقى تداعــب فيهــا أنامــل أيرومــا ( )3مفاتيــح البيانــو بعشــق عاقــل وعقــل
عاشــق .بهــدوء يذكــرين بالتــي ع ّرفــت آذاين عــى موســيقاه أول مــرة فأصبح أســمها
بعــض موســيقاي ،بــل كلهــا.
بعد عرش دقائق.
انتهــزت فرصــة رمبــا لــن يــأيت الزمــان مبثلهــا .اقرتبــت منهــا وســألتها
االنضــام إىل طاولتهــا .تبادلنــا أحاديثــا ّ عاديــة جــدا .دعوتهــا إىل فنجــان كابتشــينو
يف املقهــى املجــاور .وحــن جلســنا يف زاويــة يف منــأى عــن األنظــار حملــت لهــا
قدحهــا وقطعــة حلــوى؛ رمبــا احتفــاال بتعــارف أهــداه إ ّيل القــدر .رجوتهــا أن
نتبــادل أرقــام هواتفنــا ،وحــن بلــغ الحديــث بنــا مبلغــا آخــر دفعــت لهــا عنــوان
بريــدي اإللكــروين .ووعدتهــا بالكتابــة حــال وصــويل.
مــرت الشــهور وأنــا أمطرهــا برســائل ملؤهــا الــدفء وعــذب الــكالم وشــوق
بــا هــوادة ،لتثمــر رســائيل عــن عطلــة صيفيــة ســنقضيها ســوية عــى ســاحل حــامل
أحيــل فيــه عــذب الــكالم إىل ســيل مــن القبــل وغابــات مــن عناقــات حميمــة.
قبل عرش دقائق.
كنــت قــد عاهــدت نفــي ّأل أســقط يف هــذا الوهــم الرشقــي .والهــوس
الرشقــي ،واملــرض الرشقــي .أال أُســتدرج إىل هــذه الخيــاالت الســطحية الســاذجة.
إىل هــذه التفاهــات .وضعــت العصــر أمامهــا ،واكتفيــت بابتســامتها الربيئــة،
وعــدت إىل طاولتــي أتصفــح هاتفــي .كنــت أقــرأ يف «الجحيــم» ( .)4ويــا للدهشــة
إذ اختــار كاتبهــا هــذه املدينــة بالــذات يك تكــون موضــع الــذروة فيهــا!
أكملــت هــي وجبتهــا ونهضــت ،ثــم ضاعــت يف الزحــام .مل أفكــر حتــى يف
وداعهــا بابتســامة .غرقــت ُ يف «الجحيــم» يف حينهــا .وبعــد عــر دقائــق غــرق كل
منــا يف متاهــات حياتــه .بعــد يومــن مــن وصــويل ،هــز املدينــة انقــاب عســكري
فاشــل ،كان رصاعــا آخ ـرا بــن الســفلة .واليــوم ،بعــد مــي شــهر ،حــن تذكرتهــا،
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وضعتهــا يف حــروف يف قصــة قصــرة ســيقرأها البعــض وينســاها لتغــرق يف عــامل
النســيان.
===
( )1من قصيدة تناقضات ن .ق .للشاعر السوري نزار قباين.
( )2إشــارة إىل الخامســية الروائيــة للكاتــب الســعودي الراحــل عبــد الرحمــن
منيــف «مــدن امللــح» وإحداهــا هــي «التيــه».
( )3أيرومــا ( :)Yirumaعــازف بيانــو شــهري .برطــاين الجنســية ،كــوري جنبــوي
األصــل.
( )4روايــة «الجحيــم» للكاتــب األمــريك دان بــراون .تــدور أحداثهــا األخــرة يف
مدينــة إســطنبول.
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إصدارات جديدة  -زهرية زقطان

الساهرات أصبحن خارج البيت
صــدر للكاتبــة الفلســطينية ،زهــرة زقطــان ،ديــوان
شــعر جديــد عنوانــه «الســاهرات أصبحــن خــارج البيت».
النــارش :الــدار األهليــة ،عـ ّـان .2016 ،تجــدر اإلشــارة إىل
أن الشــاعرة باحثــة يف تاريــخ الشــعب الفلســطيني ولها يف
هــذا املجــال كتــاب عنوانــه «كنعانيــات» .ولهــا مجموعــة
قصصيــة بعنــوان «أوراق غزالــة» ،وروايــة بعنــوان «مــى
زمــن الرنجــس» ( .)2007وهــي فنانة تشــكيلية باســتخدام
التطريــز بخيــوط الحريــر .انظــر/ي غــاف العــدد ( 62عــدد آب/أغســطس .)2011
أدنــاه مقتطفــات مــن الديــوان الجديــد:
يف امليثولوجيا الكنعانية
كــن هنــاك -الســاهرات -أو النادبــات يف خيمــة خــارج البيــت ميارســن أغــاين املــوت
والغياب
والتي تنتهي حني يتم الدفن
ها انتهى زمن الساهرات؟
ال ،ال يزلن يف خيمة املوت والغياب خارج عتبة البيت أمهات األرسى والشهداء
أمهات الحروب كل الحروب.
نـص
أين ستحط رأسها األبيض؟
امرأة بال وسائد؛ وشعرها أبيض؛
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أضاعها الحب؛
ثم أضاعتها الحرب؛
ثم أضاعتها الهزمية يف الحرب؛
امرأة مل تنترص؛
رأيتها يف الجنازة؛
تتقلب يف نص قلق عن املوت
يك ال تنام
نص آخر
عىل شاطئ سورية القدمية رست سفن اإلغريق
يف صيف 1982
املرأة
التي تنتظر السفينة عىل شاطئ طرطوس
تعرف أنه مل يركب السفينة.
املرأة
كانت تبحث عن عائد يحمل أمانته إليها
حصته من أرز النساء عىل
شعر الخارجني
وما تبقى من
كف ثقيلة مرقومة بالسجائر
والشظايا
ورغبة حصان
بنوم عميق.
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إصدارات جديدة  -شيخة حليوي

النوافذ كتب رديئة

صــدر للكاتبــة الفلســطينية ،شــيخة حليــوي ،مجموعــة
قصصيــة جديــدة عنوانهــا «النوافــذ كتــب رديئــة» عــن دار
األهليــة ،عـ ّـان ( .)2016املجموعــة هــي الثانيــة مــن نوعهــا.
املجموعــة األوىل عنوانهــا «ســيدات العتمــة» وصــدرت عــام
 2015عــن دار فضــاءات يف عــان .وللكاتبــة أيضــا كتــاب
ثالــث (نصــوص) عنوانــه «خــارج الفصــول تعلمــت الطـران»
صــدر عــام  2015عــن دار األهليــة.
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قضايا :بريطانيا والحرب عىل العراق

الحرب عىل العراق :مقتطف من تقرير شيلكوت
أدنــاه مقتطــف مــن تقريــر صــدر
يف لنــدن يــوم األربعــاء 6 ،متــوز (يوليــو)
 2016عــن نتائــج التحقيــق يف مشــاركة
بريطانيــا يف الحــرب عــى الع ـراق يف آذار
(مــارس)  2003بذريعــة وجــود أســلحة
دمــار شــامل.
تــوىل رئاســة هيئــة التحقيــق جــون
شــيلكوت ،واســتغرق التحقيــق نحــو ســبع
ســنوات.
وتكــون التقريــر مــن  12مجلــدا ،وبلــغ عــدد الصفحــات ســتة آالف صفحــة.
كان رئيــس وزراء بريطانيــا وقــت املشــاركة يف الحــرب ،تــوين بلــر ،زعيــم حــزب
العــال .وكان الرئيــس األمــريك وقتهــا ،جــورج بــوش (االبــن).
املقتطــف مــن قســم يســأل« :هــل كان العــراق يشــكل خطــرا جــادا أو
وشــيكا؟» (ص 47-46؛ امللخــص التنفيــذي).
 .331كانــت كلمــة الســيد بلــر يف مجلــس العمــوم يف  18آذار (مــارس) []2003
تتويجــا لسلســلة مــن الترصيحــات العلنيــة واملقابــات التــي تحــدد الحاجــة
امللحــة للمجتمــع الــدويل للتحــرك مــن أجــل تحقيــق نــزع ســاح العـراق وفقــا
لتلــك القـرارات ،التــي يعــود تاريخهــا إىل شــباط (فربايــر)  ،2002قبــل اجتامعــه
مــع الرئيــس بــوش يف كروفــورد يف  5و 6نيســان (أبريــل).
 .332كــا أوضــح [وزيــر الخارجيــة] الســيد كــوك يف خطــاب اســتقالته يف 17
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آذار (مــارس) ،كان مــن املمكــن لوزيــر اســتخالص اســتنتاجات مختلفــة مــن
املعلومــات نفســها.
 .333أعــرب الســيد كــوك عــن شــكوكه يف قــدرة صــدام حســن عــى شــن هجــوم
اس ـراتيجي ،ويف الدرجــة التــي ميثلهــا الع ـراق كـ»خطــر واضــح وقائــم» عــى
اململكــة املتحــدة .مــن بــن النقــاط التــي أشــار إليهــا الســيد كــوك:
= « ...ال املجتمــع الــدويل وال الــرأي العــام الربيطــاين مقتنــع بــأن هنــاك ســببا ملحــا
ومقنعــا لهــذا العمــل العســكري يف العراق».
= «عــى مــدى العقــد املــايض ،أدت اس ـراتيجية [االحتــواء] إىل تدمــر كميــة مــن
األســلحة أكــر مــن التــي دمــرت يف حــرب الخليــج ،وفككــت أســلحة الع ـراق
النوويــة ،وأوقفــت برامــج صــدام لصنــع الصواريــخ املتوســطة والبعيــدة
املــدى».
= «العـراق رمبــا ال يوجــد لديــه أســلحة دمــار شــامل باملعنــى املفهــوم
الســائد للمصطلــح -أي وجــود قذيفــة ميكــن إطالقهــا عــى
مدينــة متثــل هدفــا اس ـراتيجيا .ورمبــا  ...لديــه ســموم بيولوجيــة
وذخائــر كيامويــة ميدانيــة ،ولكنــه ميلــك هــذه منــذ الثامنينيــات،
عندمــا باعــت الــركات األمريكيــة صــدام مــواد الجمــرة الخبيثــة
(أنرثاكــس) ،وبعــد ذلــك وافقــت الحكومــة الربيطانيــة عــى تشــييد
مصانــع مــواد كيامويــة وذخائــر .ملــاذا اآلن أصبــح عاجــا القيــام
بعمــل عســكري لنــزع القــدرة العســكرية التــي كانــت موجــودة
طيلــة عرشيــن ســنة ،والتــي ســاعدنا عــى تأسيســها؟ ملــاذا مــن
الــروري اللجــوء إىل الحــرب هــذا األســبوع ،يف حــن أن طمــوح
صــدام الســتكامل برنامــج أســلحته متوقــف بســبب وجــود مفتــي
األمــم املتحــدة؟»[.]155
 .334يف  12ترشيــن األول (أكتوبــر)  ،2004قــال الســيد ســرو [وزيــر الخارجيــة] يف
معــرض إعالنــه عــن ســحب ســطرين مــن تقريــر مخابـرايت ســاهم قبــل النـزاع
يف بلــورة األحــكام عــى مرافــق اإلنتــاج البيولوجــي املتنقلــة ،ونيــات النظــام:
« ...ال أقبــل ،حتــى بالنظــر إىل املــايض مبــا نعرفــه اليــوم ،أننــا كنــا
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مخطئــن لقيامنــا بعمــل كالــذي قمنــا بــه يف الظــروف التــي واجهناهــا
املفصلــة التــي قدمتهــا
يف ذلــك الحــن .حتــى بعــد ق ـراءة كل األدلــة ّ
مجموعــة املســح العراقيــة ،ال يبقــى مــن الصعــب تصديــق أن نظامــا
ميكــن أن يتــرف بطريقــة مد ّمــرة للــذات مــن أجــل أن يتظاهــر بــأن
لديــه أســلحة ممنوعــة ،ولكنــه يف الواقــع ال ميلكهــا» [.]156
 .335تــرف العــراق بصــورة مريبــة خــال ســنوات عديــدة ،أدت إىل وصــول
الحكومــة ومجتمــع املخابــرات إىل اســتدالالت أن العــراق كان يســعى إىل
حاميــة أصــول أســلحة دمــار شــامل مخفيــة .عندمــا نفــى العـراق أنــه احتفــظ
بــأي قــدرات أســلحة دمــار شــامل ،اتهمتــه الحكومــة الربيطانيــة بالكــذب.
