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عديل الهواري

كلمة العدد الفصيل الخامس والعرشين

صكوك الغفران :تجارة مل تنقرض
ال فرق بني من مييز ضد املسلمني يف دول
ذات أغلبية غري مسلمة ،وبني من مييز أو يريد
التمييز ضد املسيحيني يف الدول ذات األغلبية من
املسلمني ،واستكثار الرتحم عىل موتاهم ،واعتبار
التعامل معهم م ّنة .مهام تم تجميل األسس التي
يبنى عليها هذا الرأي ،تظل حقيقة األمر أنه
يروج للتمييز بني أبناء الوطن الواحد وبني البرش
عموما .ال توهم نفسك أنه يجوز لك أن متيز يف بلدك ضد فئة من الناس ألسباب
دينية أو عرقية ،وال يجوز لغريك يف دول أخرى أن مييز ضدك ألسباب مشابهة.
ال تخلو دولة عربية من مسيحيني ،وال تخلو دولة يف العامل من بعض املسلمني
من السكان األصليني أو املهاجرين .كيف يجوز أن تنتقد معاملة املسلمني يف
بلد غري مسلم ،وتريد أن تعامل أبناء بلدك غري املسلمني كأنهم أغراب ،ولو كان
األمر بيدك لفرضت الجزية عليهم أو العيش يف معازل؟ هذه األفكار الطائفية
البغيضة تفقد املسلمني ،مثل غريهم ،الثقة يف الجامعات واألفراد الذين يروجون
فهام ضيقا للدين وطائفية بغيضة.
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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نحن اآلن يف العقد الثالث من القرن الحادي والعرشين .وال يعقل أن يتم
تصنيف الناس والتعامل معهم عىل أساس دينهم ،ألن امللتزمني مئة يف املئة
بدينهم غري موجودين يف هذا العامل ،حتى وإن ظنوا أنهم كذلك .ولو كان هناك
من له منط حياة يعتربه تطبيقا حرفيا للدين ،فهذا اختياره الشخيص .وال يعقل
أن تعترب فئة نفسها عىل صواب وكل من ال يشبهها يف ضالل ،وال يحق لها ذلك.
ومن الواضح أن املتاجرة بصكوك الغفران مل تنقرض ،بل يستغل تجارها
الجدد كل فرصة تسنح لهم ،فإذا انتقل إىل رحمة الله مسيحي أو مسيحية
يخرجون إىل العلن لريوجوا بضاعتهم ،ويكون ذلك بقولهم إنه ال يجوز الرتحم
عىل غري املسلمني أو االستغفار لهم.
ونسمع أقواال كهذه يف فرتات احتفاالت املسيحيني بعيد ميالد السيد املسيح
عليه السالم .ويف هذا السياق ،تأخذ املتاجرة شكل النهي عن تهنئة املسيحيني
بأعيادهم.
وعندما يتعلق األمر بصفة شهيد ،يستسهل املتاجرون بصكوك الغفران
القول إن املسيحي ال ميكن اعتباره شهيدا .لكن هذه النقطة ال تقترص عىل
املسيحيني ،بل هي أوسع ،وليست أمرا جديدا ،فأثناء ذروة املقاومة الفلسطينية
يف السبعينيات ،كان هناك من املسلمني من ال يعترب املقاتلني الذين يضحون
بحياتهم شهداء .وهذا األمر مل يختف بعد ،ففي حال مقتل جنود جيش عريب،
يظهر من يصفهم بالشهداء ،ومن يعترب أنهم ليسوا كذلك.
عندما اغتالت إرسائيل ثالثة من قادة املقاومة الفلسطينية يف لبنان عام
 ،1974وهم كامل نارص وكامل عدوان ومحمد يوسف النجار ،من كان سيحرتم
حركة املقاومة وينتمي إليها لو اعتربت النجار وعدوان شهيدين وكامل نارص
ليس شهيدا؟ وعندما يكون يف جيش بلد ما جنود مسلمون وآخرون مسيحيون،
ويخوض هؤالء معركة ويقتلون فيها ،ال يعقل أن تعترب الدولة القتيل املسلم
شهيدا ،واملسيحي غري شهيد.
ال يجوز يف عرصنا هذا أن يكون التعامل بني الناس عىل أساس الدين الذي
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ينتمون إليه ،علام بأن هذا االنتامء قد يكون قويا وقد يكون اسميا فقط .فإذا
كان جارك مسيحيا ،الترصف الطبيعي هو أن يهنئك بعيدك وتهنئه بعيده ،وأن
يعزيك ويواسيك إذا فقدت عزيزا ،والعكس صحيح.
وفيام يتعلق باالستشهاد ،وبالنظر إىل أن مسلام ميكن أن يخرج ليعلن أن
مسلام آخر ليس شهيدا ،يبدو جليا أن البعض يريد أن يختص بإصدار صكوك
االستشهاد والغفران ،وتشجيع الناس عىل عدم الترصف وفق الالئق إنسانيا،
واملنسجم مع كون بني البرش متساوين.
يف حالة فلسطني تحديدا ،هذه الطائفية الكريهة ال مكان لها ،ألن فلسطني
قضية كل أصحاب الضامئر الحية ،الذين يرفضون االحتالل وإخضاع الشعوب
للتطهري العرقي والتنكيل والتفرقة العنرصية .كل من يضحي بحياته من أجل
فلسطني فهو شهيد .املجد لكل من استشهد من أجلها يف املايض ،ولكل من
سيستشهد يف الحارض واملستقبل.
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هشام البستاين

خـطـاب أزمة النفوذ املزمنة ،والتقويض
الف ّعال ،يف املنطقة العربيّة

ٌ
نظري ملامرسة سياس ّية ممكنة
بحث
ّ
املوضوع أدناه الجزء األول من ورقة قدمها الكاتب يف مؤمتر أقيم يف
جامعة لندن لالقتصاد ( )LSEتحت عنوان «جراميش يف الرشق األوسط»
يومي االثنني والثالثاء 11-10 ،أيار (مايو)  .2022جراميش هو املفكر اإليطايل،
أنطونيو جراميش ،الذي ناهض الفاشية يف
إيطاليا بزعامة موسيليني ،وقد سجن وتويف
يف السجن ،حيث كتب مساهامتهم الفكرية.
ستنرش «عود الند» الجزء الثاين واألخري من
الورقة يف العدد القادم ( :26خريف .)2022

يف مق ّدمته ملقالة «األمري الحديث» الواردة
موسعة ملختار ٍ
ات من أعامل
ضمن أ ّول ترجمة ّ
أنطونيو جراميش إىل اإلنجليزيّة ،يقول املرتجم
لويس ماركس إ ّن جراميش استخدم يف ال ّدفاتر التي كتبها طوال فرتة سجنه
التي امت ّدت ألكرث من عرش سنوات ،وأ ّدت إىل قتله البطيءُ ،مصطلح« :فلسفة
التّفعيل» (  ،)Philosophy of Praxisليشري بشكل ُمبطّن إىل املاركس ّية ،فال
يفهمها ال ّرقباء والس ّجانون ،وآثر املرتجم ،من ث ّم ،أن يُعيد املصطلح إىل أصله
اإلنجليزي(.)1
النص
داخل ّ
ّ
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مل يتّفق ِ
كوينت هور وجيفري نويل س ِمث مع هذا ال ّرأي يف تقدميهام لرتجم ٍة
الحق ٍة ملختار ٍ
ات أوسع من أعامل جراميش ،فهام يقوالن[« :مصطلح] ’فلسفة
مستقل استخدمه
ًّ
التّفعيل‘ ميثّل شيئني م ًعا :توري ًة عن املاركس ّية؛ ومفهو ًما
جراميش ل ُيع ّرف ما رآه الخاص ّية املركزيّة يف فلسفة املاركسية :ال ّرابط الذي
تؤسسه بشكلٍ ال ميكن فصله بني ال ّنظريّة واملامرسة ،بني ال ِفكر وال ِفعل»(.)2
هذا الفهم الثّاين هو األقرب إىل ما ميثّله جراميش ك ُمف ّك ٍر ُم ٍ
ثوري،
امرس ّ
السادسة واألربعني من
عب عمل ًّيا ،وطوال مسرية حياته القصرية (تويف وهو يف ّ
ّ
أسايس يف ثنائ ّية ال تنفصم عراها:
رص
العمر( ،))3عن إخالصه ملفهوم ال ِف ْعل كعن ٍ
ٍّ
نظريّةُ -مامرسة ،معت ًربا إيّاهام شيئًا واح ًدا ،دون أن يَغفل عن انتقاد َمن ينتقص
ظري يف سياق امل ُامرسة ،ودون أن يتجاهل دور امل ُامرسة
ِمن أهم ّية اإلطار ال ّن ّ
االختباري لألفكار من جهة ،واملخترب الذي تتولّد فيه
جريبي
باعتبارها اإلطار التّ
ّ
ّ
ُغي العامل،
األفكار وتتط ّور وتأخذ أهم ّية تاريخ ّية من جه ٍة أخرى ،فامل ُامرسة ت ّ
ُغي امل ُامرسني أنفسهم ،وبالتّايل فإ ّن املعرفة هي عمل ّية تح ّو ٍل ُمستم ٍّر مرتبط ٍة
وت ّ
بالّتاريخ ،عمل ّي ٌة تاريخ ّي ٌة ال مكان فيها للتّوقّف واالنسحاب إىل الخلف للتّأ ّمل
—مبعنى ما—
البطيء ،فاملوضوع املدروس يتح ّرك يف اللّحظة التّالية ويصبح
ً
شيئًا مختلفًا.
رصاع فقط ،ال بفصوله الفعل ّية،
يكتب جراميش« :ميكن للمرء أن يتن ّبأ بال ّ
لقوى متعارض ٍة يف حرك ٍة دامئة ،يستحيل اختزالها
فهذه األخرية ستكون ُم ّ
حصل ًة ً
إىل كم ّيات مح ّددة ،ففي الحركة يتح ّول الك ّم دامئًا إىل نوع»( .)4كان هذا
نقده لعلم االجتامع الذي تستند تن ّبؤاته فقط إىل املعلومات والقياسات التي
متثّل لحظ ًة يف التّاريخ ،وليس التّاريخ نفسه يف تح ّوالته التي ال تتوقّف ،هذه
التّح ّوالت التي ال تُد َرك حقًّا إال باملامرسة ،بال ِف ْعل؛ يستطرد جراميش« :ميكن
للمرء التّن ُّبؤ ،مبقدار ما يفعل ،ومبقدار ما يقوم به من ٍ
طوعي يساهم من
جهد
ٍّ
خالله ،بشكلٍ
جذري ،بخلق ال ّنتيجة امل ُتن ّبأ بها .يكشف التن ّبؤ عن نفسه إذًا
ّ
ال كمامرس ٍة علم ّي ٍة يف إطار املعرفة ،بل من خالل التّعبري املج ّرد للجهد الذي
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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يق ّدمه املرء؛ من خالل الطّريقة العمل ّية لخلق إراد ٍة جامع ّية»( )5تقوم بدورها،
ويف الواقع ،بتغيري ال ّنتيجة امل ُتن ّبأ بها؛ أي :تغيري التّاريخ.
يف هذه املالحظة ،يبدو جراميش ،حاله حال مجموعة من امل ُفكّرين
امل ُامرسني الثّوريّني اآلخرين ،مثل روزا لوكسمبورج وفرانز فانون ،راه ًنا ،وتبدو
مالحظاته التي سنتناول بعضها أدناه باإلشارة والتّعليق وال ّنقد ،مفيد ًة ج ًّدا يف
سياق التّح ّوالت التي مت ّر بها منطقتنا العرب ّية ،بشعوبها املسحوقة ،وانتفاضاتها
تتجسد فيها «أزمة ال ّنفوذ» التي سنأيت عليها الحقًا ،وش ّخصها
امل ُتتالية ،التي
ّ
جراميش بدقّة« :القديم يحترض ،والجديد ال ميكن له أن يولد؛ يف فرتة الخل ّو
هذه ،تظهر أشكال هائلة من األعراض املرض ّية الفظيعة»( .)6استنا ًدا إىل
هذا التشخيص ،سأق ّدم أيضً ا نقاشً ا يسترشف املستقبل ،ويطرح بدائل ممكنة
للتفعيل ،والتنظيم ،والتحشيد ،والهويّة ،تهدف إىل تجاوز العنارص التي تعيق
التغيري من خالل تقويضها عرب بناء املساحات السياس ّية املح ّررة ،خارج تلك التي
املستقل.
ّ
ولة/السلطة ،لتشتبك مع هذه األخرية من موقعها
تسيطر عليها ال ّد
ّ
يايس واملجتمع املد ّين
السلطة من خالل ُمجتمعني :املجتمع ّ
هيمنة ّ
الس ّ

تأسيس منظور واضح ملفهوم «ال ّدولة» هي نقطة بداية مفيدة لفهم
الكيفيّة التي وصلنا بها إىل أزمة النفوذ املزمنة يف املنطقة العربيّة ،والكيفية
تستم ّر بها هذه األزمة .لتحقيق ذلك ،سأناقش ،وأدمج ،فيام ييل من فقرات،
معالجة ماكس فيرب وجراميش ملوضوع الدولة.
السلطة فيه سيادتها من خالل
ال ّدولة عند جراميش هي إطار هيمنة ،تفرض ّ
يايس ،وتتمثّل فيه الق ّوة اإلكراهيّة ال ُعنفيّة املبارشة
« ُمجتمعني» :املجتمع ّ
الس ّ
عليمي ال ّرسمي؛ واملجتمع
مثل الجيشّ ،
والشطة ،والقانون ،والقضاء ،وال ّنظام التّ
ّ
رصا إىل عامل «املنظّامت
املد ّين (وهو غري املصطلح املعروف اليوم الذي يشري ح ً
والصحافة ،والجمعيّات،
غري الحكوميّة») ويشمل األحزاب ،وال ّنقابات،
ّ
«الخاصة» ( )privateال ّناشئة عن
واملؤسسات الدينيّة ،ومجمل األنشطة
ّ
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السلطة ،ويتمثّل فيها
املبادرات الذّات ّية أو شبه الذّات ّية ،واملستقلّة نسب ًّيا عن ّ
شكل أعمق تأث ًريا وأكرث دميوم ًة حني يتعلّق األمر بإخضاع املجتمعات وإبقائها
ٌ
بالسلطة وبفائدتها ،ويعمل عىل
يف حالة من «االستقرار» ،يأخذ حالة االقتناع ّ
السلطة إىل مصلح ٍة ورضور ٍة
نسج روابط ضمن ّي ٍة وعميقة ،تتح ّول من خاللها ّ
لبقاء املجتمع الذي تتسلّط عليه.
هناك العديد من األمثلّة الدالّة عىل تلك الروابط اإلخضاع ّية ،لك ّني سأق ّدم
مثال تطبيق ًّيا مح ّد ًدا ،هو االشرتاط القانو ّين عىل أي مجموع ٍة اجتامع ّي ٍة تريد أن
ً
للسامح
يايس الطّلب من ال ّدولة ،أو إشعارهاّ ،
تشارك أو ت ُساهم يف العمل ّ
الس ّ
لها مبامرسة أنشطتها ،ووضع نفسها تحت إرشاف الدولة ورقابتها ،والتّق ّيد
بتعليامتها املد ّونة يف ال ّدستور والقانون ،واشتقاق رشع ّية وجودها منها؛ ومن
خالل ِم َنح متويل ال ّدولة لألحزاب املرشوعة ،ومشاركتها يف االنتخابات الربملان ّية
(ألنّها مرشوعة ،إذ يحظر القانون مشاركة األحزاب غري املر ّخصة/غري املرشوعة)،
ونجاحها يف الحصول عىل مقاعد ،تتح ّول األحزاب إىل عنارص يف ال ّدولة ،ويصري
توسعها معتمد ًة عىل ال ّدولة ،فيصري الحزب ُمداف ًعا
بقاؤها ونفوذها وإمكان ّيات ّ
ولة/السلطة بعد أن وقع فعل ًّيا ،وبآل ّي ٍ
ات ضمن ّية ،تحت هيمنتها،
عن بقاء ال ّد
ّ
ٍ
أدوات
كل قطاعات املجتمع املد ّين ،إذ تتح ّول هذه األخرية إىل
وكذلك األمر يف ّ
ٍ
تحصينات قويّة لها ،وميكننا هكذا أن نفهم
السلطة ،وإىل
لتعميق هيمنة ّ
شط َّية»()7؛
مالحظة جراميش التّالية« :بعض األحزاب ّ
السياس ّية تؤ ّدي وظيفة ُ َ
العمل ّية
وأن نفهم مالحظاته حول ال ّنسق الذي تعمل بواسطته ال ّنقابات ّ
العمل ال باعتبارهم ُمنتجني ،بل باعتبارهم
داخل إطار ال ّرأسامل ّية ،إذ «تُنظّم ّ
مأجورين ،أي بكونهم نتاج التّنظيم ال ّرأسام ّيل للملك ّية الخاصة ،وباع ًة لعملهم
الخاص»( ،)8واضع ًة إيّاهم داخل إطار الهيمنة ال ّرأسامل ّية ،ال خارجه ،مثلام
ّ
ولة-السلطة ،ال خارجه.
تضع األحزاب نفسها داخل إطار هيمنة ال ّد
ُّ
فس جراميش
بهذا األمر تحدي ًدا :اتّساع الهيمنة من خالل املجتمع املد ّين ،يُ ّ
الصناعة
فشل الثّورات يف أوروبّا الغرب ّية بداية القرن العرشين ،رغم أنّها مهد ّ
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الصناع ّية ،ونجاحها يف روسيا (املتأ ّخرة عن ركب
وال ّرأسامل ّية والطّبقة العاملة ّ
يايس] هي
التّح ّوالت ال ّرأسامل ّية)« ،ففي روسيا ،كانت ال ّدولة [املجتمع ّ
الس ّ
كل يشء ،وكان املجتمع املد ّين بدائ ًّيا و ُهالم ًّيا .يف الغرب ،كانت هناك عالقات
ّ
أساسا متي ًنا من
تا ّمة بني ال ّدولة واملجتمع املد ّين ،وعندما اهت ّزت ال ّدولة ،فإن ً
املجتمع املد ّين ظهر يف الحال .كانت ال ّدولة مج ّرد خندقٍ
أمامي ،يتموضع خلفه
ّ
قوي من الحصون واملتاريس»(.)9
نظا ٌم ٌّ
واضح من تعليق جراميش أ ّن الهيمنة ال ّناتجة عن نشاط املجتمع املدين،
ٌ
بالسلطة ،أه ّم بكثريٍ من الق ّوة اإلكراه ّية التي ال
مني والعميق ّ
وارتباطه الضّ ّ
ميكن لها أن تحمي الجبهة ال ّداخل ّية ،بل العكس :تخلق التّوتّرات واالستقطابات،
استتباب ذا ّيت
يف حني تعمل الهيمنة ال ّناتجة عن نشاط املجتمع املد ّين عىل خلق
ٍ
السلطة.
ومتس ٍك بال ّدولة ،ينبع ظاهريًّا وبديه ًّيا من داخل املجتمع ،لصالح ُّ
لألمرّ ،
تنشأ «أزمة النفوذ» عند جراميش (والتي يسم ّيها أحيانًا« :أزمة الهيمنة»)
عندما ال يعود الجمهور مقتن ًعا بأهم ّية ورشع ّية سلطة الدولة ،ليظهر رشخ
«أيديولوجي» بني االثنني فات ًحا إمكان ّيات التغيري.
ّ
بالنسبة ملاكس فيرب ،تتع ّرف الدولة من باب احتكارها ملامرسة العنف أو
معي ،وقدرتها عىل ا ّدعاء ،وتحقيق،
الق ّوة اإلكراهية ،ضمن حدود نطاق
سيايس ّ
ّ
رشع ّية قانون ّية لذلك االحتكار وتلك املامرسة.
تقص
رغم أن مفاهيم جراميش وفيرب املتعلّقة بالدولة مفيدة ،إال أنها ّ
عن عاملنا املعارص ،ورأسامل ّيته املعوملة ،إذ تتح ّرك فيه القوى الدول ّية ،وتفعل،
يل فقط .من ذلك
وتتح ّدد فيه عالقات الق ّوة ،عىل املستوى
العاملي ال املح ّ
ّ
املنظور ،ميكننا مالحظة أن بعض الدول متارس العنف ،سوا ًء سياس ًّيا أو اقتصاديًّا
أو عسكريًّا ،عىل «دول» أخرى ،األمر الذي يق ّوض من سيادة واستقالل هذه
ٍ
الفيربي حول احتكار مامرسة
بدرجات متفاوتة .عند توسيع املفهوم
األخرية
ّ
العنف ليشمل املستوى الدويل ،سنجد أن الدول ليست متساوية بهذا املعنى.
مهم من أركان الدولة ،والهيمنة
من جانب آخر ،ميثّل تحقيق الهيمنة رك ًنا ًّ
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السيايس واملد ّين .كام ورد معنا ،يعترب جراميش
تستلزم وجود وفعال ّية املجتمعني،
ّ
أن املجتمع املد ّين املكتمل النمو يساهم بشكل أكرب يف هيمنة الدولة ومتاسكها،
السيايس يف السياق نفسه .ولكن
وبشكل أكرب من الدور الذي يلعبه املجتمع
ّ
خصوصا تلك التي خلّفها االستعامر جنوب العامل ،يعاين
يف بعض «الدول»،
ً
املجتمع املد ّين من ضعف شديد أو أنه —عمل ًّيا— غري موجود ،إذ أنه يُهاجم
بشكل مستم ّر من قبل املجموعات الحاكمة ألنها ترى فيه منب ًعا ملن قد يه ّدد
حرصي
للسلطة .يف مثل هذه «ال ّدول» ،سنجد وجو ًدا قويًّا وشبه
ّ
احتكارها ّ
السيايس ،الق ّوة اإلكراه ّية ،فيام تغيب الق ّوة اإلقناع ّية ،أو هي ضعيفة
للمجتمع
ّ
متا ًما ،فتسيطر األوىل بالعنف ،وال تتحقّق الهيمنة التي تكتمل باإلقناع.
مفهوم «الكيانات الوظيف ّية» :مقدّ مة مكثّفة
يف كتايب الكيانات الوظيفيّة :حدود املامرسة السياسيّة يف املنطقة العربيّة ما
بعد االستعامر( ،)10يتم التفريق بني الدولة الفيربيّة امل ُهيمنة ،وبني ما أسميّه:
الوظيفي ،واللذان يشكّالن طريف مروحة واسعة من الحاالت البينيّة
الكيان
ّ
التي هي الكيانات السياسيّة يف عاملنا املعارص .تقول أطروحتي الرئيسيّة إنه
يف عا ٍمل ُم َعومل ،ال ميكن فهم الهيمنة أو احتكار مامرسة العنف ورشعيته من
يل .يوضّ ح الكتاب كيف أ ّن مبقدور الدولة الفيربيّة املهيمنة يف
خالل منظور مح ّ
االقتصادي يف شؤونها ،و/السيايس
عاملنا املعارص ،وإىل ح ّد كبري ،ردع التد ّخل
ّ
ّ
الوظيفي عىل
أو التد ّخل يف شؤون كيانات سياسيّة أخرى ،بينام ال يقدر الكيان
ّ
مثل هذه األمور التي غالبًا ما تُ ارس عليه.
القوي ،تتمكن الدولة الفيربيّة
وبسبب من مجتمعها املد ّين
يف ذات السياق،
ٍ
ّ
املهيمنة من تحقيق الهيمنة داخليًّا ،وم ّد هيمنتها خارجيًّا بواسطة برامج
املساعدات والهيئات املانحة وأذرع سياسيّة شبيهة أخرى .عىل العكس من ذلك،
ولكون مجتمعاتها املدنيّة ضعيفة ج ًّدا ،أو غري موجودة عمليًّا ،فإن الكيانات
خصوصا فيام يتعلّق بالوظائف أو
والعاملي،
يل
ً
الوظيفيّة هشّ ة باملعنيني املح ّ
ّ
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األدوار التي تقوم بها ،واملرتبطة بتوازنات القوى الدول ّية واإلقليم ّية .الكيان
سيايس تستخدمه مجموعته الحاكمة لتعزيز بقائها،
الوظيفي هو هيكل
ّ
ّ
وإضعاف ،واحتواء ،وتفكيك املجتمع املد ّين باستخدام وسائل مثل التشظية
االجتامع ّية والهويّات ّية ،من أجل منع صعود أية منافسني محتملني .النتيجة هي
الخارجي،
حالة مزمنة من األزمة ،وضعف الجبهة الداخل ّية ،وإمكان ّية التد ّخل
ّ
والتك ّيف املستم ّر مع الوظائف واألدوار املطلوبة إقليم ًّيا ودول ًّيا ،وكلّها تساهم
بتكريس دائرة التبع ّية والوظيف ّية وتعميقها.
تعتمد استمراريّة الكيان ّية الوظيف ّية عىل اإلبقاء عىل حالة من التوازن
املتوت ّر بني وظائف خارج ّية وأخرى داخل ّية كث ًريا ما تكون متناقضة .متثّل
مثال عىل ذلك ،إذ يعتمد بقاؤها عىل توازن دقيق
املجموعة الحاكمة يف األردن ً
يل وبسعيها
بني وظيفة خارج ّية تتعلّق بكونها جز ًءا من املحور األمرييكّ-اإلرسائي ّ
للربلة اقتصاد البالد (ضا ّر لها داخل ًّيا) ووظيفة داخل ّية تتعلّق بتعميقها للزبائن ّية
لضامن شكل من أشكال الدعم والرشع ّية الداخل ّيني لها (تتعارض مع وظيفتها
الخارج ّية).
مث ّة أمور أخرى إضاف ّية بالطبع ،تضاف إىل هذا املخطّط العام ،تف ّرق بني
املحوري
الدول الفيربية املهيمنة والكيانات الوظيف ّية ،وهذه تتض ّمن :الدور
ّ
للقوى االستعامريّة (الخارج ّية) يف إنشاء الكيانات الوظيف ّية وهويّاتها ،عىل
النقيض من مجموعة العوامل الداخل ّية (االقتصاديّة والسياس ّية واالجتامع ّية)
التي أ ّدت إىل نشوء الدول الفيربية املهيمنة؛ وجود مؤسسات الحكم وسيادة
القانون يف هذه األخرية بينام ال نجد يف األوىل إال هياكل خاوية ديكوريّة الطابع
بدل من «املؤسسات» ،بينام ال تحظى القوانني والدساتري مبكانة عليا.
ً
السياس ّية للكيانات
مث ّة فاعل ّية محل ّية مفقودة إىل ح ٍّد كبري يف نشوء الحدود ّ
الوظيف ّية ومجموعاتها الحاكمة ،مقابل فاعل ّية داخل ّية كبرية تتجادل مع
الفواعل الخارج ّية يف حالة نشوء ال ّدول الفيربية املهيمنة ،تجعل هذه األخرية
مرتبط ًة بفواعلها ال ّداخل ّية بشكل أكرب ،فتعمل عىل تنضيد الفواعل الخارج ّية مبا
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يتّسق ومصالح فواعلها الداخل ّية ،بينام ترتبط الكيانات الوظيف ّية مبجموعاتها
الحاكمة ،املرتبطة بدورها بالفواعل الخارج ّية بشكل أكرب ،فتُدار الفواعل
الداخل ّية مبا يؤ ّمن تنضيدها مع مصالح الفواعل الخارج ّية.
املفاهيمي بني ال ّدولة الفيربية املهيمنة والكيان
ليس من أغراض هذا التّفريق
ّ
الوظيفي ،أن يُعيل من شأن األوىل ،أو أن يُقلّل من شأن فاعل ّية املجموعات
ّ
الوظيفي) هي
الحاكمة يف الثّانية؛ فال ّدولة الفيربية املهينة (مثلها مثل الكيان
ّ
اللمساواة ،وإنتاج الهويّات
إطار للفرض واإلكراه ،وإلدارة التّمييز ،ورشعنة ّ
الوظيفي فاعلة :تتح ّرك وتناور
والتّعارضات ،واملجموعات الحاكمة يف الكيان
ّ
وتلعب عىل التّناقضات ،لكن التّاميز يبقى يف أ ّن املجموعات الحاكمة وكياناتها
تشتق رشع ّيتها األ ّول ّية واملركزيّة من ال ُعنف امل ُامرس عليها ،وموقعها
الوظيف ّيةّ ،
من ذلك العنف (البقاء) ،ال العنف الذي تُ ارسه هي ،وموقعها فيه (الهيمنة).
فصل تعسف ًّيا
الوظيفي أن أضع ً
كام ليس الغرض من صياغة مفهوم الكيان
ّ
بينه ومفهوم ال ّدولة الفيربية املهيمنة ،بالعكس ،فاملفهومان يقعان عىل طر ّيف
السياس ّية من ٍ
طرف
مروح ٍة واسع ٍة من التّباينات قد تتح ّرك عليها الكيانات ّ
إىل آخر ،مرو ًرا مبراحل مختلفة ،تجعل من املحور الواصل بني املفهومني طيفًا
مثل :ميكن ال ّنظر إىل حالة اليونان بعد انهيارها
واس ًعا من الحاالت البين ّيةً ،
االقتصادي عام  ،2015باعتبارها كيانًا سياس ًّيا يتح ّرك باتّجاه وضع ّية الكيان
ّ
االقتصادي الذي ميارسه عليه
الوظيفي ،إن أخذنا بعني االعتبار حجم العنف
ّ
ّ
االتحاد األورو ّيب ،وتحدي ًدا :أملانيا ،مبا يجعل من اليونان مساح ًة لنفوذ فواعل
سياس ّية واقتصاديّة تقع خارجها ،وتُدير البلد لصالح هذا الخارج؛ كام ميكن
والسعوديّة (يف عهد
ال ّنظر (باالت ّجاه املعاكس) إىل مرص (يف عهد محمد عيل)ّ ،
اململكتني األوىل والثانية) واليمن الشّ اميل (يف عهد اإلمامة) باعتبارها كيانات
سياس ّية كانت تتح ّرك باتجاه ال ّدولة الفيربية املهيمنة ،لوال أن أعاقت هذه
الحركة عوامل ع ّدة ليس هذا مجال بحثها بالتّفصيل ،فتقهقرت جميعها إىل
الوظيفي؛ كام ميكن ال ّنظر إىل «إرسائيل» باعتبارها كيانًا وظيف ًّيا
وضع ّية الكيان
ّ
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تح ّرك بنجا ٍح —إىل ح ّد كبري— نحو وضع ّية ال ّدولة الفيربية املهيمنة.