 .336أدى ذلــك إىل تأكيــد الحكومــة عــى مقــدرة العـراق عــى النجــاح يف خــداع
املفتشــن ،وإلقــاء ظــال الشــك عــى مقــدرة املفتشــن التحقيقيــة .وكــا ذكــر
م ـرارا ،مل يكــن دور املفتشــن البحــث عــن أصــول أخفيــت ،بــل التأكــد مــن
مزاعــم الع ـراق.
 .337مع حلول شهر آذار (مارس)  ،2003حدث ما ييل:
= صواريــخ الصمــود -2التــي تجــاوزت النطــاق الــذي ســمحت بــه األمــم املتحــدة،
كان يجــري تدمريهــا.
= الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة اســتنتجت عــدم وجــود برنامــج عراقــي نــووي
ذي أهميــة.
= املفتشــون اعتقــدوا أنهــم حققــوا تقدمــا ،وتوقعــوا الحصــول عــى مزيــد مــن
التعــاون مــن الع ـراق.
= كان املفتشــون يســتعدون لتكثيــف نشــاطاتهم بطلعــات لطائ ـرات مــن ط ـراز
يــو -2ومقابــات خــارج الع ـراق.
 .338عندمــا ســعت اململكــة املتحــدة الســتصدار قـرار جديــد مــن مجلــس األمــن
يف آذار (مــارس)  ،2003مل تكــن أغلبيــة أعضــاء املجلــس مقتنعــة بــأن عمليــة
التفتيــش ،والجهــود الدبلوماســية املحيطــة بهــا ،قــد وصلــت إىل نهايــة الطريق.
ومل توافــق األغلبيــة عــى الــرأي الــذي دعــا إىل وقــف عمليــات التفتيــش
واللجــوء إىل القــوة .ذهبــت اململكــة املتحــدة إىل الحــرب دون التفويــض
عود الند :فصلية ثقافية

[ ] 35

العدد  :2خريف 2016

الرصيــح الــذي ســعت إىل الحصــول عليــه مــن مجلــس األمــن.
 .339ويف وقــت التصويــت يف الربملــان [عــى املشــاركة يف الحــرب] يف  18آذار
(مــارس) ،مل تكــن الخيــارات الدبلوماســية قــد اســتنفدت .مل يكــن األمــر يف
ذلــك الحــن بلــغ مرحلــة اعتبــار العمــل العســكري املــاذ األخــر.
==
هوامش
[ ]155مجلــس العمــوم ،التقريــر الرســمي 17 ،آذار (مــارس)  ،2003األعمــدة -726
.728
[ ]156مجلــس العمــوم ،التقريــر الرســمي 12 ،ترشيــن األول (أكتوبــر) ،2004
العمــودان .152-151
==
معلومــات إضافيــة عــن أســاء األشــخاص املذكوريــن يف املقتطــف أعــاه ومناصبهم
يف ذلــك الحني.
بلري :توين بلري ( ،)Tony Blairزعيم حزب العامل ورئيس الوزراء.
كــوك :روبــن كــوك ( ،)Robin Cookوزيــر الخارجيــة .اســتقال مــن منصبــه
احتجاجــا عــى قــرار الحكومــة املشــاركة يف الحــرب عــى العــراق.
سرتو :جاك سرتو ( ،)Jack Strawوزير الخارجية بعد استقالة روبن كوك.
الســطران اللــذان أعلــن ســرو عــن ســحبهام مــن التقريــر املخاب ـرايت زُعــم فيهــا
أن الع ـراق قــادر عــى تجهيــز أســلحة الدمــار الشــامل يف غضــون  45دقيقــة.
==
ترجمة «عـود الـنـد»
==
رابط التقرير يف موقع هيئة التحقيق برئاسة جون شيلكوت
http://www.iraqinquiry.org.uk/the-report
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قضايا :املجتمع املدين يف الرشق األوسط

املجتمع املدين كأيديولوجية

أدنــاه ملخــص ورقــة منشــورة يف «املجلــة الربيطانيــة لدراســات
الــرق األوســط» .الورقــة مــن تأليــف جيســيكا يل دويــل.
امللخص
لعــب دعــم املجتمــع املــدين منــذ أوائــل التســعينيات دورا محوريــا يف
الجهــود الدوليــة املبذولــة يف الرشق األوســط وشــال أفريقيــا للرتويــج للدميقراطية
وقيمهــا .األســاس املنطقــي لهــذا الدعــم يكمــن يف فهــم مســتمد مــن منــوذج
للمجتمــع املــدين يعتمــد عــى الدميقراطيــة الليرباليــة ،وهــو فهــم مهيمــن عــى
النقاشــات حــول املجتمــع املــدين.
تســلط هــذه الورقــة الضــوء عــى جوانــب عــدم الدقــة يف هــذا النمــوذج،
عندمــا يطبــق عــى دول الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،بأخــذ تركيــا كمثــال.
وتلفــت الورقــة النظــر إىل مخاطــر دعــم منظــات املجتمــع املــدين عــى أســاس
تكهنــات.
التحليــل النقــدي ملنظــات املجتمــع املــدين ودورهــا يف املجتمــع الــريك،
باســتخدام اإلطــار النظــري الــذي وضعــه غرامــي ،يؤكــد قضيتــن رئيســيتني ،هــا:
( )1خالفــا لوجهــة النظــر املهيمنــة يف وســط صنــع السياســات ،التــي
تســاوي بــن منظــات املجتمــع املــدين والدميوقراطيــة ،يالحــظ أن
منظــات املجتمــع املــدين تســاعد يف كثــر مــن األحيــان النخــب
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يف الــدول الدميقراطيــة وغــر الدميقراطيــة عــى توســيع وتعزيــز
ســلطتها السياســية واالقتصاديــة.
( )2الصــورة املثاليــة التــي يرســمها صنــاع السياســات الغربيــون
للمجتمــع املــدين ينتــج عنهــا تناقــص يف إدراك العوامــل التــي
تضعــف املجتمــع املــدين ،وتــؤدي إىل تــآكل قابليتــه الدميقراطيــة.
اســتنتاجات الورقــة تؤيــد بصــورة عامــة وجهــة النظــر التــي تؤكــد أن
منظــات املجتمــع املــدين يف الــرق األوســط وشــال أفريقيــا تســهل مصالــح
النخبــة أكــر مــا تســهل مصالــح املواطنــن العاديــن ،والدميوقراطيــة بشــكل عــام.
===

Jessica Leigh Doyle. Civil Society as Ideology in the Middle East:
A Critical Perspective. British Journal Of Middle Eastern Studies
Vol. 43 , Iss. 3,2016

امللخــص فقــط متوفــر عــى الرابــط التــايل .ميكــن االطــاع عــى النــص الكامــل مــن
خــال حواســب الجامعــات املشــركة
http://dx.doi.org/10.1080/13530194.2015.1102713
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قضايا :اقتصاد

فشل سياسة التقشف
التقشــف سياســة اقتصاديــة اتبعــت ســنوات طويلــة .وكلّــا تعــرض
بلــد ملشــكلة اقتصاديــة نتيجــة ســوء إدارة االقتصــاد ،لجــأت الحكومــة
إىل التقشــف بدافــع ذايت أو بطلــب مــن مؤسســات ماليــة دوليــة كالبنك
الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل .مــن األمثلــة عــى أجـراءات التقشــف
تخفيــض املعونــة التــي تقدمهــا الحكومــة للفق ـراء ،ورفــع الدعــم عــن
مــواد أساســية مبــا يف ذلــك الخبــز الــذي تعتمــد عليــه األرس الفقــرة
كثـرا.
ولكــن أصــوات الذيــن قالــوا يف املــايض إن سياســة التقشــف سياســة
اقتصاديــة فاشــلة بــدأت تعلــو وتجــد لهــا آذانــا صاغيــة يف وســائل
اإلعــام وحلبــة السياســة .واألمثلــة كثــرة عــى فشــل التقشــف كسياســة
لحاميــة األوضــاع االقتصاديــة مــن مزيــد مــن التدهــور ،أو حفــز النمــو
االقتصــادي .ومــن أشــهر األمثلــة الحديثــة عــى فــرض التقشــف عــى
دولــة ،مــا جــرى يف اليونــان ،التــي رفــض شــعبها سياســة التقشــف لكــن
الحكومــة رضخــت بعــد رفــض أويل للرشوط مؤسســات االتحــاد األورويب
املاليــة .وسياســة التقشــف كانــت (وال تـزال) متّبعــة يف بريطانيــا .وبــدأ
املوقــف منهــا كسياســة اقتصاديــة يتغــر بعــد التصويــت عــى الخــروج
مــن االتحــاد األورويب.
املقتطــف أدنــاه مــن ورقــة قدمهــا الربوفســور روبــرت سكيدلســي
( ،)Robert Skidelskyاألســتاذ الفخــري يف االقتصــاد الســيايس يف
جامعــة واريــك الربيطانيــة .عنــوان الورقــة «فشــل التقشــف» .صــدرت
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الورقــة يف حزيـران (يونيــو)  2015عــن معهــد شــيفيلد لبحــوث االقتصاد
الســيايس .ترجمــة «عــود النــد».
==
أدت ورقــة صــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدويل يف عــام  2010إىل انتهــاء
ســاعة املجــد التــي حظــي بهــا اليســينا .فباســتخدام ذات البيانــات التــي اســتخدمها
أليســينا ،قــال مؤلفــو ورقــة صنــدوق النقــد« :مــع أنــه مــن املمكــن التكهــن بــأن
تأثــرات الثقــة أدت دورا يف عينــة التعزيــزات ،ولكــن أثنــاء فــرات الهبــوط ،ال
يبــدو أن التأثــرات لعبــت دورا قويــا مــا فيــه الكفايــة لتحويــل التعزيــزات إىل
متدديــة» .االنكــاش املــايل انكــايش .نقطــة.