مالحظات جراميش ُمط ّبق ًة عىل أحـوال املنطـقة العرب ّية يف القرن
الحادي والعرشين
عىل صعيدنا العر ّيب املعارص ،تقودنا هذه القراءات الجرامشيّة إىل
مالحظات ع ّدة:
السلطة يف الكيانات الوظيفيّة التي نشأت يف املنطقة العربيّة
األوىل :أ ّن ّ
قوى مجتمعيّ ٍة
بعد فرتة االستعامر ،وبتدمريها امل ُ َمنهج لنشوء و/أو تط ّور أيّة ً
ُمسيّسة (كاألحزاب ،وال ّنقابات ،وأطر العمل األهليّة والشّ عبيّة) ،وتحجيمها
وكل العنارص األخرى للوجود
(الصحافة ،الجوامعّ ،
وإلحاقها ملا هو قائ ٌم منها ّ
«الخاص» ،الـ ( ،)privateمل ترتك لنفسها إال خيار الق ّوة اإلكراهيّة يف التّعامل
ّ
اميش،
مع ال ّناس ،وج ّردت نفسها من إمكانيّات الهيمنة (األعمق) باملعنى الجر ّ
ومن ث ّم فهي يف حال ٍة مستم ّر ٍة من «االهتزاز» الذي يضعها دو ًما عىل الحافّة،
فتظل
قوى داخليّ ٍة فعليّ ٍة تدفع بها إىل حتفهاّ ،
تحفر قربها بيدها ،دون وجود ً
—والحال هكذا— متارس القمع داخليًّاُ ،مضيف ًة املزيد إىل اهتزازها ،بينام
تع ّزز وضعيّتها —وبالتّزامن— يف موقع التّبعيّة (إقليميًّا ودوليًّا) ،إذ إ ّن اليد
السري بوضعيّة الحافّة إىل نهاياتها ،وبهذا ميكن القول
الخارجيّة أقوى وأقدر عىل ّ
السلطة (بتدمريها وإلحاقها لعنارص املجتمع امل ُسيّس ،واملساهمة بتعزيز
أن ّ
تبعيّتها) ،تحفر قربها بيدها ،لك ّنها —ومن جهة أخرى— ت ُضعف وت ُعطّل
وتفكّك القوى ال ّداخليّة التي ميكن أن تدفنها يف هذا القرب(.)11
السلطة يف قطاعات املجتمع
الثّانية :أن الجزء األكرث «استقالليّة» عن ّ
اميش) يف املنطقة العربيّة اليوم ،هو قطاع املنظّامت «غري
املد ّين (باملعنى الجر ّ
مؤسسات دوليّة مانحة،
الحكوميّة» التي تتلقّى متويلها ،ودعم وجودها ،من
ّ
تتبع مبارشة ،أو تتلقى متويلها من ،حكومات دو ٍل قويّ ٍة ومؤث ّر ٍة إقليميًّا أو دوليًّا
للسخرية) .ترتبط اسرتاتيجيّات عمل
(يبدو وصف «غري الحكوميّة» هنا ُمث ًريا ّ
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هذه املنظّامت «غري الحكوم ّية» ،وبرامجها ،وأنشطتها ،مبصالح هذه الد ّول
ٍ
امل ُتم ّرسة يف الهيمنة ال ّداخل ّية والخارج ّية؛ ٌ
وأدوات
دول متتلك خطابًا عميقًا
أكرث منهج ّي ًة ومرون ًة و»مصداق ّي ًة» وإقنا ًعا وتأث ًريا وفاعل ّية .يؤ ّدي هذا االرتباط
مني) إىل تح ّول «املجتمع املد ّين» (باملعنى املتداول اليوم) إىل
(املبارش أو الضّ ّ
للسلطة من
امتداد لهيمنة دول املصدر ،ليشكّل إضاف ًة نوع ّي ًة للوضع املهت ّز ُّ
جهة ،ومنافذ إلمكان ّيات ولوج ال ّنفوذ والتّد ّخل الخارج ّيني عند الحاجة ،من
اميش) ،يف سياق ال ّرأسامل ّية
جه ٍة أخرى .هذا مثال عىل أ ّن الهيمنة (باملعنى الجر ّ
امل ُعولَمة ،ويف سياق الكيانات الوظيف ّية وتبع ّيتها ،صارت —إىل ح ّد كبري—
يل الذي تُرك له جز ٌء من وظيفة اإلكراه،
خارج نطاق تأثري املجتمع ّ
يايس املح ّ
الس ّ
وانتقلت لكونها جز ًءا من عنارص املراكز ال ّرأسامل ّية نفسها ،وميكن االستدالل
عىل هذه الهيمنة العامل ّية بوضوح من خالل أمناط االستهالك العامل ّية شبه
املو ّحدة ،واألشكال والتّنظيامت املدين ّية امل ُستنسخة عن ال ّنموذج ال ّرأساميل
مؤسسات ال ّنظام ال ّرأسام ّيل (صندوق
املركزي يف ّ
األمرييكّ
ّ
كل أنحاء العامل ،ونفوذ ّ
ال ّنقد والبنك ال ّدول ّيني) عامل ًّيا.
يل بشكلٍ كامل ،إال
الثّالثة :مع أن مفهوم «ال ّدولة» عند جراميش غري ج ٍّ
هيكل خارج ًّيا لفواعل داخل ّية ميثّلها (بشكل عا ّم)
ً
أ ّن الواضح أنّه يعتربها
ّوري لجراميش يقيض باستبدال
يايس واملد ّين ،وأن املرشوع الث ّ
املجتمعني ّ
الس ّ
منظومة اإلكراه/الهيمنة للمجتمع القديم (ال ّرأسام ّيل) مبنظومة هيمن ٍة أخرى
العمل (شامل إيطاليا)
(أكرث رفعة ،أو «مت ّدنًا» بتعبري جراميش) هي سلطة اتّحاد ّ
سبي عىل هذا الهيكل العا ّم باعتباره رافع ًة
ّ
والفلحني (جنوبه) مع الحفاظ ال ّن ّ
اجتامع ّي ًة وسياس ّي ًة رضوريّة .فلنتذكّر أ ّن «دولة» جراميش كانت فيها صناعاتٌ
ناشئ ٌة تحميها ال ّدولة (عىل رأسها مصانع «فيات» يف تورين حيث تشكّل الوعي
العمل،
تأسست —مبشاركته وقيادته— مجالس ّ
يايس لجراميش ،وفيها ّ
ّ
الس ّ
يوعي اإليطا ّيل) ،وطبق ٌة عامل ٌة خاضت
وصحيفة ال ّنظام الجديد ،والحزب الشّ ّ
نضاالت وإرض ٍ
ٍ
سيايس كان قبلها ُمدنًا
ابات جذريّة ،ووحد ٌة فت ّي ٌة نسب ًّيا ملجا ٍل
ّ
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ُمتفكّكة ،أي :عنارص دولة سوقٍ موطن ّي ٍة واعد ٍة ميكنها أن تسري عىل طريق
التّط ّور ال ّرأسام ّيل نحو الشّ يوع ّية(.)12
يف املنطقة العرب ّية اليوم ،ليس مث ّة دول من هذا ال ّنوع ،وال إمكان ّية لنشوء
ظل مت ّدد املراكز ال ّرأسامل ّية ليشمل نفوذها (وإعاقتها لتط ّور غريها
مثلها يف ّ
السري عىل الطّريق نفسه) كامل مساحة العامل .ليس لدينا
من البلدان عن ّ
«دول» يف املنطقة العرب ّية ،بل كيانات وظيف ّية ،تعمل مجموعاتها الحاكمة
عىل تدمري إمكان ّيات تنميتها ،وتعزيز تبع ّيتها (فهذه وظيفتها األساس ّية تجاه
الخارجي الذي يرعى استمراريّتها) .لذا ،أرى أ ّن «ال ّدولة» يف املنطقة
املجال
ّ
الوظيفي ،ليست سوى أدا ٍة لتعزيز وظيف ّية
العرب ّية؛ إذ تتّخذ صيغة الكيان
ّ
املجموعة الحاكمة ،وفرض سطوتها ،وتعزيز تسلّطها وإعادة إنتاجه ،وهي
أسايس
(بحكم وظيف ّيتها املرتبطة بالتّقسيامت االستعامريّة التي أنتجتها) جز ٌء
ٌّ
السيطرة (ال ّداخل ّية) والهيمنة (الخارج ّية) ،أدا ٌة مه ّم ٌة لرتسيخهام،
من منظومة ّ
ال مج ّرد مساح ٍة جغراف ّي ٍة-سياس ّي ٍة محايد ٍة لهام.
الشيوعي ،كتب كارل
يف تقدميهام للطّبعة األملان ّية لعام  1872من البيان
ّ
ماركس وفريدريك إنجلز استنتا ًجا وصال إليه بتأثري من التّجربة الفعليّة لسلطة
خاص،
العمل ،املتمثّلة ب ُك ْميُونَة باريس« :يش ٌء واح ٌد أثبتته ال ُك ْميُونَة بشكلٍ ّ
ّ
وهو ‘أ ّن الطّبقة العاملة ال ميكن لها أن تضع يدها —ببساطة— عىل جهاز
ال ّدولة املصنوع مسبقًا ،وتستخدمه ألغراضها’ .)13(».بهذا املعنى ،ال ميكن
بحق ،كإطا ٍر للعمل
ال ّنظر إىل ال ّدولة الربجوازيّة نفسها ،والتي هي دول ٌة ّ
التّح ّرري؛ إذ تتامسك وتتعاضد أجزاؤها بعالقات الق ّوة التي تحكمها ،فكيف
ٍ
كيانات وظيف ّي ٍة تتامسك بعالقات الفساد والتّنفيع
األمر ونحن نتح ّدث هنا عن
واإلكراه والتّبع ّية وال ّزبائن ّية؟
الصور ّية باعتبارها أسوا ًقا سياس ّي ًة سوداء
الربملانات ّ