األدلــة عــى أن هــذا صحيــح ترتاكــم .يف الوقــت الحــارض ،هنــاك اتفاق واســع
النطــاق أن التقشــف يســبب رضرا .مكتــب مســؤولية امليزانيــة وكالــة مســتقلة
أسســها [وزيــر املاليــة الربيطــاين] أوزبــورن لتقييــم أداء الحكومــة عــى مســتوى
ـكل (ماكــرو) .اســتنتج املكتــب أن التقشــف أدى إىل خفــض منــو الناتــج
االقتصــاد الـ ّ
املحــي اإلجــايل بنســبة  2٪مــن  2010وحتــى  ،2012مــا أدى إىل رفــع كلفــة
التقشــف الرتاكميــة منــذ  2010لتبلــغ  5٪مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .ويقــدر
ســاميون ريــن لويــس مــن جامعــة أكســفورد أن الــرر قــد يكــون أكــر مــن ذلــك
وقــد يكــون بلــغ  15٪مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.
يف اســتطالع حديــث لــرأي االقتصاديــن الربيطانيــن أج ـراه مركــز االقتصــاد
الــكيل ،رأى ثلثــا الذيــن اســتطلعت آراؤهــم أن التقشــف أرض اقتصــاد اململكــة
املتحــدة .بريطانيــا ليســت الدولــة الوحيــدة التــي عانــت مــن التقشــف .ففــي
التوقعــات لالقتصــاد العاملــي املنشــورة يف ترشيــن األول (أكتوبــر)  ،2010اعــرف
صنــدوق النقــد الــدويل بــأن «املضاعفــات املاليــة مل تقــدر حــق قدرهــا يف مختلــف
أنحــاء العــامل».
بعبــارة ســهلة :املتنبئــون مل يحســنوا تقديــر مــدى القــدرة اإلضافيــة ،وبالتــايل
مل يحســنوا تقديــر نطــاق التوســع املــايل لزيــادة اإلنتــاج .هــل كان الخطــأ غــر
مقصــود؟ أم أن األمــر يعــود إىل أن املتنبئــن كانــوا مســتعبدين للنــاذج االقتصاديــة
التــي عنــت ضمنــا أن االقتصــادات يف حالــة عاملــة كاملــة ،ويف هــذه الحالــة
النتيجــة الوحيــدة للتمــدد املــايل هــو التضخــم؟
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نجــح [حــزب] املحافظــن إىل حــد بــارع يف إقنــاع الناخبــن اإلنجليــز بأنــه
يقــوم بعمليــة «تنظيــف الفــوىض التــي تركهــا [حــزب] العــال»؛ وأنــه بــدون
التقشــف كانــت «بريطانيــا ستســر عــى درب اليونــان» .لألســف مل يتمكــن حــزب
آخــر ،باســتثناء الحــزب القومــي اإلســكتلندي ،مــن تطويــر رسديــة مضــادة فعالــة،
ولــذا مل يكــن هنــاك انخـراط يف نقــاش حــول التقشــف والتوســع .ورغــم التأخــر،
حــان الوقــت لذلــك .فقــد ظــل جــورج أوزبــورن وزيـرا للامليــة ،ووعــد بتخفيضــات
أقــى خــال الســنوات الخمــس القامــة.
ال يـزال التقشــف املــايل املذهــب الســائد يف منطقــة اليــورو ،وذلــك بفضــل
أملانيــا .ولــذا ســوف يســتمر الــرر .ويف غيــاب رسديــة مضــادة فعالــة ،قــد يكــون
قدرنــا أن نكتشــف مــدى األمل الــذي ســوف يتح ّملــه الضحايــا قبــل أن ميحــي ذكـراه
االنتعــاش املوعــود.
===
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Economic and Social Research.
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د .عـدلـي الـهـ ّواري

نظريات الدميقراطية :عرض ونقاش
أدنــاه فصــل مــن رســالة دكتــواره موضوعها
الدميقراطية واإلســام  .ســلمت الرســالة ونوقشت
بنجــاح يف جامعــة وستمنســر (لنــدن) يف عــام
 .2012وتــم يف البحــث اختيــار األردن كحالــة
دراســية .الفصــل يعــرض النظريــات املتعلقــة
بالدميقراطيــة ،ويناقشــها قبــل الوصــول إىل
التعريــف الــذي تبنتــه الرســالة .تجــدر اإلشــارة
إىل أن الرســالة نــرت يف كتابــن ،أحدهــا
خصــص للجانــب النظــري ومــن الرســلة؛ واآلخــر
للجانــب العمــي .والرســالة أيضــا متوفــرة مــن خــال موقــع جامعــة وســتمنرس
واملكتبــة الربيطانيــة.
اســتعرض يف هــذا الفصــل نظريــات مختلفــة متعلقــة بالدميقراطيــة لتســليط
الضــوء عــى النقاشــات (أو الجــدل) حــول معنــى الدميقراطيــة ،ولتحديــد النظريات
التــي يسرتشــد بهــا هــذا البحــث .يع ـ ّرف بــروار ( ،2000ص  )192النظريــة بأنهــا
«مجموعــة مــن الطروحــات املجــردة املرتابطــة حــول الشــؤون اإلنســانية والعــامل
االجتامعــي تفــر انتظاماتهــا وخصائصهــا» .وينــوه أن النظريــات ليســت «بيانــات
وصفيــة» (ص  .)192مايلــز وهوبرمــان ( ،1994ص  )18يشـران إىل أن دور اإلطــار
النظــري رشح «أهــم األشــياء التــي يتعــن دراســتها —العوامــل والتصــورات
واملتغ ـرات الرئيســية—والعالقة املفرتضــة بينهــا».
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قــال روبــرت دال يف الخمســينيات (« :)1956ال توجــد نظريــة دميقراطيــة
واحــدة بــل نظريــات» (ص  .)1بعــد مــرور خمســن عامــا عــى هــذا القــول،
مــن الســهل عــى املــرء أن يتخيــل أن النظريــات تضاعفــت .أول التحديــات التــي
تواجــه الباحــث يف املســائل املتعلقــة بالدميقراطيــة هــو تعريفهــا ،وأقصــد تعريفــا
يتجــاوز املعنــي الحــرف للمصطلــح الــذي يعــود إىل العــر اإلغريقــي ويعنــي
حكــم الشــعب .ولكــن قبــل البحــث عــن املعنــى ،أود أن أســتعرض عــددا مــن
الحجــج املتعلقــة بالدميقراطيــة ،بــدءا بالحجــة التــي تعــرض عــى الفكــرة نفســها،
ثــم الحجــج املختلفــة التــي تعــرض عــى النــاذج والتصــورات والتوافــق الثقــايف،
واملتطلبــات املســبقة للدميقراطيــة .بعــد ذلــك ،سأشــر إىل الحجــج التــي تع ـ ّرف
الدميقراطيــة.
الدميقراطية :الطعن يف املفهوم
يقــول هاينــز ( )2001إن «تعريــف الدميقراطيــة مهمــة صعبــة» (ص .)8
ويعــرف كــن ( )1991بــأن «مفهــوم الدميقراطيــة محفــوف حاليــا بالتشــويش»
(ص  .)168ويقــول هوفــان ( ،1988ص  )131جازمــا« :الدميقراطيــة بــا شــك
املفهــوم األكــر اعرتاضــا عليــه وإثــارة للجــدل يف النظريــة السياســية».
ويقــول صيقــل( )2003إن «الدميقراطيــة مفهــوم مثقــل باملعــاين ،فتاريخيــا،
عنــى شــيئا مختلفــا لفئــات مختلفــة مــن النــاس» .ويضيــف« :ليــس هنــاك إجــاع
[يف الــدول الغربيــة] عــى مــا يعنيــه املفهــوم بالضبــط ،وعــى أفضــل طريقــة
للتعبــر عــن الفكــرة» .ويشــر صيقــل أيضــا إىل أنــه ال يوجــد «اتفــاق واســع
النطــاق بــن املنظريــن واملامرســن عــى مــا إذا كانــت الدميقراطيــة تعنــي شــكال
مــن أشــكال الحكــم ،أم وســيلة الختيــار الحكومــة ،أم مصطلحــا ينطبــق عــى
مجتمــع بأكملــه» (ص .)111
ســيجد الباحــث أن داريس الدميقراطيــة يقرتبــون مــن تعريــف الدميقراطيــة
ببعــض الــردد .وســيجد مـرارا إشــارة إىل غــايل ([ )1968 ]1956الــذي جــادل بــأن
الدميقراطيــة هــي «مفهــوم متنــازع عــى جوهــره» .ولذلــك ،فــإن البدايــة منطقيــة
لهــذه املناقشــة هــي حجــة غــايل .وفقــا لغــايل ( ،)1968هنــاك مفاهيــم متنــازع
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عــى جوهرهــا ،مثــل الديــن والفــن والعلــم والدميقراطيــة والعدالــة االجتامعيــة
(ص .)168
لــي يــدرج مفهــوم مــا ضمــن هــذا التصنيــف ،يجــب أن يســتويف خمســة
رشوط (ص :)168-161
أوال :املفهــوم املطــروح يجــب أن يكــون تقييميــا ،مبعنــى أنــه يــدل عــى
إنجــاز يحظــى بقيمــة أو ينســب إليــه الفضــل يف ذلــك.
ثانيــا :اإلنجــاز يجــب أن يكــون ذا ســمة داخليــة معقــدة ،ومــا يحظــى
بــه مــن قيمــة ينســب إليــه ككل.
ثالثــا :تفســر قيمــة املفهــوم يجــب أن تشــمل إشــارة إىل مســاهامت
إلزاميــة مــن أجزائــه أو ميزاتــه املختلفــة [ ]...واإلنجــاز املعــرف بــه
يوصــف يف البدايــة بصــور مختلفــة.
رابعــا :اإلنجــاز املعــرف بــه يجــب أن يكــون مــن نــوع يســمح بتعديــل
كبــر عــى ضــوء الظــروف املتغــرة؛ التغي ـرات ال ميكــن تحديدهــا
أو التنبــؤ بهــا مقدمــا [ ]...أي إنجــاز مــن هــذا القبيــل ذو طبيعــة
«مفتوحــة».
خامســا :يعــرف كل طــرف بحقيقــة أن اســتخدامه للمفهــوم متنــازع
عليــه مــن األط ـراف األخــرى.
مــن أجــل التمييــز بــن املفهــوم املتنــازع عــى جوهــره واملفاهيــم «املشوشــة
جذريــا» يضيــف غــايل رشطــن آخريــن( :ص :)168
سادســا :اشــتقاق مفهــوم مــن هــذا القبيــل مــن منــوذج أصــي ســلطته
معــرف بهــا مــن جميــع املســتخدمني املتنازعــن.
ســابعا :احتــال أو معقوليــة ،باملعنــى املالئــم لهــا ،االدعــاء بــأن
التنافــس املســتمر عــى االعــراف بــن مســتخدمي املفهــوم
املتنازعــن مي ّكــن إنجــاز النمــوذج األصــي مــن الدميومــة أو التطــور
بالطريقــة األمثــل.