«املؤسسات» الجوفاء التي تُ يّز
ملفهومي اإلكراه والهيمنة ،وأشكال
امتدا ًدا
ّ
ّ
الكيانات الوظيفيّة ،يعترب جراميش وجود برملانٍ
صوري ُمفر ٍغ من مضمونه،
ٍّ
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الصيحة ،الف ّعالة(،)14
ٍ
يل ،أخطر من الربملان ّية الواضحة ،الب ّينةّ ،
ونظام حز ٍّيب شك ّ
السوداء،
فاأل ّول يحمل عيوب الثّانية دون إيجاب ّياتها ،ويلعب دور «األسواق ّ
أو أشكال اليانصيب غري القانو ّين عندما يتم إغالق األسواق ال ّرسم ّية وأشكال
عي لسبب أو آلخر»( .)15هذه املنظومة ال ّديكوريّة( )16تلعب
اليانصيب ّ
الش ّ
دو ًرا تعويض ًّيا نسب ًّيا عن غياب املجتمع املد ّين ودوره يف الهيمنة يف املنطقة
ٍ
دعامات خلف ّي ًة ضعيفة ،ولك ّنها مركزيّة ،لسلطة اإلكراه؛ يش ٌء
العرب ّية ،وتشكّل
يشبه دور الجمع ّيات الخرييّة يف سياق ال ّرأسامل ّية :فبينام تُنتج ال ّرأسامل ّية ٍ
أزمات
كربى تتمثّل يف الفقر وانعدام املساواة والعدالة والتفاوت الهائل يف ال ّدخل
املوضعي لهذه األزمات،
التقيع
وتدمري البيئة ،تعمل الجمع ّيات الخرييّة عىل ّ
ّ
وتنفيس آثارها قبل أن تصل إىل نقطة انفجار الجياع ،ويت ّم ذلك بواسطة جيوب
الخاصة ،وتط ّوعهم أحيانًا كثرية بال أجر ،األمر الذي يعمل عىل مساعدة
ال ّناس
ّ
واستدامة ال ّنظام نفسه الذي ينتج هذه الظّواهر من جانب ،والتّعمية عىل
التكيز عىل املسؤولية الفرديّة والشّ خص ّية (سوا ًء فيام
دوره يف إنتاج الظّلم عرب ّ
جانب آخر.
يتعلّق بالفقر ،أو بال َعطَاء) من ٍ
مارس جراميش هذه القناعة بشكلٍ
حقيقي أثناء عضويّته يف الربملان
ٍّ
اإليطا ّيل ،وخالل األيام األخرية التي سبقت إحكام الفاش ّية قبضتها عىل البالد،
واعتقاله ،فـ»انض ّم جراميش وال ّنواب الشّ يوع ّيون اآلخرون إىل املعارضة الربملان ّية،
رص عىل استحالة العمل بفاعل ّي ٍة من داخل [إطار و ُمح ّددات] ال ّدستور.
لك ّنه أ ّ
اب عا ٍّم ض ّد الفاش ّية ،لكن األحزاب األخرى رفضت
اقرتح [جراميش] إعالن إرض ٍ
االقرتاح ،وظلّت عىل عامها تعتقد أ ّن الق ّوة تكمن يف البقاء داخل إطار القانون
بانتظار تد ّخل امللك»(.)17
السياس ّية واملجتمع ّية
ما أشبه اليوم بالبارحة ،فام زالت كرثة من القوى ّ
املختلفة تعتقد —بسذاجة— أ ّن «القانون» و»ال ّدستور» وتفريعاتهام هي
بحزم متسا ٍو ،دون
أط ٌر كل ّي ٌة فوق ّي ٌة ُمحايدة ،ال تاريخ ّية ،ترسي عىل الجميع ٍ
أن تدرك أنّها مج ّرد تعبري ٍ
السلطة (الطّبقة امل ُهيمنة
ات سياس ّي ٍة عن مصالح ّ
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الوظيفي») ،وقواع َد
يف حالة «ال ّدولة» ،واملجموعة الحاكمة يف حالة «الكيان
ّ
أساسا عن توازنات القوى داخل املجتمعات
لِلُّعبة تضعها لآلخرين ،وتَنتج ً
ذات العالقة ،أو عن التّوازنات اإلقليم ّية وال ّدول ّية (كام يف حالة املعاهدات
واالتفاق ّيات) ،أو عن سطوة ال ّرأسامل ّية وأدواتها التّد ّخل ّية (كام يف خطط
إعادة الهيكلة االقتصاديّة والخصخصة ورفع الحامية عن امل ُنتجني املحل ّيني يف
السلطة ،أو تحوز
تتغي مصالح ّ
تتغي موازين القوى ،أو ّ
األطراف) ،وعندما ّ
القوى االقتصاديّة العامل ّية إمكان ّيات تد ّخل ّية أكرب ،يُلقى مبا هو غري مناسب
من ال ّدساتري والقوانني يف القاممة ،مثلام حصل مع جراميش نفسه (ت ّم اعتقاله
عىل ال ّرغم من حصانته كعض ٍو يف الربملان ،ومات يف سجنه) ،ومثلام يحصل
ٍ
خروقات واضح ٍة لل ّدساتري والقوانني من قبل
يوم ًّيا يف املنطقة العرب ّية من
السلطة التي وضعتها ،كمثا ٍل يوضّ ح الطّبيعة اإلكراه ّية-العنف ّية املرنة ألط ٍر
ّ
تبدو خارج ًّيا ُمحايدة وكل ّية وصلبة؛ أ ّما التّمن ّيات املتعلّقة «برضورة أن يُط ّبق
القانون عىل الجميع »،فهذه لن تتجاوز مربّع الطّوباويّة التّمن ّيات ّية ،إن مل تقرتن
ٍّ
بتغي يفرضها يف موازين القوى.
ال ّتقويض الفـ ّعال :استنتاجـات جـرامش ّية ُمهمـّة لثـوريّي القـرن
الحـادي والعرشين
غيريي من داخل إطار «ال ّدولة» أو الكيان
من الواضح اليوم أ ّن العمل التّ ّ
السيطرة والعنف ،مضافًا
السلطة كامل قدرات ّ
الوظيفي ،يف وضعٍ متتلك فيه ّ
ّ
ٍ
تنظيامت حقيق ّي ٍة قادرة
ظل عدم وجود
إليها إمكان ّيات اإلغواء واالحتواء يف ّ
عىل استبدالها ،هو شكل من أشكال التّفريغ املستم ّر لألزمات والغضب ال ّناتج
عنها ،وهو أيضً ا آليّ ٌة ت ُساعد املجموعات الحاكمة عىل اشتقاق إمكانيّ ٍ
ات
وظيف ّي ٍة أخرى ومستج ّدة لنفسها ،تطيل بها عمرها ،وتؤ ّخر به دفنها يف القرب
الذي تحفره لنفسها(.)18
يقول جراميش (وسأقتبسه مط ّولً لألهميّة)« :إن فقدت الطّبقة الحاكمة
اإلجامع ،أي أنّها مل تعد ‘تقود’ بل’‘تسيطر’ وحسب ،متارس الق ّوة اإلكراهيّة
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فقط ،فإ ّن هذا يعني أ ّن الجموع قد انفصلت عن أيديولوج ّياتها التّقليديّة،
السلطة]»( ،)19وتتشكّل
السابق [بخصوص ّ
ومل تعد تعتقد مبا اعتقدت به يف ّ
الشائح املختلفة
بذلك «أزمة ال ّنفوذ» التي تخلق «مبارش ًة أوضا ًعا خطرية ،أل ّن ّ
من املجتمع ال متلك القدرة نفسها عىل إعادة التّموضع أو إعادة تنظيم نفسها
بالوترية نفسها .الطّبقة الحاكمة التّقليديّة ،والتي متلك موظّفني كثريين ُمد ّربني،
ُغي الربامج والشّ خص ّيات ،وتعيد مسك زمام التّحكّم الذي كان بدأ بالتملّص
ت ّ
منها ،برسع ٍة أكرب من الطّبقات الخاضعة؛ كام تقوم [الطّبقة الحاكمة يف هذه
األوضاع] بتقديم التّضحيات ،وتعريض نفسها ملستقبلٍ غري مأمون العواقب،
السلطة ،وتق ّويها للفرتة ال ّراهنة،
بإطالق وعو ٍد دمياغوج ّية ،لك ّنها تُحافظ عىل ّ
وتستخدمها لسحق خصومها وتفريق قياداتهم ،وهؤالء ال ميكن أن يكونوا كُ ًرثا،
أو مد ّربني بشكلٍ ج ّيد»(.)20
ربا يجد القارئ يف الفقرة أعاله ،ما يحيله مبارشة إىل مصري االنتفاضات
ّ
املعارصة يف أكرث من بلد عر ّيب؛ انتفاضاتٌ انطفأت بتح ّر ٍ
للسلطة عىل
كات ّ
الحل؟ ميكن استنتاجه
املسار نفسه الذي أوضحه جراميش قبل قرنٍ من ال ّزمانّ .
السنتني الحمراوين [يف إيطاليا،
من جراميش يف سياقٍ آخر شبيه« :ال ّدرس من ّ
للعمل ،وفشلت] هو
 1919و 1920اللّتني حصلت فيهام التّح ّركات الثّوريّة ّ
أنّه كان عىل الق ّوة الثّوريّة أن تكون موجود ًة قبل تلك اللّحظة»( .)21ينبغي
إذًا التّحضري للثّورة ُمسبقًا قبل انفجارها ،والتّأسيس لها ،ال انتظار االنتفاضات
اللزم له ،يجب أن يت ّم
الشّ عب ّية ليبدأ التّفكري بعدها ،وهذا التّحضري ،والبناء ّ
السلطة بالكامل ،وضمن ثنائ ّية الهدم-إعادة البناء()22
خارج أطر سيطرة ّ
التي مي ّر عليها جراميش َع َرضً ا يف كتاباته ،ويف إطار ما تسم ّيه روزا لوكسمبورج
«امله ّمة التّاريخ ّية للربوليتاريا» :تصفية ال ّدولة املوطن ّية املعارصة باعتبارها
يايس لل ّرأسامل ّية»( ،)23وامتدا ًدا لذلك :تصفية الكيانات الوظيف ّية
«الشّ كل ّ
الس ّ
باعتبارها اإلطار الف ّعال الذي تعمل من خالله ال ّرأسامل ّية يف األطراف .من هذه
التّصفية/الهدم-إعادة البناء ،سأصوغ مالمح أول ّية ملا سأسم ّيه :التّقويض الف ّعال.
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ميثل «التّقويض» عند جراميش (وباملفهوم «اإليطا ّيل» ،كام يورد) موق ًعا
وينتج عن كون ال ّناس ال يعون بوضوح أن لديهم «أعداء
طبق ًّيا سلب ًّيا،
ُ
[طبق ّيني]» ،فيع ّرفونهم بشكلٍ
«السادة (،)signori)»(24
عمومي باعتبارهم ّ
ٍّ
وهو ما نجده بتناس ٍخ آخر اليوم ،حني يشري ال ّناس إىل «الفاسدين» ،باعتبارهم
كتل ًة غري واضحة املعامل ،تنهال عليها الشّ تائم ،وال ميكن اإلمساك بها فعل ًّيا،
وغري ُمح ّدد ٍة طبق ًّيا ،يف حني تندرج امل ُامرسات التّقويض ّية مثل :رسقة الكهرباء
الخاصة كس ّيارات أجر ٍة للعموم
واملاء من الشّ بكة العموم ّية ،وتشغيل الس ّيارات
ّ
سمي ،وبيع املنتجات بال فواتري وإبقائها خارج ال ّنظام
خارج إطار ّ
التخيص ال ّر ّ
للسلطة ،وصولً إىل إلقاء القاممة يف الشّ وارع ،وغريها من أمور ،ضمن
ّ
يبي ُّ
الض ّ
بالسلطة ،لك ّنها ال ولن ترقى إىل
رضة نسب ًّيا ُّ
أشكال ال ِف ْعل الفرديّة واالنتقام ّية امل ُ ّ
التّح ّول إىل ق ّوة منهج ّي ٍة وواعي ٍة وثوريّة.
مقاربة التّقويض الف ّعال تتض ّمن عنرص البناء املرافق دو ًما للهدم ،ففي موازاة
والسيطرة ،وتفكيك أشكال الربملان ّية والحزب ّية الشّ كل ّيتني،
تعرية عنارص اإلكراه ّ
السلطة بشكلٍ مستم ٍر إىل نقطة «أزمة ال ّنفوذ» ،يُش َّيد مبوازاة مساحات
ودفع ُّ
السلطة ،وخارج مناطق نفوذها ،مساحاتٌ لـ»الحكم الذّا ّيت» ،يرد ذكرها يف
ُّ
العمل ،لكن ميكن تعميمها
برنامج صحيفة جراميش ،ال ّنظام الجديد ،بخصوص ّ
عىل قطاعات امل ُضط َهدين بشكل أوسع« :فلندرس املصنع ال ّرأسام ّيل ،ال باعتباره
رضوري للطّبقة العاملة؛ باعتباره كائ ًنا
املادي ( )...بل كإطا ٍر
منظّم ًة لإلنتاج
ٍّ
ّ
للعمل»( .)25تشكّل
سياس ًّيا ح ًّيا؛ باعتباره ’املساحة املوطن ّية‘ للحكم الذّايت ّ
هذه املساحات مختربات املامرسة الفعل ّية ألشكال املجتمعات املستقبل ّية،
وتطوير أدواتها ،لتكون جاهز ًة لحظة صعود األزمة إىل نقطة االنفجار.
كام تبدأ هذه املساحات من خالل التّثقيف العا ّم الواسع كأدا ٍة أساس ّية
لفلسفة التّفعيل ،تُلغي «الوعي املزدوج» أو «املتناقض» للمضط َهد :وعيه
يل الذي يحوزه من خالل مساهمته (بواسطة عمله) بتغيري العامل ،وتغيري
العم ّ
ظري املوروث عن املايض الطّويل ،والذي
نفسه من خالل هذا التّغيري؛ ووعيه ال ّن ّ
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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يقبله هكذا بال سؤا ٍل أو نقد؛ وقد يؤ ّدي هذا الوعي املتناقض إىل حالة من
فهم حا ٍّد
السياس ّية ،واالنسحاب( .)26ويت ّم هذا التّثقيف من خالل ٍ
السلب ّية ّ
ّ
بتوسع ،ولن يُتاح لنا هنا الخوض
لدور املفكّر ( ،)Intellectualبحثه جراميش ّ
فيه إذ بحثناه يف القسم الخامس من الفصل الثالث من هذا الكتاب [الكيانات
قسم منهم يشكّلون «’ض ّباط‘ الطّبقة الحاكمة
الوظيفية] ،باستثناء اإلشارة إىل ٍ
[املوكول إليهم] القيام بالوظائف التّابعة املتعلّقة بالهيمنة االجتامع ّية والحكم
يايس»( ،)27وتدمري هذا ال ّنسق عرب ما يراه جراميش من متك ٍني ألكرب رشيح ٍة
ّ
الس ّ
قدي (ال ال ّدعا ّيئ ،فتلك مه ّمة املثقّف-الضّ ابط
ممكن ٍة من ال ّناس من التّفكري ال ّن ّ
امس مع ال ّناس) إىل
العامل عند ّ
السلطة) ،وتحويل الفلسفة (من خالل التّ ّ
رسا ( ،)in actionإىل الحياة بذاتها»( ،)28فيحصل ال ّناس عىل
«التّاريخ ُم َم ً
السابق غري املتبلور( ،)29ويتمكّنون
عي ،مقابل وضعهم ّ
وضع ُمش ّخصُ ،م ّ
بواسطة أمريهم الحديث (الذي أثبتت التّجارب املتتالية رضورته) :التّنظيم
ّوري ،من تغيري التّاريخ.
يايس الث ّ
ّ
الس ّ
قويض الف ّعال باعتباره ُمفاقم ًة لِـ«أزمة ال ّنفوذ»
ال ّت ُ
السلطة
تح ّدثنا سابقًا عن «أزمة ال ّنفوذ» كام يُع ّرفها جراميش ،وأرشتُ إىل أ ّن ُّ
تقف دامئًا عىل حافّة الهاوية ،حافّة قربها ،دون أن تجد
يف الكيانات الوظيفيّة ُ
ي ًدا تدفعها إال إن كانت ي ًدا خارجيّة ،فاأليدي ال ّداخليّة شُ لّت عرب عقود من
يايس .التّقويض الف ّعال يف حال ٍة كهذه يكمن يف إضعاف الحافّة
التّصحري ّ
الس ّ
التي تقف عليها املجموعة الحاكمة ،وذلك باالنسحاب من أشكال وأدوات
السياسيّة التي
إسباغ ّ
الشعيّة عليها واستدامتها ،واالنسحاب من املساحات ّ
السياسيّة،
تقع تحت سيطرتها ،وهي (عىل سبيل املثال) :االنتخابات ،واألحزاب ّ
باالنسحاب
السياسيّة ال ّديكوريّة امل ُر ّخصة؛ وليس املقصود
ِ
ومؤسسات املشاركة ّ
ّ
الجامعي املمنهج واملنظّم إىل
الفردي فقط ،بل االنسحاب
االنسحاب
هنا
ّ
َ
ّ
فأي شكلٍ
يشتق رشعيّته
اجتامعيسيايس
ّ
السلطةّ ،
خارج مساحات سيطرة ّ
ٍّ
ٍّ
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املختل لصالحها،
ّ
من املجموعة الحاكمة يُق ّويها ،ويُخضع نفسه مليزان القوى
السلطة،
يايس أن تُبنى خارج إطار سيطرة ّ
من ث ّم ،عىل أشكال التّج ّمع ّ
الس ّ
يايس ،وحقّها يف التّغيري،
وأن ّ
تشتق رشع ّيتها من ذاتها ،من حقّها يف الوجود ّ
الس ّ
وحقّها يف العمل من أجل شكلٍ
اجتامعي تتحقّق فيه العدالةسيايساقتصادي
ّ
ّ
ّ
السلطة وقواعدها.
واملساواة ،من دون اعتبا ٍر ملح ِّددات ّ
يايس» وحده ،بل
السلطة عىل اإلكراه فقط ،عىل «املجتمع ّ
ال تعتمد ّ
الس ّ
واملتجسم فيام
السلطة داخليًّا،
ّ
عىل اإلغواء واالحتواء الذي ميثّل حصون وقالع ّ
يس ّميه جراميش :املجتمع املد ّين .ينبغي إيالء ٍ
خاص لتفكيك املجتمع
جهد ٍّ
السلطة وسيطرتها/هيمنتها ،مع االنتباه إىل
املد ّين باعتباره دائر ًة من دوائر نفوذ ّ
السلطة ،ووسيلتها يف صناعة
التّعليم ،باعتباره املساحة املركزيّة لرتويج دعاية ّ
السلطة وصورتها) و«االنتامء» (إخضاع الفرد
وترسيخ «الهويّة» (أيدولوجيا ّ
حقول
ً
والصورة) ،وإىل مساحات الثّقافة والتّاريخ باعتبارها
لتلك األيديولوجيا ّ
تاريخي ،وإىل
الل
السلطة الشتقاق عنارص الهويّة ،ووجودها األز ّيل ّ
تستملكها ّ
ّ
السلطة ،وتحويل
املثقّف باعتباره أدا ًة إضاف ّية إلخضاع العموم أليديولوجيا ّ
وسل
اإلبداع ّ
(الض ّ
وري إلنتاج املستقبل اآلخر ،العامل اآلخر ،الثّورة) إىل ما ّد ٍة للتّ ّ
كسب.
والتّس ّول ،أو سلع ٍة للتّ ّ
«باعتبارها تجرب ًة معيش ًة يف‘املساواة امل َُمرسة’ (،)equality in action
كانت ال ُك ْم ُيونة يف أساسها مجموع ًة من األفعال التّفكيك ّية املو ّجهة ض ّد
بريوقراطيّة ال ّدولة ،نفّذها ٌ
رجال ونسا ٌء عاديّون ( )...كرث ٌة من األفعال التفكيكيّة
هذه كانت مو ّجه ًة —وال غرابة يف ذلك— ض ّد تلك البريوقراطيّة املركزيّة:
مؤس ٍ
سات لصناعة املواقع الطّبق ّية ،والتّحضري
املدارس»( ،)30ف ُح ِّولت من ّ
ٍ
مساحات
النخراط األفراد يف ديكتاتوريّة ال ّرأسامل ّية وبُناها االستغالل ّية ،إىل
الكتساب املعارف واملهارات اإلبداعيّة الذّهنيّة واليدويّة م ًعا فيام س ّمي
يل»(.)31
بـ»التّعليم التّكام ّ
السلطة فحسب ،بل
ال يعمل هذا عىل تقويض الحافّة التي تقف عليها ّ
خيص
يكتسب فعاليّة ُمستقلّة من خالل إكساب التّنظيم التّح ّرري «وجوده الشّ ّ
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ُستقل» بحسب عبارة جراميش ،فمن خالل «فصل عرى الوحدة املبن ّية عىل
امل ّ
السلطة] ،والتي من دونها لن تتمكّن الق ّوة
األيديولوجيا التّقليديّة [أيديولوجيا ّ
الجديدة من اكتساب الوعي بشخص ّيتها املستقلّة»( ،)32تخرج هذه الق ّوة
الجديدة إىل الوجود بعد أن كانت قبل ذلك غري موجود ٍة ،ألنّها كانت جز ًءا من
الوظيفي.
السلطة-املجموعة الحاكمة-الكيان
ّ
ّ
===
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فراس حج محمد

أحوال االسم بني املرصوف
واملمنوع من الرصف واملبني
الرصف يف هذا الباب يعني التنوين
والجر بالكرسة ،أو أنه يعني التنوين وحسب
كام سيأيت الحقاً ،وهو الحالة الطبيعية اإلعرابية
لالسم يف اللغة العربية ،فاألصل أن يكون االسم
معربا مرصوفا ،وكل ما جاء عىل أصله ال يُعلل،
عىل العكس من االسم «غري املرصوف» و«غري
املعرب»؛ إذ تحتاج إىل تربير وحجة وسبب ،ألنها
خرجت عن األصل ،ومهام تشعبت تلك األسامء
فهي قليلة بالقياس إىل األسامء املرصوفة.
يقع االسم املمنوع من الرصف يف منزلة وسطى بني املعرب املرصوف الذي
ينون ويجر بالكرسة وبني االسم املبني ،واشتبه املمنوع من الرصف باملبني ألنه
قُيّد يف حركته ،وجرت عليه العلة التي انتقصت من متكنه األمكن الذي يوصف
به عادة االسم املرصوف .وعىل ذلك فاألسامء ثالثة :متمكن أمكن وهو املعرب
املرصوف ،واملتمكن غري األمكن وهو املمنوع من الرصف ،واملبني الذي يلزم
حركة واحدة ،فكأنه جامد عليها وواقف عندها ،وكأنه يعاين من علتني معا،
جعلته يفارق املرصوف بخطوتني.
هذا الربط بني األنواع الثالثة من االسم ،يجعل تلك األسامء تتداخل فيام
بينها يف حاالت معينة ،فاالسم — يف أي حالة من تلك الحاالت— قد يتغري
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 27

العـدد  :25صيف 2022

واملبني قد يعرب،
وضعه ،فاملمنوع قد يرصف ،واملرصوف قد مينع من الرصف،
ّ
واملعرب قد يبنى ،وفيام ييل بيا ٌن لهذه الحاالت.
ماذا يعني أوال رصف املمنوع من الرصف؟ إنه يعني إرجاع االسم إىل حالته
األصلية ،مرصوفا ،رفعا ونصبا وجرا بالعالمات األصلية ،أو قبوله التنوين وما
يقابله ،أو إعرابه بالحروف فقط من بني العالمات اإلعرابية الفرعية ،ولهذا
اإلرجاع حاالت ،وال يقال لها أسباب ،إذ «السبب» خاص بتعليل حالة الخروج
عن األصل ،أما الحالة فهي توصيف ملا أصبح عليه االسم ،معاىف يف االعتبار
اللغوي واقعيا أو ذهنيا توهم ّياً.
لقد اتفق النحاة عىل أن االسم املمنوع من الرصف يعود مرصوفا يف حالتني
تحل بأل التعريف ،فهو
مؤطرتني قواعديا ،وهام إن ع ّرف االسم باإلضافة أو ّ
مرصوف عند ذلك مطلقاً ،فتلحق به الكرسة يف حالة الجر ،مع امتناع أن يلحق
به التنوين ،ألنه ال يجتمع التنوين مع كل اسم مضاف أو مع ّرف بأل التعريف،
وال يجوز اعتبار االسم ممنوعا من الرصف ،إذ يفارق حالته ويعود إىل أصله
كبقية األسامء.
مل يبحث النحاة عن حاالت أخرى يكون االسم املمنوع من الرصف فيها
مرصوفا غري هاتني الحالتني ،سوى «الرضورة الشعرية» التي تندرج يف املقولة
«يحق للشاعر ما ال يحق لغريه» ،وبناء عىل هذه اإلمكانية الفضفاضة
األكرب
ّ
منع الشاعر ألفاظا وأسامء من الرصف كلام دعته األوزان والقافية إىل ذلك،
فرصف أو منع حسب مقتضيات الحالة الشعرية ،وهي كثرية ،خصص لها ابن
عصفور كتابه «الرضورات الشعرية».
يبدو من خالل ما كتبه النحاة يف هذا الجانب أن رد املمنوع من الرصف إىل
حظرية املرصوف يف الشعر أمر طبيعي ،وال يوقف عنده ،وهو مشهور وال يعد
عيبا لدى النحاة وال لدى النقاد ،وال ينقص من قدر الشاعر وقدرته ،ووجد عند
فحول الشعراء .أما االستقباح ف َج ْعل املرصوف ممنوعا من الرصف لغري علة.
ويف ذلك أقوال كثرية وتعليالت طريفة.
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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يندرج مفهوم «الرضورة الشعرية» ضمن مفهوم أكرب وهو «الرضورة» العامة
ومنها «الرضورة الرشعية» ،فقد قال الفقهاء« :الرضورات تبيح املحظورات».
استفاد الشعراء من هذه القاعدة فانتهكوا بعض القواعد لصالح الشعر ليستقيم
ويحسن يف السمع والرتتيل ،ورمبا وجد النحاة عذرا لهم يف قوله تعاىل« :إن
تسألوا عن أشيا َء إ ْن تبد ُو لكم تسؤكم» (املائدة ،)101 ،فتم منع أشياء من
الرصف ،ال ألي علة ،سوى التخلص من توايل املقاطع املتتالية املتشابهة يف النطق،
فيختل إيقاع اآلية لو قال« :عن أشيا ٍء إنْ» ،فآخر مقطعني هام( :ئ ْن ،ئ ْن) ،فمنعا
لهذا التوايل املقطعي اللفظي املتشابه منعت أشياء من الرصف.
والحذف لتوايل األمثال وارد يف قوانني اللغة العربية يف أبواب أخرى رصف ّية
ونحوية .إذا ً فكام جاز يف القرآن الكريم املنع من الرصف لالسم املرصف يف
موضع واحد العتبار مقبول جاز يف أي موضع يف الشعر ويف غري الشعر ،ألن
القرآن الكريم ليس شعرا ،وال تجري عليه مبادئ «الرضورات الشعرية» ،بل هو
إيقاعي سلس .فكلام احتاج الشاعر ليشء من ذلك فال ضري ويحق
نرثي
نظم ّ
ّ
له يف القصائد عامة ،ومنها قصيدة النرث التي تعتمد كثريا عىل إيقاع الجمل
وتراكيبها وطبيعة األلفاظ أكرث مام يعتمد الشعر املوزون عموماً ،إذ اعتبارات
الوزن متشكلة يف الشعر املوزون من موسيقى التفاعيل وانتظامها ضمن ما
يعرف بالبحور الشعرية.
فيام سبق ترشيع وترصيح الستخدام «الرضورة اللغوية» متى احتاج إليها
األديب ،شاعرا أو ناثرا ً ،وحتى ال يذهب َيب الحديث نحو الشعر ومعايريه
والكتابة األدبية ،وأبتعد عن الهدف من هذه «الكتابة» ،أناقش ما تبقى من
مسائل يف اشتباه املرصوف مع املمنوع من الرصف مع املبني أيضا ،فثمة حاالت
غري تينك الحالتني يرصف فيها االسم املمنوع من الرصف ،وهي مبثوثة يف كتب
النحو يف أبواب متفرقة ،أحاول أن أملّ شتاتها لعلها تشكل مجموعة متصلة من
«الحاالت» التي يعود فيها االسم متمكناً أمكن ،مرصوفاً من ّوناً.
أول تلك الحاالت التي يعود فيها االسم إىل وضعه الطبيعي مرصوفاً ،مجيئه
مثنى ،فالتثنية تجعل االسم مرصوفاً ،تلحق به النون التي هي بدل من التنوين
ً
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يف االسم املفرد ،والتنوين عالمة للمرصوف ،فاالسم «فاطمة» ممنوع من
الرصف ،لكنه سيكون مرصوفاً عند التثنية ،مررت بفاطمتني ،فالياء يف االسم
املثنى عالمة إعراب فرعية (حرف) والنون يقابل التنوين يف االسم املفرد ،إذا ً
لقد قبل االسم عالمة اإلعراب التي يشرتك فيها مع غريه من األسامء املثناة التي
كانت يف مفردها غري ممنوعة من الرصف كام هو يف جملة «مررت مبحمدين».
وما ينطبق عىل االسم املؤنث ينطبق عىل االسم املذكر ،فإبراهيامن ويوسفان،
اسامن غري ممنوعني من الرصف وإن كان مفردهام ال يُرصف.
ٍ
بفاطامت،
ومثل التثنية يف االعتبار ،الجمع جمعا ساملا ،فقولك :مررت
ٍ
مبعلامت ،فقد و ّحد جمع املؤنث السامل بني االسمني ،فزال لذلك
كقولك ،مررت
املنع من الرصف عن فاطامت ،فحالة الجمع وإلحاق املفرد باأللف والتاء،
جعل كل األسامء ذات اعتبار واحد مرصوفة .وكذلك الحال عند جمع األسامء
األعجمية العلمية املمنوعة من الرصف جمع مذكر ساملا ،من مثل :إبراهيمون،
ويوسفون ،وغريها.
والتثنية ال تؤثر يف املمنوع وحسب ،بل إن لها أثرا يف االسم املبني أيضاً ،إذ
ت ُعيد التثنية االسم املبني إىل حظرية املعرب ،كام يف «هذان ،واللذان ،وهاتان،
واللتان» ،مع اإلقرار بوجود الخالف بني النحاة يف هذه املسألة لكنني أنحاز إىل
اعتبارهام أسامء مرصوفة ومعربة.
ويف مبحث النسب ،أي إلحاق ياء النسبة باالسم املمنوع من الرصف فإنه
يصبح مرصوفاً ،وذلك ألن النسب خلّصه من علله التي كان بسببها ممنوعا من
وفاطمي مرصوف مطلقاً ،إذ حررت ياء
فاطمي،
الرصف ،فالنسب إىل فاطمة،
ّ
ّ
فحق
النسب االسم من العلمية الخاصة املؤنثة ،وأطلقته إىل الوصف املذكر العامّ ،
ٍ
ويوسفي وأشباه ذلك.
اهيمي،
ٌّ
عندئذ اعتبار االسم مرصوفاً .ومثله كذلك :إبر ّ
وألجل هذا ،أو قريب منه يرصف العلم املمنوع من الرصف إذا فارق
العلمية ليدخل يف عموم النكرة ،فثمة فارق يف املعنى عندما يقول أحدهم:
إيتيني بفاطم َة أو إيتيني بفاطم ٍة ،ففي الحالة األوىل علم معروف يف الذهن
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محدد ،ويف الثانية نكرة ،وكأنها ليست علام ،وإمنا شخص من سامته أن اسمه
فاطمة ،فاالسم هنا ليس دليل تعريف وإمنا دليل توصيف ،وبذلك علل بعض
املفرسين تنوين «مرص» يف قوله تعاىل« :اهبطوا مرصا ً» (البقرة ،)61 ،فليس
املقصود كام قال بعضهم مرص التي تدل عىل القطر ،علام عىل البلد ،وإمنا أراد
أي ٍ
بلد ستجدون ما أردتم من الثوم والبصل والقثاء.
أي ،اهبطوا ّ
التنكريْ ،
ومثل هذا التفريق حاصل يف اللغة العربية ،ومعرتف به يف مبحث اسم
الفعل ،إذ يفرق النحاة بني «ص ْه» و«ص ٍه» ،لتعني األوىل اسم فعل أمر مبعنى
«اسكت» ،وهذا السكوت عن كالم محدد ،أما إذا نُ ّونت فإنها تعني التنكري
أي كالم.
والتعميم؛ أي السكوت مطلقاً عن ّ
قد يدخل االسم املرصوف يف حالة عارضة ،فيت ّم منعه من الرصف بعد أن
كان مرصوفاً ،كام يحدث عند تصغري االسم الثاليث املؤنث ساكن الوسط ،كام يف
االسم العلم « ِه ْند» ،فهذا االسم مرصوف ،مع جواز اعتباره ممنوعا من الرصف،
فيخلص من هذا التأرجح ليصبح ممنوعا من الرصف بعد التصغري ،فهنيد ُة
مصغر هند ،اسم علم عىل املرأة ممنوع من الرصف ،قوال واحدا .وسبب هذا
املنع من الرصف اختالف يف حالته بسبب التغري الرصيف ،فبطُل أن يكون اسام
ثالثيا ساكن الوسط ،ليجوز فيه االعتباران ،وكام مينع املرصف من الرصف فإنه
أيضاَ قد يبنى ،ومن ذلك أذكر حالة القطع عن اإلضافة يف قول القرآن الكريم:
(قبل ،وبع ُد) ظرفان
«لله األمر من قبل ومن بع ُد» (الروم ،)4 ،فكال الظرفني ُ
مبنيان عىل الض ّم يف محل نصب.
وأما آخر الحاالت التي تجعل االسم املمنوع من الرصف مرصوفاً ،ويحق
للكاتب أو املتحدث تنوينه االسم املنقوص ،وهو االسم املنتهي بياء م ّد الزمة،
ويكون هذا االسم عىل صيغة منتهى الجموع عىل وزن «مفا ِعل» ،من مثل
كلمة« :معاين» .إن التعامل مع هذه الكلمة وشبيهاتها مرصوفة أو ممنوعة
من الرصف يحتاج إىل توضيح كيف صار االسم مرصوفاً وهو عىل وزن مفاعل،
صيغة منتهى الجموع ،ممنوعا من الرصف.
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يعد االسم املنقوص الذي عىل وزن مفاعل ،ممنوعا من الرصف لعلة واحدة،
كونه عىل صيغة منتهى الجموع ،فلحقته علة أخرى ،كونه اسام منقوصاً،
وبسبب هذه العلة الرصفية الخالصة غري املعنوية يعود إىل «الرصف» ،فاجتامع
علتني رصفيتني يف االسم املنقوص تجعله ال يحتمل علة نحوية ثالثة ،فجاز أن
يكون مرصوفاً ،وهذا الذي أذهب إليه ما هو إال نوع من «التوهم» املقبول
يف التعليل النحوي واللغوي .عىل ذلك يصح أن تقول« :إن معانياً رائقة أىت بها
املتنبي» ،فترصف «معانياً» ،فيلحقها التنوين ،ويصح أن تقول« :إ ّن معا َين رائق ًة
أىت بها املتنبي» ،فتعرب «معا َين» :اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتح ،ويف
الحالة األوىل ،منصوب وعالمة نصبه تنوين الفتح.
ويف حالتي الرفع والجر يجوز أن ترصف معا َين ويجوز أن متنعها من
الرصف؛ فتقول مثال يف حالة الرفع« :للمتنبي معاين مبتكرة» ،أو «للمتنبي
معانٍ مبتكرة» ،فإثبات الياء دليل عىل املنع من الرصف ،فتعرب :مبتدأ مرفوع
وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل الياء منع من ظهورها الثقل .ويف الحالة الثانية
املرصوفة بحذف الياء وتعويض التنوين ،إذ ليس هو التنوين اإلعرايب املقصود،
تعرب معانٍ  :مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه تنوين الضم املقدر عىل الياء املحذوفة.
وبهذا أخلص إىل أن االسم املمنوع من الرصف يرصف يف حاالت أخرى —
غري الحالتني املنصوص عليهام يف كتب النحو— وهام :اإلضافة والتحيل باأللف
والالم ،وهذه الحاالت هي :التثنية ،والجمع ،والتنكري ،والنسب ،واالسم املنقوص،
والرضورة الشعرية ،كام أن االسم املرصوف مينع من الرصف يف حاالت أخرى
غري اللتني نصت عليهام القواعد النحوية ،وهي :الرضورة الشعرية ،والتصغري،
واملحافظة عىل االختالف باالبتعاد عن توايل املقاطع املتشابهة ،ويعود املبني
املبني
إىل اإلعراب ،مرصوفا أيضا يف حالة التثنية ،كام قد يعامل املعرب معاملة ّ
يف حاالت أخرى.
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د .عيل بوفلجاوي