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يصــف غــايل الدميقراطيــة كمصطلــح بأنهــا «معقــدة ومشــحونة عاطفيــا إىل
حــد كبــر ،ومربكــة» .ولكنــه ميتنــع عــن توضيــح اإلربــاك .وبــدال مــن ذلــك ،يــرح
كيــف تنطبــق الــروط الســبعة عــى الدميقراطيــة ،وبالتــايل التحقــق مــن صحــة
الحجــة القائلــة إن الدميقراطيــة هــي مفهــوم متنــازع عــى جوهــره (ص .)178
يــرى غـراي ( )1977أن مــن «ســات هــذه املفاهيــم أنهــا تحــدث يف ســياقات
اجتامعيــة مرتبطــة بنـزاع أيديولوجــي» (ص  .)333ويشــكك غـراي يف توصيــف غايل
للمفاهيــم املتنــازع عــى جوهرهــا ،ويعتــر توصيفــه مفهومــا متنازعــا عــى جوهــره
أيضــا (ص  .)339ويف رأي بــرش ( ،)1993أن املفاهيــم والتنــازع عليهــا يتغـران ،وقــد
يتوقــف االختــاف عــى مفهــوم كان محــل خــاف يف املــايض (ص .)9-8
يتخــذ االعـراض عــى فكــرة الدميقراطيــة ومــا تعنيــه أشــكاال مختلفــة .إحدى
طــرق االع ـراض هــي القــول إن للدميقراطيــة أكــر مــن منــوذج .ولكــن الباحثــن
اســتخدموا مصطلــح «منــوذج» مبعنيــن ،أحدهــا فضفــاض ،واآلخــر محــدد.
وفقــا ملاكفرســون ( ،)1977مصطلــح «منــوذج» يعنــي «بنــاء نظــري يهــدف
إىل عــرض وتوضيــح العالقــات الحقيقيــة ،الكامنــة وراء املظاهــر ،بــن ظاهــرة قيــد
الدراســة وغريهــا أو داخــل الظاهــرة» (ص  .)3-2أمــا هيلــد ( ،1995ص  )5فهو أكرث
تحديــدا يف اســتخدامه ملصطلــح «النمــوذج» .ويحــدد ثالثــة منــاذج للدميقراطيــة:
( )1املبــارشة أو الدميقراطيــة التشــاركية؛ ( )2الدميقراطيــة الليرباليــة أو التمثيليــة
(النيابيــة)؛ ( )3دميقراطيــة الحــزب الواحــد.
تعريــف ماكفرســون للنمــوذج نظــري ويبــدو قريبــا مــن الحجــة التاليــة،
التــي ســيتم إيجازهــا أدنــاه ،وهــي متعلقــة بالتصــورات املختلفــة للدميقراطيــة.
اســتخدام هيلــد للمصطلــح ،منــوذج ،وصفــي أكــر لكيفيــة مامرســة الدميقراطيــة.
وفيــا يتعلــق بالنمــوذج الثالــث الــذي ذكــره يقــول «قــد يشــك البعــض يف اعتبــاره
شــكال مــن أشــكال الدميقراطيــة» (ص  .)5االســتخدامان املختلفــان ملصطلــح منــوذج
يش ـران إىل أنــه مصطلــح غامــض ،وال ميكــن فهمــه إال عندمــا يفــر املســتخدم
مــا يقصــد بــه.
يشــر كونــويل ( )1995إىل أن «استكشــافات ماكفرســون للمثــل الدميقراطيــة
حــدث يف ســياق بضــع مناقشــات» مــن قبيــل «نقــاش التعددية-النخبويــة]...[ ،
الصــدام بــن ُمثــل الدميقراطيــة املتعلقــة باملشــاركة والتمثيــل ،والعالقــة بــن
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املســاواة االقتصاديــة واملواطنــة الدميقراطيــة[ ،و] التفــوق النســبي للرأســالية أو
االش ـراكية» .ولكــن كونــويل يعــرف بــأن هــذه املناقشــات اســتبدلت (ص .)76
ورد أعــاه أن هيلــد حــدد ثالثــة منــاذج للدميقراطيــة ،وأن أحدهــا منــوذج
«الدميقراطيــة الليرباليــة أو النيابيــة» .ولكــن هنــاك حاجــة إىل توضيــح عنرصيــن:
األول الدميقراطيــة النيابيــة ،والثــاين العالقــة بــن الدميقراطيــة والليرباليــة.
يتســاءل ســارتوري ( ،1962ص « :)253هــل الدميقراطيــة املبــارشة أفضــل؟
وهــل ال تـزال ممكنــة؟» إذا كان مــن املمكــن للشــعب يف املدينة-الدولــة اإلغريقية
االجتــاع يف مــكان واحــد ،مل يعــد ممكنــا اســتيعاب شــعب الدولة-األمــة يف مــكان
واحــد .ونتيجــة لذلــك ،فــإن الدميقراطيــة املبــارشة متــارس يف الهيئــات الصغــرة،
كاألنديــة مثــا ،أو يف مناســبات محــددة كاالســتفتاءات.
الشــكيل العمــي ملامرســة الدميقراطيــة هــو الدميقراطيــة النيابيــة ،ووفقهــا
يختــار الناخبــون أشــخاصا لتمثيلهــم يف الربملــان والهيئــات املامثلــة املخولــة ســن
قوانــن ومحاســبة الســلطة التنفيذيــة .يشــر ســارتوري إىل أن جميــع الدميقراطيــات
الحديثــة غــر مبــارشة ،أي أن الشــعب يحكمــه نــواب انتخبهــم لذلــك (ص .)252
أمــا مســألة العالقــة بــن الليرباليــة والدميقراطيــة فهــي أكــر تعقيــدا ،وتثــر جــدال
بــن مؤيــدي املفهومــن ،وخاصــة بشــأن التــوازن الســليم بــن االثنــن.
يشــر بوبيــو ( ،1990ص  )25محقــا إىل أن «الليرباليــة كنظريــة للدولــة
مســألة حديثــة ،بينــا الدميقراطيــة شــكل قديــم مــن أشــكال الحكومــة» .غ ـراي
( )1995يوضــح أن «الليرباليــة ليســت أقــدم مــن القــرن الســابع عــر» .ويالحــظ
أن أول اســتخدام ملصطلــح «الليرباليــة» لوصــف «حركــة سياســية كان يف عــام
 1812مــن قبــل حــزب إســباين اســمه الليرباليــون ( .»)Liberalesوقبــل ذلــك،
اســتخدم آدم ســميث الكلمــة عندمــا أشــار إىل «الخطــة الليرباليــة للمســاواة
والحريــة والعدالــة» (ص .)xi
ويــرح دووركــن ( )1983أن أحــد جوانــب الليرباليــة يهتــم بالحكومــة
والفــرد .ويف هــذا الصــدد ،تقــي الليرباليــة بــأن تكــون «الحكومــة محايــدة بشــأن
املســائل األخالقيــة الشــخصية ،وأن تــدع النــاس يعيشــون وفــق الطريقــة التــي
يرونهــا األفضــل طاملــا أنهــا ال تــر اآلخريــن.».
الجانــب اآلخــر مــن الليرباليــة ،وفقــا لدووركــن ،يهتــم باالقتصــاد .ويف هــذا
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الصــدد ،تقــي الليرباليــة بــأن عــى الحكومــة «التقليــل مــن عــدم املســاواة
االقتصاديــة ،مــن خــال إدارة االقتصــاد وبرامــج الرعايــة التــي تعيــد توزيــع الــروة
لتخفيــف آثــار الفقــر».
يشــر زكريــا ( ،2004ص  )20إىل أن معظــم الــدول األوروبيــة يف ســنة 1940
«اعتمــدت جوانــب هامــة مــن الليرباليــة الدســتورية :ســيادة القانــون ،وحقــوق
امللكيــة الخاصــة ،وعــى نحــو متزايــد ،الفصــل بــن الســلطات وحريــة التعبــر
والتجمــع» .ويالحــظ كذلــك أنــه قبــل القــرن العرشيــن ،كانــت «معظــم البلــدان
يف أوروبــا الغربيــة ذات نظــام حكــم فــردي ليـرايل ،أو شــبه دميقراطــي يف أحســن
األحــوال .فالحــق يف التصويــت كان مقيــدا جــدا ،والهيئــات الترشيعيــة املنتخبــة
كان لديهــا القليــل مــن الســلطة» (ص .)20
يف ضــوء مــا ســبق ،كثــرا مــا يجــد املــرء صفــة غــر ليرباليــة مضافــة إىل
الدميقراطيــة لإلشــارة إىل أنهــا شــكل ناقــص مــن أشــكال الدميقراطيــة ،الفتقارهــا
إىل الحريــات الشــخصية وعنــارص مــن النظــام الرأســايل ،وخاصــة اقتصــاد الســوق.
عــى ســبيل املثــال ،مــع أن إي ـران تجــري انتخابــات منتظمــة ،وشــعبها انتخــب
عــددا مــن الرؤســاء منــذ تأســيس الجمهوريــة اإلســامية يف إيـران عــام  ،1979فــإن
إي ـران توصــف بأنهــا دميقراطيــة غــر ليرباليــة (زكريــا .)2004
رغــم ذلــك ،فــإن البعــض يفضــل الليرباليــة عــى الدميقراطيــة .يشــر
ســارتوري ( )1962إىل رفــض كانــط الرصيــح للدميقراطيــة باعتبارهــا شــكال مــن
الحكــم االســتبدادي (ص  .)262ويشــر أيضــا إىل أن ماديســون وهاملتــون ،وهــا
مــن اآلبــاء املؤسســن للواليــات املتحــدة مل يختلــف تفكريهــا يف املســألة عــن
تفكــر كانــط (ص .)288
هــذه النظــرة للدميقراطيــة مل تنقــرض .يذكــر هيلــد أن هايــك مييــز «بــن
الليرباليــة والدميقراطيــة» ،وأن هايــك قــال «إذا كانــت الدميقراطيــة تعنــى «إرادة
األغلبيــة بــدون قيــود» فهــو «ليــس دميقراطيــا»( ».هايــك  ،1982ص  39يف كتــاب
هيلــد ،1987 ،ص .)248
فكــرة أن الدميقراطيــة تعنــي حكــم األغلبيــة بــدون قــود أو عقالنيــة فكــرة
قدميــة باليــة .ســارتوري ( ،1962ص  )461-460قــال إن «الدميقراطيــة ال معنــى
لهــا بــدون الليرباليــة» .وبعــد خمســن ســنة ،يــردد بيثــام ( ،2004ص )75-61
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نفــس الحجــة :الدميقراطيــة والحريــة ال ينفصــان .ويؤكــد« :بــدون حريــة ال توجــد
دميقراطيــة» (ص .)61
يلخــص بوبيــو ( ،1990ص  )37النقــاش حــول الليرباليــة والدميقراطيــة بالقول
إن «الدميقراطيــة ميكــن أن تعتــر تطورا طبيعيــا لليربالية» .هذا االســتنتاج ال ينطوي
عــى تناقــض ،ألنــه ال يعنــي ضمنــا أن الدميقراطيــة ظلــت مســتمرة منــذ عهــد
املدينة-الدولــة اإلغريقيــة ،بــل ينطبــق تحديــدا عــى عــودة ظهــور الدميقراطيــة يف
العــر الحديــث ،واملناقشــات التــي تحيــط بالليرباليــة والدميقراطيــة.