من صناعة العربية إىل ملكتها يف الفكر الخلدوين
تع ّد معرفة العربيّة كلغة بني اللّغات ،من العلوم ال ّراقية الّتي لها أثر يف
تشكيل وتكوين سلوكات الفرد الظّاهرة منها والباطنة؛ الرتباط تعلّمها باملعجزة
الخالدة من جهة ،والرتباطها مبختلف العلوم من جهة أخرى .لذا كان اهتامم
العلامء األوائل يف تعلّم العربيّة من أوىل انطالقاتهم يف تحقيق سنن العلوم
العلمة عبد ال ّرحمن أبو زيد و ّيل ال ّدين املعروف بابن
األخرى ،من بيّنهم ّ
خلدون الذي يعترب ما توصل إليه ال يقل أهمية عام توصلت إليه النظريات
اللسانية الحديثة ،بل إنه مادة علمية تربوية صالحة لالستثامر يف سبيل تطوير
آليات تعليم اللغة.
ولعل الهدف من هذه الدراسة يكمن يف تبيان ماهية صناعة اللغة العربية
بامتالك قوانينها وسننها ،ثم تجسيدها من أجل اكتساب امللكة اللسانية.
وللوقوف عىل ماهية وحقيقة تعليم اللغة العربية وتحقيق امللكة اللسانية
لدى مستخدميها ،حري بنا أن نجعلها تتمحور حول إشكالية أساسية ،تتضمن
أسئلة تأسيسية يحاول هذا املقال اإلجابة عنها وهي :ما املقصود بالصناعة
وامللكة اللسانية يف الفكر الخلدوين؟ وما حضورهام يف تعلم اللغة العربية؟ وما
العوامل املؤثرة يف تحقيق جودة امللكة اللسانية؟
التعريف بالعالمة عبد الرحامن بن محمد بن خلدون
ض ِم ّي اإلَشبييل
عبد ال َّرحمن بن ُم َح َّمد بن َخلْ ُدون أبو َزيْد َو ْل ال ِّدين الْ َح ْ َ
وشب وترعرع فيها
املعروف بابن َخلْ ُدون (1332م 1406 -م) .ولد يف تونس َّ
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وتخ ّرج من جامعة الزيتونة ،و َيل الكتابة والوساطة بني امللوك يف بالد املغرب
واألندلس ثم انتقل إىل مرص حيث قلده السلطان برقوق قضاء املالكية .ثم
استقال من منصبه وانقطع إىل التدريس والتصنيف فكانت مصنفاته من
مصادر الفكر العاملي ،ومن أشهرها كتاب العرب وديوان املبتدأ والخرب يف معرفة
أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب.
ابن خلدون مؤرخ من شامل أفريقيا ،تونيس املولد أندليس حرضمي األصل.
عاش بعد تخرجه من جامعة الزيتونة يف مختلف مدن شامل أفريقيا ،حيث
رحل إىل بسكرة وغرناطة وبجاية وتلمسان وفاس ،كام تَ َو َّجه إىل مرص ،حيث
وظل بها ما يناهز ربع
أكرمه سلطانها الظاهر برقوق ،و َو ِ َل فيها قضاء املالكيةَّ ،
قرن ( 808-784هـ) ،حيث تُ ُوفِّ َ عام  1406عن عمر بلغ ثالث وسبعني عا ًما
و ُد ِف َن قرب باب النرص بشامل القاهرة تاركاً تراثاً ما زال تأثريه ممتدا ً حتى
مؤسس علم االجتامع الحديث ومن علامء التاريخ
اليوم ويعترب اب ُن َخلدون
َ
واالقتصاد (ابن خلدون ،2001 ،ص .)3
مكانة اللغة العربية يف املنظور الخلدوين
زعم ابن خلدون أن العربية اختصت باإلعراب وحروف املعاين وهو ما
أورثها الوجازة يف التعبري ،يقول« :وكانت امللكة الحاصلة للعرب من ذلك
أحسن امللكات وأوضحها إبانة عن املقاصد ،لداللة غري الكلامت فيها عىل كثري
من املعاين ،مثل الحركات التي تعني الفاعل من املفعول من املجرور (أعني
املضاف) ومثل الحروف التي تفيض باألفعال إىل الذوات من غري تكلف ألفاظ
أخرى ،وليس يوجد ذلك إال يف لغة العرب .وأما غريها من اللغات فكل معنى أو
حال البد له من ألفاظ تخصه بالداللة ،ولذلك نجد كالم العجم يف مخاطباتهم
أطول مام نقدره بكالم العرب (ابن خلدون ،2006 ،ص .)545
امللكة اللسانية :مفهوم امللكة
امللكة لغة :ورد يف لسان العرب البن منظور يف مادة (م ل ك) »:حسن
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امللكة وامللك  ...وأقر بامللكة واململوك أي امللك ويقال فالن حسن امللكة»
(منظور ،2005 ،ص .)101
ويعد لسان العرب معجام موسوعيا وذلك لسعته وغزارة املادة املوجودة
فيه ،حيث استشهد بكثري من اآليات القرآنية وكالم العرب ،فامدة «ملك» يف
لسان العرب تعكس مظهر من مظاهر حياة اللغة العربية وحياة املجتمع العريب.
وأصل اللفظ وهو جذره املكون من امليم والالم والكاف يدل –كام يقول ابن
فارس-عىل قوة اليشء وصحته يقال :أملك عجينة :قوى عجنه وشده وملكت
اليشء :ق ّويته ،ثم قيل ملك اإلنسان اليشء ميلكه ملكا ،واالسم امللك ،ألن يده
فيه قوية صحيحة (املراكيش ،2012 ،ص .)52
وقد وردت مادة «ملك» يف املعجم الوسيط عىل النحو التايل :امللكة صفة
راسخة يف النفس أو استعداد عقيل خاص لتناول أعامل معينة بحذف ومهارة:
مثل امللكة العددية وامللكة اللغوية (مجمع اللغة العربية .)2004 ،ويف املعاجم
املعارصة :امللكة :جمع ملكات :صفة راسخة يف النفس ،أو استعداد عقيل خاص
لتناول أعامل بحذق أو مهارة ،موهبة :ملكة لغوية/فنية ملكة الشعر والغناء
(عمر .)2008 ،ومن خالل التعاريف اللغوية السابقة نستنتج فكرة مفادها
أن امللكة صفة راسخة يف الذهن ويف النفس ولها صلة بالعديد من املجاالت
مثل الشعر وغريه بحيث نجد عددا من األشخاص بارعني يف مجال الشعر
والرياضيات مثال ،وهذا ملكة.
امللكة اصطالحا
يعرف الرشيف الجرجاين امللكة يف قوله« :هي صفة راسخة يف النفس،
وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من األفعال ،ويقال لتلك الهيئة
كيفية نفسانية ،وتسمى حالة مادامت رسيعة الزوال ،فإذا تكررت ومارستها
النفس حتى رسخت تلك الكيفية وصارت طبيعة الزوال فتصري ملكة وبالقياس
إىل ذلك الفعل عادة وخلقا (الجرجاين1427 ،هـ).
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وتحدث الفارايب بشأن امللكات واكتسابها فيقول« :واإلنسان إذا خال من
أول ما يفطره ينهض ويتحرك نحو اليشء الذي تكون حركته إليه أسهل عليه
بالفطرة وعىل النوع ما الذي تكون فيه به حركته أسهل عليه ،فتنهض نفسه
إىل أن يعلم أو يفكر أو يتصور كل كان استعداده له بالفطرة ومبلكة طبيعية
ال باعتياد له سابق قبل ذلك وال بصناعة ،وإذا كرر فعل يشء عن نوع واحد
مرارا وكثرية حدثت له ملكية اعتيادية ما خلقية أو صناعية (الفارايب،1982 ،
ص .)122
فالفارايب هنا قسم هذه امللكة إىل قسمني هام :ملكة خلقية وملكة صناعية.
وعليه فإن الفارايب ركز عىل الفطرة أو الجانب الفطري لإلنسان يف االكتساب.
عب فاخر عاقل عن مفهوم امللكة باملهارة حيث قال« :وهي حذاقة تنمو
ّ
بالتعلم وقد تكون حركية كام يف ركوب الدراجة ،أو كالمية كام يف التسميع أو
مزيج بني االثنني كام هو الحال يف الرضب عىل اآللة الكتابية» (عاقل،1982 ،
ص .)102
فهنا يرى فاخر عاقل أن امللكة مهارة أو حذاقة مقسمة إىل ثالثة أقسام:
مهارة حركية :ومثل ذلك ركوب الدراجة .ومهارة كالمية :مثل التسميع كحفظ
كالم الله تعاىل .ومهارة حركية وكالمية :ممزوجة يف آن واحد مثل الكتابة أو
القراءة ومتابعة إيقاعها حركيا.
امللكة عند اللغويني العرب القدامى
لعل ورود امللكة بصيغ ع ّدة وصلت إىل حد التباين ،فكان لكل لغوي فهمه
الخاص لها ومصلحته التي ارتضاها .وبداية سنتطرق يف هذا الباب إىل أمئة
اللغة من العرب القدامى.
عند سيبويه (ت181ه)
يقول سيبويه يف كتابه «الكتاب»« :فمنه مستقيم حسن ،ومحال ،ومستقيم
فريح ،وما هو محال كذب فأما املستقيم الحسن فقولك :آتيتك أمس وسآتيك
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أمس» .ويقول أيضا »:وأما املستقيم الكذب فقولك »:حملت الجبل ،وشبت
ماء البحر ،ونحوه «وأما املستقيم القبيح فأن تضع اللفظ يف غري موضعه نحو
قولك :قد زيدا رأيت ،ويك زيد يأتيك ،وأشباه هذا .أما املحال الكذب فأن تقول:
سوف أرشب ماء البحر أمس (عثامن ،ص .)52
من خالل مقولة سيبويه نستفيد ونستنتج بأن االستقامة رشط يف تقويم
العبارة وموافقتهام للصحيح من الكالم فهو يقدم لنا درسا يف رضورة السالمة
اللغوية والوظيفية والتواصلية التي يؤديها وذلك من خالل امللكة التي اكتسبها
من استقامة الكالم وسالمته.
عند ابن جني (ت)392
جاءت نظرته للملكة مبنية عىل مفهومه للنحو قائال عنها« :انتحاء سمت
كالم العرب يف ترصفه من إعراب وغريه ،كالتثنية والجمع والتحقري والتكسري
واإلضافة والنسب والرتكيب وغري ذلك ،ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية
بأهلها يف الفصاحة فينطق بها وإن مل يكن منهم ،وإن شد بعضهم عنها ردا به
إليها» (ابن جني ،1912 ،ص .)42
مبعنى أن تحصيل امللكة يكون من خالل تتبع كالم العرب ونحوهم ورصفهم
وحتى وإن مل يكن ينتمي لتلك البيئة العربية ،وهذا ال يكون يف نظر ابن جني
إال عن طريق السامع الذي اعتربه من أهم الوسائل التي تعمل عىل اكتساب
املتكلم للملكة .وهو أساس القياس (السيوطي ،2002 ،ص  )29حيث يقول يف
هذا الصدد« :ومعاذ الله أن ندعي أن جميع اللغة تستدرك باألدلة قياسا ،لكن
من أمكن ذلك قلنا به ،ونبهنا عليه ممن نحن له متبعون وعىل مثله وأوضاحه
حاذون» (السيوطي ،2002 ،ص .)42
إن نظرة العرب القدامى للملكة ال يوجد فيها اختالف كبري والسيام من
حيث التسمية ف سيبويه ينظر للملكة من باب استقامة الكالم والسالمة
اللغوية ،أما ابن جني فقد ربط مفهوم امللكة بالنحو ،وكذا تتبع كالم العرب
عن طريق السامع والقياس.
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ونستنتج مام سبق ذكره أن كل من سيبويه وابن جني اشرتكوا يف ربط النحو
والداللة يف اكتساب امللكة ،والقدرة عىل التحكم يف السالمة اللغوية والوظيفية
التي تؤديها هذه امللكة وهي تحقيق التواصل.
امللكة عند اللغويني العرب املحدثني
لقد تناول الباحثون اللغويون العرب امللكة بأنها ذلك الرصيد اللغوي الذي
يكتسبه اإلنسان يف أدىن مراحل تعلمه ،وينميه فيام بعد حتى يصبح مهارة
مكتسبة ثابتة وصحيحة يستعملها فيام بعد فيام يحتاج يف عملياته التواصلية
مع الغري بصورة سليمة وعفوية.
= عند عبد الرحامن الحاج صالح :يرى أن اكتساب امللكة اللغوية يقتيض
اكتساب امللكة اللغوية النحوية وامللكة التبليغية يف آن واحد فالجمع بني
اكتساب امللكتني يسهم بشكل كبري يف اكتساب اللغة ،ويشري الحاج صالح إىل
نوع من التدرج يف اكتساب امللكة اللغوية األساسية أي القدرة عىل التعبري
السليم العفوي ،وهذا ما يؤكد عليه الحاج صالح قائال »:ينبغي أن تكون
الظروف التي يقع فيها تعليم اللغة أقرب ما ميكن من الظروف الطبيعية
واألحداث العادية التي يعيشها الطفل أو املواطن املغرتب عند اكتسابهام للغة
محيط بهام» .فكلام شعر املتعلم بأنه يف جو طبيعي الكتساب اللغة كلام رسع
ذلك الكتسابه مللكتها (بيناين ،2019 ،ص .)241
امللكة اللغوية عند الغربيني
= عند فرديناند دي سوسري
اللغة عنده مبثابة امللكة اللغوية التي ربط اكتسابها باملؤسسة االجتامعية
لدى املتكلم وهذا ما أقر به سوسري يف كتابه محارضات يف األلسنية العامة:
«اللغة هي مجموعة من االتفاقات الرضورية التي وضعها الهيكل االجتامعي
ليسمح باختيار أو استخدام ملكة الكالم لدى األفراد « .فهي إذن مجموعة
عنارص وبنى تنتمي إىل مجموعة لسانية توظفها عىل عكس اللسان ،فإن اللغة
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ليست فطرية وإمنا تكتسب وتلقن ،فامللكة عند دي سوسري تكتسب من
الوسط االجتامعي ،وهذه امللكة متكن املتكلم من القدرة عىل الكالم.
امللكة اللسانية من املنظور الخلدوين
تقوم نظرة ابن خلدون اللسانية املتعلقة مبفهوم امللكة عىل مجالني
لتحديدها:
امللكة اللسانية العامة :وهي ملكة متعلقة بالبعد الذهني ،ومدى قدرة
املتكلم عىل تكوين هذه امللكة اللسانية باعتبارها جهازا نظريا يهتم بعالقة
اإلنسان بالوجود ،ومبا أن اإلنسان «مدنيا بالطبع» إذ البد له من ملكات يستغلها
يف معاشه وتعامله مع اآلخرين ،فهي مبثابة جهاز نظري يزود به اإلنسان حتى
يتمكن من الوجود والتواصل (امليساوي ،2013 ،ص .)159
امللكة اللسانية الخاصة :ينبني تكوين امللكة اللسانية الخاصة عىل ثالثة
مبادئ وهي مبدأ السامع ،ومبدأ التكرار ومبدأ الرتسيخ.
مبدأ السامع :يعد السامع أبو امللكات يف نظر الفكر الخلدوين ،ويفضله
عن املكتوب ويلتقي يف هذه الرؤية مع عديد الدراسات اللسانية الحديثة ،إذ
بالسمع يتمكن املتكلم من نقل اللغة نقال مبارشا ،وال يحتاج إىل طرق يف فك
رموز اللسان ،بل يقترص عىل الفهم والتأويل ،وهام أساس العملية التخاطبية.
وقد استمد ابن خلدون مبدأ السمع من نظره يف مفهوم التاريخ ،إذ أن
التاريخ العريب اإلسالمي يف جزء كبري منه كان قد بني عىل املشافهة ،وهي
أفصح وأصفى بالنسبة إىل اللسان العريب ،فيعترب أن التدوين وليد فساد اللغة،
كام ركز ابن خلدون عىل مبدأ السامع يف تكوين امللكة اللسانية ،ألن السامع
يعرب عن جودة امللكة وصفائها ،ويرى أن عىل قدر جودة املحفوظ واملسموع
تكون جودة االستعامل من بعده ،ثم إجادة امللكة من بعدها (ابن خلدون،
املقدمة ،2004 ،ص .)542
ميثل السمع والحفظ قاعدتني أساسيتني يف تكوين امللكة ،فهام رشطان
أساسيان لقيامها والحفاظ عىل جودتها ،إذ كلام كان السمع والحفظ جيدين
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استطاع املتكلم أن يتمكن من الحصول عىل ملكة لسانية جيدة ،إذن فامللكة
الخاصة صناعة يقوم بها املتكلم حسب مدى قدرته عىل السامع والحفظ،
وهي تختلف من متكلم إىل آخر حسب تكوينه االجتامعي والعلمي ،ولذلك
فهي تخص املهارات الفردية لإلنسان عكس امللكة العامة التي هي شأن إنساين
يتعلق برتكيبة اإلنسان الفيزيولوجية ،وقدرته الذهنية عىل تحصيل املعارف.
مبدأ التكرار :يقوم هذا املبدأ عىل الحفظ ،وهو مبدأ تعليمي نابع من
الثقافة العربية اإلسالمية ،ولقد رأى ابن خلدون يف إطار نظرة شاملة إىل علم
التاريخ أن مبدأ التكرار مفيد يف تكوين امللكة اللسانية وبنائها بناء متينا،
تقاس عليه جودتها وصمودها ،ولذلك اعترب أن «هذه امللكة كام تقدم إمنا
تحصل مبامرسة كالم العرب وتك ّرره عىل السمع والتفطن لخواص تراكيبه» (ابن
خلدون ،املقدمة ،2004 ،ص .)529
وقد اشرتط ابن خلدون يف هذا املبدأ املخالطة وكرثة االستعامل واملخاطبة
إذ يقول« :وإمنا تحصل هذه امللكة باملامرسة وتكرار لكالم العرب» (ابن
خلدون ،املقدمة ،2004 ،ص  ،)530وهو ما اعتربته الدراسات اللسانية الحديثة
مبدأ مهام يف تكوين املعارف اإلنسانية املشرتكة ،فهو أسايس يف عملية اإلنتاج
والفهم والتأويل باعتبارها مصادر أساسية يف عملية التواصل اإلنساين ،فالنسج
عىل منوال مشرتك بني املتخاطبني ميكّن املتكلم من بناء ملكة لسانية ثرية
مبصادرها االجتامعية.
مبدأ الرتسيخ :يرد مبدأ الرتسيخ يف تكوين امللكة اللسانية نتيجة ملبدأي
السامع والتكرار ،وال ميكن للملكة اللسانية أن تستقر وتؤدي معناها ،ولذلك
فإن «حصول ملكة اللسان العريب ،إمنا هو بكرثة الحفظ من كالم العرب حتى
يرتسم يف خياله (يعني املتكلم) املنوال الذي نسجوا عليه تراكيبهم فينسج
هو عليه ،ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم يف كالمهم حتى
حصلت له امللكة املستقرة يف العبارة عن املقاصد عىل نحو كالمهم (ابن
خلدون ،املقدمة ،2004 ،ص .)125
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ويبلغ مبدأ الرتسيخ مداه حتى يصل إىل الجبلّة والطبع غري أن ابن خلدون
يشرتط يف ذلك رشوطا تبدو منطقية وعلمية يتمثل أبرزها يف الحذق التام
للمبادئ والقواعد التي قامت عليها امللكة ،وذلك «أن الحذق يف العلم والتفنني
فيه واالستيالء عليه ،إمنا هو بحصول ملكة يف اإلحاطة مببادئه وقواعده
والوقوف عىل مسائله واستنباط فروعه من أصوله ،وما مل تحصل هذه امللكة
مل يكن الحذق يف ذلك الفن املتناول حاصال « (ابن خلدون ،املقدمة،2004 ،
ص  .)396وعليه فإن مبدأ الرتسيخ يتطلب الحذق واملهارة والسبق يف حصول
امللكة ،فامللكة اللسانية مرشوطة بقيود اجتامعية ،وقيود لسانية تتأسس عىل
السامع والحفظ والتكرار.
امللكة الكامنة وامللكة الحاصلة يف الفكر الخلدوين
ويقصد بامللكة الكامنة تلك املوجودة بالقوة يف الذهن ،وعىل أنها القوة
النظرية يف الدماغ ،وهي التي متكّن اإلنسان من التعبري عن مقاصده .أما امللكة
الحاصلة فيقصد بها تلك القوة التي تخرج إىل الفعل .وبالتايل يكون مفهوم
امللكة كمونا بالقوة يولد وجودا بالفعل .ويتجىل تصور ابن خلدون ملفهومي
الكمون والحصول من حديثه عن صناعة الشعر ،فامللكة الكامنة صورة ذهنية
للرتاكيب املنتظمة كلية« ،وإذا أراد الشاعر تحقيق ملكة اإلبداع فإن ذهنه
ينتزع من أعيان الرتاكيب الوافية مبقصود الكالم» (ابن خلدون ،املقدمة،2004 ،
ص  ،)436فامللكة الكامنة تراكيب كلية من اللغة ،وامللكة الحاصلة انتزاع
تراكيب تناسب مقاصد املتكلم وتراعي ملكة اللسان العريب.
العوامل املؤثرة يف اكتساب امللكة اللسانية
إن امللكة اللسانية كأي صفة إنسانية عرضة ألحداث تؤثر فيها وقد توسع
ابن خلدون يف حديثه عن التغيري املمكن حصوله يف امللكة اللسانية خالل مسار
اللغة وحياتها يف املجتمع ،وقدر سبب هذا الفساد أو التأثر إىل عوامل غري
لغوية وإمنا ناجمة عن أحد األمور اآلتية:
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االختالط :وهو عامل من عوامل التطور اللغوي الذي يصيب اللغة وقد عرب
عنه بعض الباحثني مبصطلح «تسمم اللغة» (ظاظا ،1990 ،ص  .)133ويبدأ
ذلك برسب رشح من الدخيل من لغات أخرى تحتاج إليه اللغة فتتقبله بل
تحسن مع تعاطيها له يف البداية مبزيد من االنتعاش والقوة والنشاط يشجعها
عىل تقبل جرعات أكرب فأكرب من هذا الدخيل .وهذا األمر ،حسب ما يرى ابن
خلدون ،كان سببا واضحا يف فساد الفصحى لدى العرب ،إذ يقول« :ثم فسدت
هذه امللكة ملرض مبخالطتهم األعاجم وسبب فسادها أن الناشئ من الجيل صار
يسمع يف العبارة عن املقاصد كيفيات أخرى غري الكيفيات التي كانت للعرب
فيعرب بها عن مقصوده لكرثة املخالطني للعرب من غريهم ويسمع كيفيات
العرب أيضا فاختلط عله األمر وأخذ من هذه وهذه فاستحدث ملكة وكانت
ناقصة عن األوىل وهذا معنى فساد اللسان العريب» (ابن خلدون ،املقدمة،
 ،2004ص .)633
من خالل حديث ابن خلدون السابق عن فساد امللكة اللسانية نجده يخص
العربية دون غريها من اللغات بهذا الرأي والذي أعاده يف مجمله إىل االختالط
باألمم األخرى ،وهذا االختالط كان نتيجة حتمية بعد مجيء اإلسالم وانتشاره
بني األمم ودخول غري العرب إىل اإلسالم ومخالطتهم أدت يف النهاية إىل فساد
امللكة اللسانية عند العرب.
يقول« :فلام جاء اإلسالم وفارقوا الحجاز لطلب امللك ،الذي كان يف أيدي
األمم والدول وخالطوا العجم تغريت تلك امللكة مبا ألقى إليها السمع من
املخالفات التي للمتعربني من العجم والسمع أبو امللكات اللسانية» (ابن
خلدون ،املقدمة ،2004 ،ص .)624
وقد أوىل ابن خلدون هذا األمر عناية شديدة يف مقدمته ولذلك مل يقص
الحديث يف موطن واحد منها وإمنا تكرر هذا الرأي يف غري موطن فيقول»:
وإمنا وقعت العناية بلسان مرض ،مال فسدت مبخالطتهم األعاجم حيث استولوا
عىل ماملك العراق والشام ومرص والعرب ،وصارت ملكته عىل غري الصورة التي
كانت أوال فانقلبت لغة أخرى» (ابن خلدون ،املقدمة ،2004 ،ص .)634
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يقرر ابن خلدون أن االختالط سبب يف االبتعاد عن امللكة الصحيحة وكذلك
هو سبب يف نشوء ملكة جديدة حاصلة من امتزاج ملكتني أو أكرث ،إذ يقول:
«وأما أنها أبعد عن اللسان األول من لغة هذا الجيل ،فألن البعد عن اللسان إمنا
هو مبخالطة العجم ،فمن خالط العجم أكرث كانت لغته عن ذلك اللسان األصيل
أبعد ،ألن امللكة إمنا تحصل بالتعلم وهذه امللكة ممتزجة من امللكة األوىل التي
كانت للعرب ومن امللكة الثانية التي للعجم» (ابن خلدون ،املقدمة،2004 ،
ص .)637
يقرر ابن خلدون أن اللغة العربية من خالل انتشارها يف البلدان التي
دخلت تحت الحكم اإلسالمي ،قد تفاعلت مع اللغات املحلية وقد نشأ عن
هذا التفاعل واالختالط ملكة لسانية أفادت بشكل أو بآخر من اللغات املحلية.
ونشأ كذلك نتيجة هذا االختالط تغري بعض أحكام اللغة الصوتية واإلعرابية
فقد هذا اإلعراب بصورة عامة لكن بقيت داللة األلفاظ عىل أصلها إذ يقول
ابن خلدون يف هذا الصدد« :ثم فسد اللسان العريب مبخالطتها يف بعض أحكامه
وتغري أواخره وإن كان بقي يف الداللة عىل أصله وسمي لسانا حرضيا يف جميع
أمصار اإلسالم» (ابن خلدون ،املقدمة ،2004 ،ص  ،)638وما أطلق عليه ابن
خلدون مصطلح (اللسان الحرضي) الناشئ عن االمتزاج بني اللغات هو ما
يسمى عند املحدثني بالعاميات اإلقليمية.
العجمة :األعاجم صنفان :صنف أجنبي متاما عن العرب فيام نسبه ال
يعرف العربية فهو ال يفصح ،وصنف آخر مولد ،وهو أيضا يف عداد العجم،
عند القدماء وإن أفصح ،وقد كان لعلامء اللغة األقومني رأي يف كلتي الفتني
السابقتني ،حيث ربطوا بني (العنرص واللغة) ربطا قويا فاللغة للعريب رصيح
النسب ،وهي لغة أصلية موثوق بها ،أما األعجمي أو املولد فلغته مصنوعة
مختلطة غري أهل للثقة.
وقد نالت هذه املسألة أهمية كبرية عند ابن خلدون يف مقدمته وهي
امللكة اللسانية وعوامل فسادها ،حيث إن األعاجم الداخلني يف اللسان العريب،
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كانت لهم لغة أخرى وهم مضطرون للنطق بالعربية استعان مبن يخالطونهم
من العرب وهم أيضا يف هذه املرحلة املتأخرة ال ميلكون ملكة اللسان املطلوبة،
فقد ذهبت عنهم وبعدوا عنها ،وإذا لجأ هؤالء الداخون يف اللسان العريب
إىل تحصيل امللكة باالستعانة بالقوانني اللغوية (املسطرة يف الكتب) فإنهم
ال يحصلون عىل إجادة اللسان بل يحصلون عىل أحكامه فقط (ابن خلدون،
املقدمة ،2004 ،ص .)641
أما السبب اآلخر لقصور ملكة هؤالء األعاجم فيتمثل يف أن النفس البرشية
ال تتسع إال مللكة واحدة وهي يف الغالب ملا يسبق إىل النفس من امللكات وإن
حصل أكرث من ملكة تبقى ناقصة مخدوشة ،وميثل ابن خلدون عىل ذلك بشعر
بعض الفقهاء والنحاة الذي سبقت إليهم ملكة أخرى غري الشعر ،وكيف أن
املستحدث من هذه امللكات يبقى دون املستوى املطلوب كام هو حال جميع
امللكات الصناعية عىل اإلطالق ،واعترب مثله يف اللغات فإنها ملكات اللسان
وهي مبنزلة الصناعة فيقول « :وقد تقدم لنا أن اللغة ملكة يف اللسان وكذا
الخط صناعة ملكتها يف اليد فإذا تقدمت يف اللسان ملكة العجمة صار مقرصا
فقل أن
يف اللغة العربية ملا قدمناه من أن امللكة إذا تقدمت يف صناعة مبحل ّ
يجيد صاحبها ملكة يف صناعة أخرى» (ابن خلدون ،املقدمة ،2004 ،ص .)624
خامتة
يبدو من خالل هذا البحث أن ابن خلدون قد متيز ع ّمن سبقه ،فلم يقترص
دوره عىل الفهم والتلخيص ،بل عىل توظيف امللكة يف كتاب التاريخ وتعليل
تغرياته ،كام نجد بعض التوافق يف تحليل امللكة بينه وبني سابقيه ومعارصيه.
كان للعلامء العرب السبق يف التأسيس ملصطلح امللكة اللسانية ،ويعد ابن
خلدون الرائد األول لهذا املصطلح .وملكة اللغة هي التي تحدد لسان كل قوم،
وهي فطرية تولد مع اإلنسان .وامللكة تكتسب وال تنشأ بالطبع .وتحصل امللكة
بالسامع .وتتأثر امللكة األوىل بامللكات التي تلحقها ،فتؤثر يف درجة إجادتها.
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امللكة اللسانية إملام بالقوانني واملبادئ ،وهي صفة راسخة يف النفس ينبغي
أن تكون مستحكمة ومستقرة ليك يتاح لإلنسان القيام باألفعال العائدة إليها
وإتقانها .وترتقي امللكة باملحفوظ الجيد ،وتضعف بالعجمة.
إن األخذ بقاعدة ابن خلدون يف تحقيق ال َملَكَة اللّسان ّية لدى الفرد؛ وتعلّم
العرب ّية سيكون لها شأن يف تحقيق ال ّرقي مبنظومة العمل ّية التّعليم ّية التّعلّم ّية،
واملساهمة الف ّعالة يف تعليم اللّغة العرب ّية سوا ٌء أكان ذلك التّعليم لل ّناطقني بها
أو لل ّناطقني بغريها.
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فنار عبد الغني

عروس القدس :شريين أبو عاقلة
كانت دوماً عىل مقربة منه ،شاهدته خمسة
وعرشين عاماً وهو يحصد األرواح .مل يكن يفصلها
عنه سوى موعد الحق ،موعد دقيق ،ال ميكن ألحد
تجاوزه ،موعد محدد زمانه ومكانه سلفاً .وهي
كانت قد تجاوزت مشاعر الخوف منذ قررت ترك
دراسة الهندسة املعامرية وخوض الحياة اإلعالمية
حيث أيقنت أن توثيق الحقيقة من خالل الكلمة
الصادقة والصورة املبارشة التي تعكس عمق اإلحساس بالظلم واملعاناة واألمل
هو أيضا مقاومة.
أرادت أن تكون قريبة من أهلها وناسها وشعبها لتشاركهم نزيف عقود من
اآلالم اليومية املتواصلة ،ولتوصل أصوات معاناتهم إىل العامل .كانت تخرج كل
يوم من بيتها يف بيت حنينا يف مدينة القدس ،تقود سيارتها نحو مكتبها يف قناة
الجزيرة يف مدينة رام الله .تتجاوز املشاهد املؤملة املتناثرة عىل جوانب الطرقات
بكثري من الصرب واألمل .أحياناً كانت تصور بعض تلك املشاهد وترسلها.
هي ابنة القدس البا ّرة ،يطل الشموخ والوقار املقديس العريب من وجهها،
تلك املزايا األصيلة ملدينة القدس والتي تورثها ألبنائها .صوتها الهادئ والواثق
بعدالة قضيته يرسخ يف ذهن كل الفلسطينيني .لقد تناست حياتها الشخصية
وآثرت العمل من أجل قضيتها .هي تشبه القدس يف كثري من جوانبها .كانت
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تتواصل مع زمالئها ومع العامل ومع كل
الفلسطينيني :األصدقاء ،الجريان ،املرابطني،
املعتكفني ،الصامدين ،الثكاىل ،األيتام ،األطفال،
الفقراء ،األرسى ،أمهات األرسى ،املرىض،
املنفيني ،املبعدين ،املشتتني ،الالجئني ،املنسيني،
ومع الشهداء ،كانت ترى الشهداء يف منامها.
تعد تقاريرها بنفسها ،ترتصد األخبار لتوافينا
بكل جديد .كل فلسطني تعرفها وكل من يحب
فلسطني يعرفها.
كنا نشاهدها يف قلب كل حدث فلسطيني تقريباً ،كانت حارضة كلام حصل
يشء ومقدامة وشجاعة جدا ً .كانت تسارع لنقل الحقائق ،وكانت مستعدة أن
تفتدي القضية بروحها .كنا نراها يف باحة املسجد األقىص ،يف باب العامود ،يف
املقاطعة ،يف نابلس ،يف الخليل ،يف جنني األبية ،يف بيت لحم ،يف سجن عسقالن
حيث كانت أول صحافية تدخل السجن وتجري مقابالت مع األرسى الذين
ُحكم عليهم بأكرث من مؤبد .وكنا نراها عىل تخوم غزة ،وكانت تحب غزة
وتدعو الله أن يحميها .يف كل حدث كنا نراها ،ويف كل مشهد يدمي القلب،
ويف كل مأساة ويف كل ذكرى أليمة .كم كانت شجاعة! من أين استمدت كل
تلك الشجاعة؟
من جنني األبية ،خرجت تقول« :جنني بالنسبة يل ليست قصة عابرة يف
مسرييت املهنية أويف حيايت الشخصية .إنها املدينة التي ميكن أن ترفع معنويايت
وتساعدين عىل التحليق عالياً».
وقالت أيضاً« :إنها تجسد الروح الفلسطينية التي يف بعض األحيان ترتجف
وتقع ،لكنها تفوق كل التوقعات وتنهض ملتابعة رحالتها وأحالمها».
سبحان الله! كانت عىل يقني أن جنني ليست قصة عابرة يف حياتها.
لقد ُولدت مرة أخرى يف جنني ،ففي عام  ،2002شهدت املالحم والبطوالت
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العظيمة ألهل جنني ،فقد ُولدت هناك شريين جديدة :شريين أكرث قوة
وشجاعة وصالبة وعزة.
لقد عاشت املالحم وبحثت مع األرامل والثكاىل عن جثث أبنائهم .كانت
تنىس أن تتناول املاء والطعام .كانت هناك بال مأوى واستضافها السكان يف
بيوتهم ،واضطرت يف بعض املرات للمبيت يف املستشفيات .ومن جنني سوف
تبعث يوم الحساب.
ويف صبيحة يوم االثنني 9 ،أيار (مايو) ،الشهر الذي يحيي فيه الفلسطينيون
يوم النكبة ،توجهت شريين إىل جنني بعد أن أرسلت رسالة نصية قصرية إىل قناة
الجزيرة التي تعمل مراسلة لها ،مفادها أن هناك أنباء عن اقتحام جديد ملدينة
جنني وأنها ستوايف القناة باألخبار حاملا تتوضح الصورة .كانت هي الصورة الح ّية
املفصلة إلعدامها ببث مبارش.
واملبارشة التي تناقلت الكرة األرضية اللحظات ّ
لقد أعدمت يف مكان هادئ بالقرب من مقربة جنني .أطلق عليها قناص
بعناية فائقة ومركزة رصاصا حيا أصاب وجهها وهتك جمجمتها .كان القناص
يراقبها وتركها متيض وتقرتب ،إىل أن وصلت إىل مكان مكشوف فال يعود ميكنها
االختباء وال الفرار ،مكان يقصده الصحفيون عادة ليبثوا األخبار منه.
شريين أبو عاقلة ارتقت روح شريين وسقط الدرع الواقي الذي كتب
عليه بخط عريض وباللغة اإلنجليزية كلمة صحافة ( )pressبلون أبيض الفت
لالنتباه ،وارتوت الشجرة الوحيدة يف الشارع من الدماء النازفة من جمجمة
شريين .ومل تستطع شريين إرسال كلامتها املشهورة« :كانت معكم شريين أبو
عاقلة ،جنني» ،بل كانت أخر كلامتها تحذير لزميلها الصحفي عيل السمودي
عندما بدأ القنص .نادت عليه« :عيل ،عيل».
وآخر األصوات التي سمعتها وهي ترتقي ملالقاة ربها :صوت القنص الكثيف،
وصوت ينادي« :إسعاف ،شريين ،اسحبها ،إسعاف ،إسعاف ،إسعاف».
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د .فراس ميهوب