أؤيــد وجهــة نظــر ســارتوري ،وبيثــام ،وبوبيــو .ولكــن هــذا ال يختــم النقــاش
حــول الدميقراطيــة.
الدميقراطية :تصورات مختلفة
هنــاك طريقــة أخــرى للطعــن يف فكــرة الدميقراطيــة وتعتمــد عــى قــول إن
هنــاك تصــورات أخــرى يف الثقافــات غــر الغربيــة توفّق بــن الدميقراطيــة والهويات
الثقافيــة .يتفــق اســبوزيتو وفــول ( )1996مــع قــول غــايل إن الدميقراطيــة مفهــوم
متنــازع عــى جوهــره ،ويذهبــان إىل قــول إن لــدى الثقافــات األخــرى مــا تقدمــه.
لــي أناقــش وجهــة نظرهــا ،أود أوال أن أشــر إىل فيليــب حتــي (،1948
ص  ).15الــذي يقــول إن القبيلــة العربيــة تــدار عــى أســس دميقراطيــة« ،ففــي
الشــؤون القضائيــة والعســكرية والشــؤون األخــرى ذات االهتــام املشــرك ،ال ميلــك
شــيخ القبيلــة ســلطة مطلقــة ،فعليــه أن يتشــاور مــع مجلــس القبيلــة املكــون مــن
أربــاب العائــات التــي تتكــون منهــا القبيلــة .وبقــاء الشــيخ يف منصبــه يعتمــد عــى
إرادة أفـراد القبيلــة».
لتجنــب إعطــاء االنطبــاع بــأن املقتطفــات أعــاه تبالــغ يف عقــد املقارنــة مــع
الدميقراطيــة ،مــن الــروري اإلشــارة إىل أن حتــي يصــف العــريب بأنــه دميقراطــي
(ص :)15
«العــريب عامــة والبــدوي خاصــة ولــد دميقراطيــا .ويالقــي شــيخه عــى
قــدم املســاواة .املجتمــع الــذي يعيــش فيــه يزيــل تبايــن املســتويات .والعــريب
نــادرا مــا يســتخدم لقــب ملــك إال يف ســياق اإلشــارة إىل حــكام أجانــب».
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ويقــول اســبوزيتو وفــول ( ،1996ص  )23أيضــا إن أبــا األعــى املــودودي
طــور مفهومــا إســاميا للدميقراطيــة .ســأناقش قولهــا هــذا ومفهــوم املــودودي
يف الفصــل املتعلــق بالدميقراطيــة وكل مــن اإلســام واإلســام الســيايس .وســوف
أكتفــي هنــا باإلشــارة إىل أن قــول اســبوزيتو وفــول إن لــدى الثقافــات األخــرى
تصــورات مختلفــة للدميقراطيــة ال يتفــق مــع الجانــب التــايل مــن النقــاش ،وأقصــد
قــوال مفــاده إن الدميقراطيــة ال ميكــن أن تنشــأ يف كل الثقافــات.
الدميقراطية والثقافات
تعــود فكــرة أن الدميقراطيــة ال ميكــن أن تزدهــر إال يف بيئــات ثقافيــة أو
دينيــة معينــة إىل ماكــس فيــر الــذي زعــم أن الرأســالية والدميقراطيــة تتطلبــان
األخالقيــات املســيحية الربوتســتانتية .وفيــا يتعلــق باإلســام ،فقــد قارنــه فيــر
مــع اليهوديــة واســتنتج أن اإلســام «يفتقــر إىل رشط املعرفــة الشــاملة للقانــون،
وإىل التدريــب الفكــري يف تطبيــق املبــادئ األخالقيــة العامــة عــى حــاالت محــددة
تتعلــق بالضمــر والســلوك ،اللذيــن يغذيــان العقالنيــة اليهوديــة» (فيــر يف هنــر
ومالــك  ،2005ص .)12-11
مل يكــن ماكــس فيــر مســترشقا منغمســا يف دراســة اللغــة العربيــة واإلســام.
ولذلــك ،ينبغــي أن يقابــل اســتنتاجه بالشــك .مكســيم رودنســون ( ،1977ص )91
يناقــض فيــر ،ويصــل إىل اســتنتاج مفــاده أن «القــرآن مينــح العقــل مكانــا أكــر مــن
الــذي متنحــه للعقــل الكتــب املقدســة اليهوديــة واملســيحية» .ويخالــف فرانســيس
فوكويامــا ( ،1992ص  )221-220رأي فيــر بقولــه« :روايــة فيــر للدميقراطيــة
كالعــادة غنيــة تاريخيــا وثاقبــة .لكنــه يصــور الدميقراطيــة بوصفهــا شــيئا مــا كان
ميكــن لهــا أن تنشــأ إال يف وســط ثقــايف واجتامعــي محــدد لزاويــة صغــرة مــن
الحضــارة الغربيــة».
ويرفــض فوكويامــا الحجــج التــي تقــول إن هنــاك «رشوطــا ثقافيــة مســبقة
للدميقراطيــة» ،ويدعــو إىل التعامــل معهــا ببعــض الشــك ،ألن «الثقافــات ليســت
ظواهــر ثابتــة مثــل قوانــن الطبيعــة؛ بــل هــي اخرتاعــات برشيــة تخضــع لعمليــة
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مســتمرة مــن التطــور»(ص  .)222ولكــن ،وكــا ســرى يف فصــل آخــر ،يناقــض
فوكويامــا نفســه عندمــا يتعلــق األمــر باإلســام والدميقراطيــة.
متطلبات مسبقة للدميقراطية
هنــاك تشــكيلة مــن املتطلبــات املســبقة التــي يقــول الدارســون إنهــا يجــب
أن تســتوىف قبــل أن ميكــن العمــل بنظــام حكــم دميقراطــي .يلخــص هنتنغتــون
( )1991العوامــل التــي مــن املفــرض أنهــا تفــر االنتقــال إىل الدميقراطيــة (ص
 .)38-37تتضمــن قامئتــه عوامــل مــن قبيــل أن الدولــة كانــت مســتعمرة بريطانيــة،
أو احتلتهــا دولــة أجنبيــة مؤيــدة للدميقراطيــة .لــو كان العامــل األخــر صحيحــا،
ألنتــج دوال دميقراطيــة يف العــامل العــريب الــذي كانــت بريطانيــا وفرنســيا تحتــان
مناطــق مختلفــة منــه.
ويحــدد ليبســت ( )1959العالقــة بــن الدميقراطيــة والتنميــة مــن خــال
النظــر يف مــؤرشات تتعلــق بـ»التصنيــع ،والتحــر ،والــروة ،والتعليــم» .ولكنــه
يحــذر مــن اســتنتاج أن «الزيــادة يف الــروة ،ويف حجــم الطبقــة الوســطى ،ويف
مجــال التعليــم ،وعوامــل أخــرى ذات صلــة تعنــي بالــرورة انتشــار الدميقراطيــة
أو اســتقرارها» (ص  .)103هــذا التحذيــر ســليم ،فالــروة يف الــدول املنتجــة للنفــط
يف العــامل العــريب مل تــؤد إىل الدميقراطيــة ،عــى الرغــم مــن أن الــروة أدت أيضــا إىل
زيــادة يف التعليــم والتصنيــع والتحــر.
يشــر برجيفورســي يف دراســاته بشــأن الصلــة بــن الدميقراطيــة والدكتاتورية،
ونصيــب الفــرد مــن الدخــل ،إىل أن «الدميقراطيــات يف الــدول الغنيــة تبقــى
عــى قيــد الحيــاة» ألن «الزيــادة املحتملــة يف الدخــل التــي ســتنتج عــن إنشــاء
ديكتاتوريــات فيهــا ال تســتحق التضحيــة بالحريــة مــن أجلهــا» ( ،2005ص .)8
ويقــول برجيفورســي« :إن الدميقراطيــة ميكــن أن تبقــى عــى قيــد الحيــاة يف
البلــدان الفقــرة ولكــن يف ظــل ظــروف خاصــة ،أي أن يكــون توزيــع الدخــل فيهــا
قامئــا عــى املســاواة» (ص .)9
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يحدد راستو ( ،1967ص  )228أربعة رشوط مسبقة للدميقراطية ،وهي:
أوال :تاريــخ مــن التحديــث اإلداري والتعليمــي مدتــه الزمنيــة -40
 130ســنة.
ثانيــا :ســياق جغــرايف مســتقر للنظــام الســيايس طــوال الفــرة
نفســها.
ثالثــا :تقليــد ،يعــود عــى األقــل إىل جيــل أو اثنــن أو ثالثــة مــن
األحـزاب التــي تقــدم صلــة عضويــة بــن الحاكمــن واملواطنــن،
ومتكنــت تدريجيــا مــن إرشاك عــدد أكــر يف العمليــة السياســية.
رابعــا :نزاعــات عنيــدة ومريــرة بــن جامعــات اجتامعيــة وسياســية
كــرى حــول قضايــا تحظــى باهتــام عميــق لديهــا (ص -228
.)229
أحتاج هنا لتوضيح الفرق بني التحديث والحداثة.
يعــ ّرف تشــارلتون وانــدراس ( ،)2003التحديــث بأنــه «عمليــة» وليــس
«حالــة» ،وميكــن اعتبــاره «اآلليــة العامــة التــي تســتخدم لتحقيــق التحــول
االجتامعــي مــن الهيمنــة الزراعيــة إىل هيمنــة التجــارة والصناعــة ،واالســتمرار
الدائــم لهــذه العمليــة» (ص  .)5ويضيــف الكاتبــان« :جميــع املجتمعــات تقريبــا
تعرضــت إىل التحديــث ولــو جزئيــا عــى األقــل [ ]...وال يوجــد مجتمــع تعــرض إىل
التحديــث بشــكل كامــل»(ص .)5
الحداثــة ،يف املقابــل ،وحســب تعريــف بريغــر ( ،1979ص  ،)101هــي «تحول
العــامل الناتــج عــن االبتــكارات التكنولوجيــة يف القــرون القليلــة املاضيــة ،يف أوروبــا
أوال ،وبعــد ذلــك وبزيــادة رسيعــة يف جميــع أنحــاء العــامل» .تعتمــد الحداثــة يف
تعريــف غيدنــز ( ،1991ص  )1عــى «أوضــاع حيــاة اجتامعيــة أو تنظيــم ظهـرا يف
أوروبــا مــن حــوايل القــرن الســابع عــر فصاعــدا ،وانتـرا الحقــا يف ســائر أنحــاء
العــامل تقريبــا».
ولكــن الحداثــة ال تقتــر عــى التكنولوجيــا .يشــر بريغــر إىل أن للحداثــة
«أبعــادا اقتصاديــة واجتامعيــة وسياســية ،كلهــا هائلــة النطــاق» .مــن نتائــج ذلــك
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عــى الوعــي «اقتــاع املعتقــدات ،والقيــم ،وحتــى امللمــس العاطفــي للحيــاة»(ص
 .)101ويف رأي غيدنــز ( )1991أن «الحداثــة تــؤدي إىل العامليــة» .وتســاءل عــا إذا
كانــت الحداثــة شــأنا غربيــا واضحــا .ويجيــب عــن التســاؤل بنعــم ،ألن الحداثــة
تقــوم عــى «الدولــة القوميــة واإلنتــاج الرأســايل املنهجــي» ،إذ لهــا يف رأيــه،
«جــذور يف خصائــص معينــة مــن التاريــخ األورويب» (ص .)174
مــن املثــر لالهتــام أن نالحــظ أن الــدول يف أوروبــا ،حتى األعضــاء يف االتحاد
األورويب ،ال تتفــق عــى أن هنــاك هويــة أوروبيــة ،وتــر كل دولــة عــى الهويــة
الوطنيــة الخاصــة بهــا .وحتــى يف بعــض الــدول ،مثــل اململكــة املتحــدة وبلجيــكا،
هنــاك هويــات وطنيــة تجعــل مــن الهويــة الربيطانيــة والبلجيكيــة أم ـرا رســميا
ال أكــر .ولكــن كل هــذا يتــم تجاهلــه يف مناقشــة مفاهيــم مثــل الدميقراطيــة
والحداثــة .فيصبــح الغــرب وأوروبــا شــيئا محــددا يســتخدمه غيدينــز إلطــاق
تعميــات بغيــة مقارنــة الغــرب مــع الــرق.
دارســون آخــرون أقــل اهتاممــا بكــون الحداثــة أوروبيــة أم ال .ولديهــم
مخــاوف بشــأن تأثــر الحداثــة حيــث ســادت يف الغــرب .عــى ســبيل املثــال،
بريغــر ( ،1979ص  )110-102يحــدد خمــس معضــات نتجــت عــن الحداثــة:
األوىل ،التجريــد (عــى ســبيل املثــال األســواق الرأســالية والدولــة البريوقراطيــة،
واملــدن الكبــرة)؛ والثانيــة ،املســتقبلية (املســتقبل هــو التوجــه األســايس)؛ والثالثــة،
الفردانيــة (فصــل الفــرد عــن الكيانــات الجامعيــة)؛ والرابعــة ،التحريــر (القــدر ال
يقــرر)؛ والخامســة هــي العلمنــة (تهديــد معقوليــة املعتقــدات الدينيــة).
رغــم مــا قيــل أعــاه ،أود أن أشــر إىل أن حــركات الصحــوة الدينيــة يف
الســبعينيات والثامنينيــات تقــ ّوض االفرتاضــات املتعلقــة باملعتقــدات الدينيــة
والعلمنــة [.]1
مــن بــن املنظريــن يف مســائل الحداثــة ،وجــدت راســتو ( )1967األكــر
إقناعــا للغايــة .فهــو يشــر إىل أن التحديــث يــؤدي إىل «تحــول اإلنســان واملجتمــع،
ولكــن عقــل اإلنســان أكــر مــن أي يشء آخــر»[ ،]2و«ينطــوي عــى ثــورة فكريــة
وتقنيــة واجتامعيــة» (ص .)3
يف رأيــي أن هــذا القــول لراســتو يقــدم أساســا أفضــل للنظــر إىل الحداثــة
وتأثريهــا عــى الشــعوب غــر الغربيــة ،وغــر األوروبيــة .املســلمون عمومــا ليــس
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لديهــم مشــكلة مــع الجانــب التكنولوجــي مــن الحداثــة :ســواء تعلــق ذلــك األمــر
بالســيارات أو التليفزيونــات أو الهواتــف أو الحواســب أو املعــدات التكنولوجيــة
األخــرى [.]3
األثــر االجتامعــي التحديــث مســألة أكــر تعقيــدا .ال يتأقلــم النــاس برسعــة
يف هــذا املجــال .عــى ســبيل املثــال ،كان تعليــم املــرأة ال يعتــر رضوريــا ألن املــرأة
عــى األرجــح ســوف تتــزوج ،وبالتــايل ســتبقى يف املنــزل .ولكــن هــذا املوقــف تجــاه
تعليــم املــرأة تغــر .فاآلبــاء واألمهــات يهتمــون بتعليــم بناتهــم وأبنائهــم .وإضافــة
إىل ذلــك ،فــإن التحــول االجتامعــي ال يســر بالــرورة عــى الطريــق الغــريب .النــاس
يتبنــون ويتأقلمــون بانتقائيــة.
هــذا ،يف رأيــي ،يقـ ّوض القلــق غــر املــرر مــن أن الحداثــة تعنــي التغريــب.
ولكــن عمليــة التحديــث تجلــب معهــا بعــض الجوانــب التــي تثــر القلــق حتــى يف
الغــرب ،مثــل التجريــد واالنفراديــة.
التحــول الثالــث الــذي ذكــره راســتو ،أي التحــول الفكــري ،هــو األصعــب،
واألبطــأ .عندمــا ينشــأ اإلنســان عــى االعتقــاد بــأن اإلســام يقــدم اإلجابــة عــن كل
األســئلة ،مــن الصعــب عليــه قبــول فكــرة وجــود إجابــات يف مفاهيــم أخــرى ،مثــل
الدميقراطيــة .ولكنــي أرى أن التحــول الفكــري يف العاملــن العــريب واملســلم ،مل يبــدأ
وحســب ،بــل ترســخ.
ومثــة نقطــة أخــرة يذكرهــا راســتو ،أود أن أشــر إليهــا يف هــذا النقــاش،
ومفادهــا أن التحديــث «عمليــة مســتمرة ]...[ ،وال يســتطيع أي مجتمــع أن يدعــي
أنــه حديــث متامــا وبصــورة قاطعــة» (ص .)16
يف رأيــي أن هــذا االســتنتاج لراســتو صحيــح ،ويحــرم غيدينــز وغــره مــن
األســاس الــذي يقولــون عــى أساســه إن الحداثــة أمــر غــريب أو أورويب .ويضيــف
راســتو أن «التحديــث ،كمفهــوم تحليــي ،لــه ميــزة تتمثــل يف كونــه محايــدا
أخالقيــا» (ص .)8
بعــد فحــص املفاهيــم التحليليــة األخــرى (يف هــذا الفصــل وغــره) ،أميــل
إىل االتفــاق مــع راســتو ،رغــم أن موقفــا محايــدا أخالقيــا متامــا أمــر مســتحيل.
ولكنــي مــن الــروري الســعي إىل التحــي مبوقــف محايــد أخالقيــا .إضافــة إىل
ذلــك ،أجــد نهــج راســتو أفضــل مــن املفاهيــم التحليليــة املحملــة بالتحيــزات
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األيديولوجيــة والدينيــة والثقافيــة ،ليــس مــن منطلــق مــا أفضلــه شــخصيا ،بــل
مــن ناحيــة صحــة االســتنتاجات التــي يتوصــل إليهــا الباحــث نتيجــة اســتخدامه
مفهومــا تحليليــا محــددا.
وقبــل أن أختتــم مناقشــتي للحداثــة ونظريــة التحديــث راســتو ،ســوف أرشح
بتفصيــل أكــر ملــاذا وجــدت نظريــة راســتو أفضــل مــن النظريــات أخــرى فيــا
يتعلــق األردن ،عــى الرغــم مــن اعتبــار نظريتــه تطوريــة وحتميــة.
يف القســم املتعلــق باملنهجيــة ،نقلــت عــن شــراوس وكوربــن ( ،1998ص
 )11-10قولهــا إن «طبيعــة مشــكلة البحــث» تؤثــر عــى اختيــار طريقــة منهــج
البحــث .األمــر نفســه ينطبــق عــى اختيــار نظريــة .لقــد أقدمــت عــى تقييــم
حالــة الدميقراطيــة يف األردن بعقــل مفتــوح ،والجــردة الدميقراطيــة (منشــورة يف
فصــول أخــرى) ال تســتند إىل أحــكام مســبقة عــن حالــة الدميقراطيــة يف األردن.
نظريــة التحديــث مل متــت .وميكــن العثــور عليهــا يف أشــكال مختلفــة
يف العديــد مــن البحــوث ،مثــل دراســات برجيفورســي الــذي يقــول إن هنــاك
صلــة بــن الدميقراطيــة ونصيــب الفــرد مــن الدخــل .لذلــك ،فــإن اختيــار نظريــة
التحديــث مــرر عــى أســس موضوعيــة.
إضافــة إىل ذلــك ،رغــم أين أجــد منطــق راســتو أكــر إقناعــا ،إال أننــي ال
أتبنــى نظريتــه دون نقــد ومتحيــص .فهــو أخطــأ عندمــا اعتــر التحديــث مســاويا
للتغريــب يف حالتــي مــر واإلمرباطوريــة العثامنيــة (ص  .)11كــا أنــه أخطــأ
عندمــا اعتــر لبنــان [دولــة] دميقراطيــة و»الطوائــف الدينيــة» بديــا عــن األحـزاب
السياســية املذكــورة يف متطلباتــه املســبقة لنشــوء الدميقراطيــة (ص .)228
أظهــرت الحــرب األهليــة اللبنانيــة التــي اندلعــت يف الســبعينيات ،واســتمرت
حتــى التســعينيات ،أن لبنــان ليــس دولــة دميقراطيــة ،وأن بعــض أفـراد «الطوائــف
الدينيــة» املختلفــة كانــوا قادريــن عــى ارتــكاب جرائــم ال توصــف ضــد أفـراد مــن
الطوائــف األخــرى .والنمــوذج اللبنــاين يبطــل حجــة أن الطوائــف الدينيــة ميكــن أن
تكــون بديــا مناســبا لألحـزاب السياســية.
النظريــات املختلفــة حــول مــا تعنيــه الدميقراطيــة ،ومناذجهــا ،وتصوراتهــا
تدفــع بعــض داريس الدميقراطيــة ،مثــل مــوف ( ،)2000إىل القــول إنــه ال يوجــد
اتفــاق عــى كيفيــة توصيــف «نــوع الدميقراطيــة التــي تأسســت يف الغــرب
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خــال القرنــن املاضيــن»(ص  .)1مــن بــن األســاء املســتخدمة يف هــذا الصــدد:
«الدميقراطيــة الحديثــة ،الدميقراطيــة التعدديــة ،الدميقراطيــات الدســتورية [و]
الدميقراطيــة الليرباليــة».
أســهمت مــوف يف التشــويش مــن خــال تنظريهــا حــول «الدميقراطيــة
الراديكاليــة» التــي تصفهــا بأنهــا «البديــل الوحيــد» .وتحــث مــوف «اليســار»
عــى «اتخــاذ موقــف مختلــف تجــاه الدميقراطيــة الليرباليــة» ( ،1995ص  .)1هــذا
يوضــح أن الغمــوض ليــس حقيقيــا.
يعــرف وايتهيــد ( )2000بوجــود دالالت متنوعــة لكلمــة الدميقراطيــة يف
الثقافــات املختلفــة ،وأنــه مــن غــر املمكــن «اف ـراض اســتمرارية مــا كامنــة وراء
معنــى ملصطلــح» منــذ املدينة-الدولــة اإلغريقيــة (ص  .)8ومــع ذلــك ،يدعــو إىل
بعــض االتفــاق عــى معنــى (ص  ،)8ويقــول:
«حتــى أولئــك الذيــن يعتــرون «الدميقراطيــة» أمــرا معياريــا يف
طبيعتــه ،لديهــم أســباب وجيهــة لتفضيــل إج ـراءات واضحــة ومحايــدة
لتقييــم وضــع مدعــي ملكيــة املصطلــح .وحتــى الذيــن يعتــرون تعريــف
«الحــد األدىن» أو «اإلجــرايئ» للدميقراطيــة ناقصــا ،أو منحــازا ثقافيــا،
يجــب أن يفكــروا فيــا ســيفقد إذا مــا تــم اســتبدال اللغــة التوافقيــة
ليــس بالتـزام عــام بتعريــف أكــر طموحــا ،بــل بالعجــز عــن االتفــاق عىل
معنــى قيــايس ،ومــا ســينتج مــن ترخيــص لألحــكام الذاتيــة والتعســفية».
إضافــة إىل ذلــك ،تقــول اوتــاواي (« :)2007ال يوجــد أي ســبب للطعــن عــى
املســتوى النظــري يف فكــرة أن الدميقراطيــة نظــام ســيايس متفــوق عــى جميــع
النظــم األخــرى» (ص  .)604أتفــق مــع الجــزء الثــاين مــن قولهــا .أمــا التحديــات
النظريــة فهــي كثــرة .ومــع ذلــك ،مــا مل يخــرج نظــام حكــم أفضــل ،ويربهــن أنــه
أفضــل مــن الدميقراطيــة ،ســيظل منــوذج الدميقراطيــة الليرباليــة النمــوذج املتوفــر
األفضــل ،عــى الرغــم مــن عيوبــه والحجــج التــي تقــول إنــه فكــرة أوروبيــة.
ال خــاف طبعــا عــى أن الدميقراطيــة ليســت فكــرة أو نظــام حكــم مثاليــن.
ليفــورت ( )1988يعــرف بــأن «املؤسســات الدميقراطيــة اســتخدمت باســتمرار
لتقييــد وســائل الوصــول إىل الســلطة واملعرفــة ومتتــع األقليــة بالحقــوق» (ص
 .)19ولكنــه يؤكــد أن «الدميقراطيــة تأسســت ودامــت بإذابــة صانعــي اليقــن.
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ودشــنت تاريخــا يجــرب النــاس فيــه عــدم التحديــد كأســاس للســلطة والقانــون
واملعرفــة»(ص  .)19ويذهــب ليفــورت أبعــد مــن ذلــك عندمــا يقــول إن «الفلســفة
تديــن [قــدرا كب ـرا] للتجربــة الدميقراطيــة» (ص .)20
تطور تعريفات الدميقراطية
يعــرف ليبســت ( )1959الدميقراطيــة بأنهــا «نظــام ســيايس يوفــر فرصــا
دســتورية منتظمــة لتغيــر املســؤولني الحاكمــن» (ص  .)71أمــا فايــر ()1970
فيقــول« :الدميقراطيــة هــي حكومــة مســتمدة مــن الــرأي العــام وتكــون مســؤولة
أمامــه» .ويضيــف أن الــرأي العــام يجــب أن يكــون علنيــا وحـرا .الركــن الثالــث يف
تعريــف فايــر للدميقراطيــة هــي أن إرادة «األغلبيــة تســود» (ص .)63
هنــاك عنــر إشــكايل يف تعريــف فايــر ،وهــو «الــرأي العــام» .أحــد األســباب
أنــه يســتخدم «الــرأي العــام» كبديــل عــن «الشــعب» رغــم وجــود اختــاف بــن
معنــى االثنــن .ســبب آخــر هــو وجــود حاجــة لقيــاس الــرأي العــام .]4[ .وعــادة
مــا يتــم هــذا يف اســتطالعات الــرأي ،وهــذه ال ميكــن التعويــل أبــدا عــى دقتهــا
وموثوقيتهــا .الــرأي العــام امللمــوس يف الــدول الدميقراطيــة (األغلبيــة) يعــرف فقــط
بعــد اإلعــان عــن نتائــج االنتخابــات.
راســتو ( )1967أيضــا يعــرف الدميقراطيــة بأنهــا «نظــام حديــث الســيايس
حديــث ووســيلة مســاواة» و«أســلوب حكــم شــعبي يفــرض مســبقا وجــود
حكومــة وشــعب»(ص  .)231-230شــومبيرت ([ ،1976 ]1942ص  )269يوضــح أن
مــا يســميه النظريــة «الكالســيكية» للدميقراطيــة تنــص عــى «الصالــح العــام»،
الــذي يتحقــق للنــاس مــن خــال انتخــاب أف ـراد لتمثيلهــم.
تفــرض النظريــة الكالســيكية أن لــدى النــاس «رأيــا واضحــا وعقالنيــا يف
كل مســألة» ،وعــى هــذا األســاس ،ينتخبــون األفــراد الذيــن ميثلونهــم والذيــن
«ســيرشفون عــى تنفيــذ الــرأي» .ولكــن القــرارات التــي ميكــن أن تتخــذ مــن
خــال الدميقراطيــة يجــب أال تكــون مخالفــة لبعــض القيــم واملثــل .عــى ســبيل
املثــال ،لــن يكــون مقبــوال مــن خــال الوســائل الدميقراطيــة الســاح بـ»اضطهــاد
املســيحيني ،وحــرق الســحرة وذبــح اليهــود» (ص .)242
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ويقــول شــومبيرت إن الدميقراطيــة «إجــراء ســيايس» و»ترتيــب مؤســي»،
غايتــه التوصــل إىل قــرارات« ،ترشيعيــة وإداريــة»(ص  .)242ويعــرض عــى
االفرتاضــات األساســية للنظريــة الكالســيكية للدميقراطية .تعريف شــومبيرت لـــإجراء
الدميقراطــي هــو «ترتيــب مؤســي مــن أجــل التوصــل إىل قــرارات سياســية؛
ويكتســب األفـراد يف هــذا الرتتيــب ســلطة اتخــاذ القـرار مــن خــال تنافــس عــى
أصــوات النــاس»(ص .)269
بالنســبة إىل الدميقراطيــة يف جنــوب أفريقيــا ،تتبنــى ديغــان ()1999
تعريــف شــومبيرت ،أي «النمــوذج العــام للنظريــة التنافســية» ألن شــومبيرت «عــرف
الدميقراطيــة ليــس كمفهــوم طوبــاوي معنــي باملجتمعــات املثاليــة ،بــل كعمليــة
وصفيــة ،واقعيــة ودقيقــة تجريبيــا» (ص  .)3وأشــارت إىل أن «التعدديــة ارتبطــت
بالليرباليــة وقبــول قيــم معينــة» ،مثــل «حريــة التعبــر وحريــة تكويــن الجمعيــات،
وحريــة الصحافــة وحريــة التجمــع ،وال يجــوز للحكومــة انتهاكهــا «(ص .)3
ويحــذر برينــان ،كــوراين ،ونوبــل ( )1995مــن «مخاطــر املركزيــة االثنيــة يف
ق ـراءة عمليــات مســتمدة مــن مجموعــة ظــروف تاريخيــة وسياســية عــى ضــوء
ســياقات أخــرى مختلفــة جــدا» .ولكنهــم يحــذرون أيضــا مــن اعتبــار الدميقراطيــة
شــأنا يعتمــد عــى عــن الناظــر .لذلــك ،أجدهــم مقنعــن يف قولهــم« :بعــض
الرصامــة املفاهيميــة رضوريــة لكيــا تنحــط فكــرة الدميقراطيــة وتصبــح لهــا معنــى
عنــد كل إنســان» (ص .)4
أودونيــل ( )2007أيضــا يقــول إن «هنــاك اتفاقــا يف معظــم دول العــامل
املعــارص أنــه بــرف النظــر عــن معنــى الدميقراطيــة ،فإنهــا نظــام الحكــم املعياري
املفضــل» (ص  .)3العــريب ص ّديقــي ( )2004يتفــق جزئيــا مــع أودونيــل ،لكنــه
يقــول إن «وجهــة النظــر املعياريــة يجــب أال تعنــي إغفــال الخصوصيــة الثقافيــة
عــى ســبيل املثــال» (ص .)54
يشــر هنتنغتــون ( )1991إىل وجــود ثــاث مقاربــات للدميقراطيــة منــذ
منتصــف القــرن املــايض .يقــول :كشــكل مــن أشــكال الحكومــة« ،تــم تعريــف
الدميقراطيــة مــن ناحيــة ســلطة الحكومــة ،واألغــراض التــي تؤديهــا الحكومــة،
وإجــراءات تشــكيل الحكومــة» .واســتمر النقــاش مــن األربعينيــات وحتــى
الســبعينيات ،عندمــا انتــرت حجــة وجهــة نظــر شــومبيرت.
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ويضيــف هنتنغتــون أن هنــاك قضايــا مــن قبيــل «الغمــوض وعــدم الدقــة
عنــد تعريــف الدميقراطيــة مــن ناحيــة مصــدر الســلطة أو أغراضهــا» .ونتيجــة
لذلــك ،يتبنــى هنتنغتــون التعريــف اإلجـرايئ للدميقراطيــة الــذي طرحــه شــومبيرت
(ص  .)6مزايــا التعريــف اإلجـرايئ للدميقراطيــة ،كــا يحددهــا هنتنغتــون ()1991
هــي أنهــا «توفــر عــددا مــن املقاييــس [ ]...التــي تجعــل مــن املمكــن الحكــم عــى
مــدى دميقراطيــة النظــم السياســية ،ومقارنــة النظــم ببعضهــا ،ولتحليــل مــا إذا
كانــت النظــم قــد أصبحــت أكــر أو أقــل دميقراطيــة»(ص .)7
ووضــع دال ( )1989بعــض املعايــر .ويســتخدم مصطلــح «الحكــم املتعــدد»
(بــويل آريك ):ويعتــر هــذا أعــى مســتوى مــن الدميقراطيــة .وفــق مواصفــات دال،
للحكــم املتعــدد ســمتان رئيســيتان ،األوىل مواطنــة واســعة النطــاق لتشــمل نســبة
عاليــة نســبيا مــن الســكان البالغــن؛ والســمة الثانيــة ،حقــوق املواطنــة تشــمل
معارضــة أعــى املســؤولني يف الحكومــة والتصويــت عــى إزاحتهــم مــن منصبهــم.
ويتطلــب الحكــم املتعــدد وفــق تصــور دال لــه ســبعة أمــور )1( :مســؤولني
منتخبــن )2( .انتخابــات حــرة ونزيهــة؛ ( )3حــق االق ـراع الشــامل )4( .الحــق يف
الرتشــح للمناصــب الرســمية )5( .حريــة التعبــر )6( .معلومــات بديلــة )7( .متتــع
الجمعيــات بــاإلدارة الذاتيــة (ص .)220
جــون كــن ( )1991يعـ ّرف الدميقراطيــة عــى أســاس فهمهــا بصفتهــا «نظامــا
مــن القواعــد اإلجرائيــة مــع مضامــن معياريــة» (ص  .)168القواعــد تتعلــق باتخاذ
القـرارات ،ومــن خــال إجراءاتهــا تتخــذ القـرارات .ويحــدد كــن املضامــن املعيارية
التــي يجــب أن تصاحــب القواعــد اإلجرائيــة ،وهــي تشــمل «حقــا عامــا ومتســاويا
للبالغــن يف التصويــت؛ حكــم األغلبيــة مــع ضــان حقــوق األقليــة [ .]...ســيادة
القانــون؛ وضامنــات دســتورية لحريــة التجمــع والتعبــر والحريــات األخــرى»(ص
 .)169-168ومــن امللفــت للنظــر أن رأي راشــد الغنــويش يف الدميقراطيــة شــبيه
بــرأي جــون كــن .يقــول الغنــويش ( ،1993ص :)77
«النظــام الدميقراطــي شــكل ومضمــون .شــكل يتمثــل يف إعــان مبدأ
ســيادة الشــعب ،وأنــه مصــدر كل ســلطة ،وهــي ســيادة ميارســها عــر
جملــة مــن التقنيــات الدســتورية واإلج ـراءات العمليــة التــي تختلــف
يف جزئيــا بــن نظــام وآخــر ،ولكنهــا تــكاد تتفــق عــى مبــادئ املســاواة
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واالنتخــاب وفصــل الســلطات والتعدديــة السياســية وحريــات التعبــر
والتجمــع والتنقــب واإلقـرار لألغلبيــة بالتقريــر والحكــم ،ولألقليــة بحــق
املعارضــة مــن أجــل التــداول ،وانتهــى تطورهــا إىل اإلقــرار للمواطــن
بجملــة مــن الضامنــات االجتامعيــة».
وبالنسبة إىل املضمون كام يراه العنويش فهو عىل النحو التايل:
«أمــا مضمــون النظــام الدميقراطــي فهــو االعــراف بقيمــة ذاتيــة
لإلنســان يكتســب مبقتضاهــا جملــة مــن الحقــوق الفعليــة مثــل
املســاواة مــع غــره ،تضمــن كرامتــه وحقــه يف املشــاركة الفعالــة يف إدارة
الشــؤون العامــة ،والقــدرة عــى الضغــط عــى الحاكمــن والتأثــر فيهــم
مــن خــال مــا ميتلكــه مــن أدوات املشــاركة والضغــط والتأثــر يف صنــع
املصــر ،واألمــن مــن التعســف واالســتبداد» (ص .)77
تعريــف كــن للدميقراطيــة هــو املعتمــد يف هــذا الكتــاب [ .]5ولكــن مبــدأ
ســيادة القانــون يتطلــب لفــت األنظــار إىل مســألة مهمــة .ســيادة القانــون مبــدأ
مهــم جــدا .ولكــن حتــى الطغــاة يســتخدمون القانــون كأداة للقمــع .لذلــك ،مــن
الــروري وجــود آليــات شــفافة لســن القوانــن ،واملحكمــة العليــا يجــب أن تكــون
الجهــة النهائيــة يف اعتبــار قانــون مــا دســتوريا أم ال.
يف ختــام هــذا الفصــل ،أذكّــر بــأن غايتــه كانــت تحديــد تعريــف الدميقراطية
الــذي اسرتشــد بــه البحــث .لقــد أقدمــت عــى تقييــم حالــة الدميقراطيــة يف األردن
عــى أســاس أنهــا تعنــي الدميقراطيــة الليرباليــة النيابيــة (ســارتوري  ،)1962وأنهــا
نظــام مــن القواعــد اإلجرائيــة مــع مضامــن معياريــة (كــن  .)1991ســيكون عمــا
عبثيــا وســخيفا اإلقــدام عــى تقييــم حالــة الدميقراطيــة يف األردن إذا تــم تنفيــذه
عــى أســاس أن الدميقراطيــة مفهــوم ال معنــى لــه.
===
الهوامش
[ ]1يف عــام  ،1999اعــرف بريغــر بأنــه وآخريــن ممــن كتبــوا عــن نظرية
العلمنــة أخطــأوا ،وقــال« :العــامل اليــوم ،مــع بعــض االســتثناءات
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[ ]...متديــن جــدا كــا يف أي وقــت مــى ،ورمبــا أكــر يف بعــض
األماكــن» (ص .)2
[ ]2اســتخدم راســتو يف كتابــه «رجــل» ،وهــذه يعــرض إىل نقــد نســوي.
التحديــث يؤثــر عــى الرجــل واملــرأة.
[ ]3أقليــة صغــرة تعــارض الجوانــب التقنيــة .يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،بعــض النــاس عارضــوا البــث التلفزيــوين؛ وعارضتــه
أيضــا حركــة طالبــان يف أفغانســتان .ولكــن رفــض التقنيــة انتقــايئ،
فقــد يتــم االعـراض عــى التلفزيــون ،ولكــن يتــم اســتخدام الراديــو
والســيارة.
[ ]4حتــى الجمهــور يصعــب تعريفــه .وهنــاك أكــر مــن جمهــور داخــل
الدولــة الواحــدة .كــا أن أكــر جمهــور ممكــن لديــه أكــر مــن رأي
وميكــن أن يغــر رأيــه بــن عشــية وضحاهــا.
[ ]5يف عــام  ،2009نــر كــن كتــاب جديــدا عنوانــه «حيــاة ومــوت
الدميقراطيــة» .وهــو يؤكــد أن الكتــاب «يقــف بالتأكيــد مــع
الدميقراطيــة بحجــج جديــدة» (ص .)xxxiii
مالحظــة :الفقرتــان املتعلقتــان مبفهــوم الغنــويش للدميوقراطيــة
أضيفتــا كاملتــن هنــا ،بخــاف اإلشــارة املوجــزة إليهــا يف النــص
األصــي يف الرســالة التــي كتبــت باإلنجليزيــة.
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إرشادات النرش

مجلة «عود الند» الثقافية
بعــد إكــال «عـــود النــد» عــر ســنوات مــن الصــدور شــهريا يف شــهر أيــار (مايــو)
 ،2016تقــرر تحويــل املجلــة إىل فصليــة ،ويعنــي ذلــك صــدور أربعــة أعــداد
ســنوية فقــط .الجــدول الزمنــي ألعــداد عــام :2017
= =1ربيع  :2017آذار (مارس) .2017
= =2صيف  :2017حزيران (يونيو) .2016
= =3خريف  :2017آب (أغسطس) .2016
نرحــب بتلقــي مشــاركات عاليــة الجــودة للنــر يف األعــداد الفصليــة .األولويــة
يف النــر للبحــوث األصيلــة عاليــة الجــودة .لزيــادة فــرص قبــول مشــاركتك
للنــر ،مــن الــروري مراعــاة كل الــروط التاليــة.
( )1توثيــق األفــكار واملقتطفــات املنقولــة توثيقــا كامــا .أي نقــل غــر موثــق ال
يعنــي رفضــا للــادة املرســلة فقــط ،بــل رفــض كل مــا يــرد بعــد ذلــك دون
االطــاع عليــه.
( )2يجــب أن يذكــر اســم املنقــول عنــه يف جســم النــص ،ال أن يدفــن االســم يف
قامئــة املراجــع .لــذا يجــب أن يكــون يف جســم املوضــوع عبــارات مــن قبيــل
ويقــول فــان الفــاين ،وتــرح فالنــة الفالنيــة ،وغــر ذلــك مــن أفعــال تـــناسب
ســياق رسد املعلومــات وتحليلهــا ونقدهــا.
( )3أســلوب التوثيــق الــذي تفضلــه «عــود النــد» ذكــر اســم الكاتــب/ة وســنة
صــدور املرجــع ورقــم الصفحــة .عــى ســبيل املثــال :ويقــول فــان الفــاين
( ،1985ص .... )49
( )4قامئــة املراجــع يجــب أن تكــون مرتبــة حســب نظــام معــروف ،وال يختلــف
توثيــق مرجــع عــن آخــر ضمــن قامئــة املراجــع الواحــدة.
( )5اتبــاع أحــكام الطباعــة بالكامــل :ال فـراغ قبــل النقطــة والفاصلــة وغريهــا مــن
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عالمــات الرتقيــم ،ويجــب عــدم الفصــل بــن واو العطــف والكلمــة التــي تليهــا.
عــدم االكـراث بهــذه األحــكام = رفــض املوضــوع فــورا.
( )6اســتخدام عالمــات الرتقيــم اســتخداما صحيحــا .يجــب أن يكــون واضحــا
للقارئــات والق ـراء أيــن تبــدأ الجملــة ،وأيــن تنتهــي وال يــرك األمــر للتخمــن،
أو يفــرض أنــه واضــح .يجــب أن تنتهــي الجملــة بنقطــة دامئــا .عــدم االكـراث
بهــذه األحــكام = رفــض املوضــوع فــورا.
( )7االقتصــاد الشــديد يف اســتخدام كلــات باإلنجليزيــة والفرنســية ألنهــا تؤثــر
عــى تنســيق الســطور والفق ـرات عنــد النــر عــى صفحــات موقــع املجلــة.
( )8الجــداول والرســات التوضيحيــة التــي ميكــن تنفيذهــا باســتخدام برنامــج
وورد ال ميكــن نرشهــا يف صفحــات موقــع املجلــة .املــواد التــي تعتمــد عــى
الجــداول والرســات التوضيحيــة معرضــة للرفــض.
( )9إرســال املــادة املرغــوب يف نرشهــا مــن خــال موقــع املجلــة ،باســتخدام منــوذج
خــاص بذلــك .ال نســتقبل مــواد للنــر عــر وســائل التواصــل االجتامعــي ،وال
برســائل بريــد إلكــروين مبــارشة.
النــر يف املجلــة مــروط باملوافقــة عــى سياســة النــر .سياســة النــر واضحــة،
وليســت قابلــة للتفــاوض .تخضــع كل املــواد املرغــوب يف نرشهــا إىل إجـراءات
تتأكــد مــن أن معلوماتهــا موثقــة توثيقــا كامــا .ولــي نقــوم بهــذه املهمــة ،لــن
ينــر أي موضــوع قبــل مــرور ثالثــة شــهر عــى األقــل .راجــع/ي موضوعــك
أكــر مــن مــرة قبــل إرســاله .مهتمــك إرســال مــادة عاليــة الجــودة مســتوفية
لــكل املواصفــات أعــاه .ومهمتنــا توفــر املنــر للنــر.
«عـــود الـنـــد» توفــر لــك كل املعلومــات الالزمــة بخصــوص توثيــق البحــوث وغــر
ذلــك مــن معلومــات أساســية يف موقعهــا ،واإلنرتنــت مليئــة باملواقــع املختصــة
بالتوثيــق واألمثلــة عــى توثيــق كل أنــواع املراجــع.
فــور إرســال مــادة للنــر ،ســيصلك منــا أوال رد آيل فيــه نســخة مــن رســالتك .بعــد
ذلــك ،إذا مل يصلــك رد شــخيص خــال ثالثــة أســابيع فهــذا يعنــي أن موضوعــك
مل يقبــل للنــر.
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