عندما اشتعل الحريق
عندما اشتعل الحريق يف غرفة أرشيف
اإلذاعة الوطنية ،وصل فريق اإلطفاء برسعة،
نصف ساعة كانت كافية للسيطرة الكاملة،
الخسائر مع ذلك كانت فادحة ،آالف من
األفالم النادرة والتحقيقات املهمة صارت
رمادا ،نسخة أصلية وحيدة من مسلسل قديم
اختفت إىل األبد.
ال أحد يعلم كيف اندلعت النار ،أغلب
الظن أن سيجارة منسية أرضمت الرشارة األوىل ،التدخني ممنوع بتاتا ،لكن
املخالفة طبع إنساين أصيل ،قيل إن مخرجا مشهورا دخل للبحث عن رشيط
لربنامجه ونسيها عىل أحد الرفوف.
نظرية املؤامرة تقول إن مخربا هو من تعمد وضع النار ،البحث جار
عنه ،قد يكون عامال يف املكان ،أو ترسب إليه إهامال ،أو مبساعدة موظف
ضعيف النفس.
بعد الكارثة ،حان وقت إحصاء األرضار ،فتح دفرت كبري ،وبرنامج عىل
الحاسوب ،ألف وسبع أرشطة ،واحد وستون ملفا ورقيا ،سبع كرايس خشبية،
طاولتان ،ثالثة أقالم زرق واثنان أحمران ،قلم أسود واحد.
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الجرد استمر ،كل يشء تم إحصاءه ،والخسائر مهولة ماديا ومعنويا ،جزء
هام من ثقافة وفن الشعب استحال إىل رماد.
استعاد املذيع املشهور رباطة جأشه ،خرج يف نرشة الثامنة ونصف مساء:
= ال خسائر برشية تذكر ،الحمد لله ،املخرج الكبري شامل العواينة بخري ،وال
صحة لألخبار التي تتحدث عن وفاته محرتقا ،إصبع يده اليمنى الوسطى
أصيبت بحرق بسيط.
املذيعة سناء الشاعر مل تصب ،هي األخرى ،إال بحرق طفيف.
املترضر الثالث ،رئيس قسم األرشيف ،اسو َّد رأس أنفه من الدخان فحسب.
يف هذه األثناء ،تحاول أم عامد االتصال بجوال زوجها دون جدوى ،الرجل
ساع قديم يف أرشيف الوزارة ،ويقرتب بهدوء من سن التقاعد.
بعد يأسها ،توجهت إىل مقر اإلذاعة ،كان الطوق األمني قد رضب حول
املكان ،رجت حارسا أن يسمح لها بالدخول ،رق قلبه لها.
يف قاعة االستقبال الكربى ،كان مدير اإلذاعة يديل بترصيحات صحفية تحت
أنظار الكامريات:
= متك َّنا من إطفاء الحريق...،
تجاهلته املرأة املذعورة ،وذهبت إىل مكتب األرشيف ،صادفت نبيل األشرت
زميل زوجها:
= أين إسكندر ،ال يرد عىل اتصااليت؟
= آه ،مل أره منذ الصباح ،دقائق قليلة قبل اندالع الحريق.
أحس الرجل بخطورة املوقف ،فأبو عامد ال يغادر مطلقا إال مع نهاية
ّ
الدوام.
مع أم عامد ،دفع الباب املودي إىل الغرفة الكبرية التي صارت خرابا ،الدخان
كثيف وخانق.
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َّت أم عامد عىل فمها طرف حجابها
أضاء بهاتفه املحمول زرا صغريا ،لف ْ
األبيضٌ ،
سلك رفي ٌع من النور تخلل املكان املظلم ،خشب متفحم ملتصق ببقايا
بالستيكية مصهورة ،رماد ما كان أوراقا غطى الركام املختلط عىل بالط بال
مالمح.
= ال ب َّد أنّه خرج ،مل نسمع عن أي ضحية.
استعجل نبيل باالستنتاج قبل أن يسمع مع أم عامد صوت استنجاد مبحوح.
من الزاوية البعيدة ،وتحت عرشات األرشطة املتكومة ،بدا شبح إنسان بال
لون.
أزاحا باأليدي العارية القطع املشوية ،ووصال إىل ما يشبه جسد إنسان ،ومن
ناحيته أىت ما يشبه بثا مشوشا:
= كدتُ أفق ُد األمل.

عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 52

العـدد  :25صيف 2022

زيك شريخان

إحباط

مجلسها عىل الرصيف أمام املقهى التي
اعتادت ارتيادها ،اتخذته ،وأمامها قهوتها ،ويف
يدها سيجارتها ،تراقب املشاة باتجاهني ،وكذا
الحافالت الحمراء .قبلها ،وعندما كانت تتناول
إفطارها البسيط يف الفندق الذي ال تغريه كلام
زارت لندن ،اتصلت صديقتها ُمخربة إياها أنها
ستكون عندها الساعة العارشة .ألقت نظرة
عىل ساعتها ،أمامها ما يقرب من ساعة .الجو،
حسب األنواء الجوية ،سيبقى مشمسا ،رمبا إىل
الليل ،وهذه فرصة للسري عىل األقدام ملسافات طويلة.
رغم األمل الذي يجتاحها ،ترص عىل قضاء أيامها املعدودة يف الفندق ذاته،
والجلوس يف هذه املقهى بالذات .عاهدت نفسها عىل ألّ تنىس من شاركها
املكانني بعد أن فقدته إىل األبد .احتفظت بأشياء كثرية كان ميلكها ،وزعتها يف
بيتها ،ساعته اليدوية ،قلمه ،قنينة عطره ،بعض أربطة عنقه ،بعض قمصانه.
أكرث ما كانت تخشاه ،عندما رحل ،أن يكون نسيا منسيا بعد حني ،كام كل
الراحلني .رغم السنوات الطويلة إال أنها مل تنسه .تبكيه كثريا .تشتاق إليه .تحن
لحكاياته .تفتقد كتفه التي كانت تضع رأسها عليه كلام جلست إىل جانبه« .ها
هو ذا أجوار رود باقٍ  ،وتقريبا ،كام عهدتَه» ،إجابة متأخرة عن سؤال طرحه
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ذات يوم وهام يحتسيان القهوة يف نفس مكان جلوسها يف نفس املقهى« ،ترى
متى أُنشأ هذا الشارع؟» ،ومامزحا «وإىل متى سيظل صامدا؟».
ثالثة جمعتهم الدراسة يف نفس الجامعة ،هي وهو وزميلتهام اإليرلندية،
والتي أصبحت صديقتها املق ّربة ،وجمعتهم السياسة .هي ،كام كانت تصف
نفسها «يسارية بالفطرة» .هو ،كان منتميا لفصيل يساري يكافح لتحرير أرضه
املغتصبة .وثالثتهم ،شيوعية انتام ًء .يساريون حاملون مبحيا عظام َر َّمت أو
كادت .كان هايد بارك ملعبهم .ال يكلون الجدال ،والنقاش ،وإيراد الحجج.
«التأريخ مل ينته بعد ،أخطأ فرانسيس فوكوياما فيام ذهب إليه .فكام أن اليسار
مأزوم ،فالدميقراط َّية الليربال َّية هي األخرى مأزومة» .هذا ما كان مقتنعا به
متكئا عىل املعايري املاركسية.
مل تكن ،هي ،باملكرتثة بهذا النقاش الفلسفي .قضيتها هي أرضه املغتصبة،
وشعبه امل ُه ّجر ،وكثريا ما طلبت منه أن يركز الجهد عىل قضيته.
أقص فيها» ،كان يجيبها يف كل مرة.
«مل أنسها ،ومل ّ
قضيتها األخرى ،هي بلدها وشعبها املبتليان بطاغية دمرهام بحربيه.
وعندما قرعت طبول الحرب الثالثة ،وقفت ضدها ،وخرجت مع املتظاهرين
املنددين ،اآلملني أن تخمد رغبات من يريد إشعال نريانها .وعندما سألها مراسل
كان يغطي املظاهرة عن سبب اعرتاضها عىل الحرب عىل بلدها بعد أن عرف
جنسيتها ،أجابت:
«أتظن أن من يريدون إشعال الحرب يهمهم من يحكم شعبي؟ أسلحة الدمار
الشامل التي ميلكها الدكتاتور ما هي إال كذبة انطلت عىل أغلبكم
ورصتم ترددونها ك ُمسلّمة ،وقريبا سيعرتف مروجو هذه الكذبة أنفسهم،
وسيقدمون التربير املناسب الذي سينطيل عليكم كالعادة .هذه األسلحة
دمرها مفتشو األمم املتحدة كلها عىل مدى السنوات املاضية .يريدون
تخليصنا من دكتاتور سكتوا عنه عقودا ،ال بل ساندوه يف حربه تحقيقا
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ملصالحهم .لَ ْم يرتكونا نقيض عليه عندما ثرنا عليه بعد حربه الثانية؟»
***
تحولت الزمالة بينها وبينه إىل إعجاب ،ثم حب انتهى بالزواج الذي مل يدم
إلّ أعواما قليلة ملوته املفاجئ ،والذي مل تظن أنها ستخرج من صدمته ساملة.
وقفت صديقتها إىل جانبها محاولة ،مع طبيبها النفساين ،تجنيبها االنهيار .مل
تنهر ،ولكنها مل تسلم من الكآبة التي الزمتها ،والزمها إدمان أدويتها.
بعد رحيله ،سكنها هاجس نسيانه .عاهدت نفسها أنها لن تفعل ،فاحتفظت
بأشيائه الصغرية .كانت تحدثه كلام خلت إىل نفسها أو أوتْ إىل رسيرها .وتقول
لصديقتها «يحدثني كل يوم» ،وهذا ما كان يقلق هذه الصديقة التي ظلت
عىل وفاءها .كانت تصل إىل أسوأ حاالتها عندما متر بأماكن جمعتهام .نصحها
طبيبها أن تغري سكنها ،وأن تُخفي ما احتفظت به من مقتنياته .أجابت:
يل أن أغري أرصفة لندن وشوارعها؟ يف أي بقعة كنا معا ،أجده معي».
«وهل ع ّ

خاطرت صديقتها ،ذات مرة ،رغم إدراكها أنها ،ومن املحتمل ،أال تتقبل
األمر ،ورمبا سيزعجها:
«مل ال ترتكني البلد ،ولو مؤقتا؟ سنة ،أو أكرث ،ال أدري».
فقط وجمت .ح ّدقت بعيدا .مل يظهر عىل ُم َح ّياها عالمات غضب ،أو إنكار.

«املؤسسة التي تعملني فيها لها فرع يف السويد ،أليس كذلك؟ مل ال تطلبي نقلك
إليها .ميكنك أن ترشحي وضعك ملديرك .ال أظن أن الرفض سيكون رده.
ولو لبضع سنوات .بيئة جديدة .ثقافة مختلفة عام ألفتيها .ومن يدري،
رمبا»...
سكتت عندما ملست غضبا ترجمته العيون الواسعة التي متتاز بها.
«آسفة ،مل أقصد ما جال يف خاطرك .أدرك حزنك عىل فقدان زوجك ووالدك
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ووالدتك .والقلق الذي عشته عىل أختك قبل أن تلتجئ ،مع زوجها ،إىل
أسرتاليا ،وأخوك الذي هاجر إىل كندا .وخيبة أملك مام آل إليه بلدك .وال
أريد أن أكون واعظة وأقول إنه ما يزال يف الحياة ما يستحق العيش من
أجله».
***
بني الفينة واألخرى ،كانت تأيت إىل لندن يف زيارات عمل قصرية .الزمتها
عادة النزول بنفس الفندق الذي قضت أول ثالثة أيام زواجها فيه ،ونفس
املكان يف نفس املقهى .تجلس وأمامها القهوة وتدخن متأملة املشاة ،وحافالت
النقل الحمراء .تنتظر صديقتها ليقضيا يوما يف السري عىل األقدام .وإن كان يوم
التجمع األسبوعي يف الهايد بارك ،فإليه تشدان الرحال .تجلسان مستمعتني
دون أدىن رغبة يف الدخول يف سجال .فكرتْ بصوت عا ٍل:
«كل يشء تغري .مل يصمد اليسار .واليمني ينحو نحو التطرف أكرث .يكاد الفارق
بني أحزاب اليمني واليسار أن ينعدم .بعد أن انهارت قلعة ما كان يعترب
القلب ،صار توجيه الرضبات لألطراف أيرس عليهم ،ويأيت أُكله .إىل أين
مييض عامل التوحش هذا؟ حتى التمرد الذي يظهر هنا وهناك بني فرتة
وأخرى يف بقع متناثرة من الكرة األرضية أضعف من أن يؤثر وإن كان،
يف بعض األحيان ،تحديا مزعجا ولكنه غري مقلق ،وليس َخ ِطرا .اختفت
األيقونات امللهمة ،وكأن رحم الزمان َعقُم عن إنجاب غريهم».
مل تعلق صاحبتها .اكتفت بهزة من رأسها.
بدت يف زيارتها األخرية ،بصحة جيدة .صار صمتها شبه الدائم أقل .مل تعد
تضع عىل عينيها النظارة السوداء الداكنة التي كانت ترى كل ما حولها غامقا،
وتحرمها من التمتع بألوان كل يشء .بدأت ظالل ابتسامة تظهر عىل شفتيها
أحيانا .صارت تعتني بهندامها أكرث .هذا ما دفع صاحبتها إىل االعتقاد بأنها
بدأت تتخطى املرحلة الصعبة التي طالت أكرث مام توقع طبيبها .وعندما أبدت
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مالحظاتها له ،والذي هو صديق زوجها ،نصحها بعدم التامدي يف التفاؤل.
«بعض املرىض تظهر عليهم عالمات التحسن ،إذ نراهم يقبلون عىل الحياة
بنهم ،ولكن هذه الحالة قد تسبق التدهور املقلق ،كأن ما ميرون به أشبه
بصحوة موت» كام رشح لها.
أزعجها تشخيصه ،وأقلقها .هي تحبها وتتمنى أن تعود كام كانت أيام
الدراسة ،مملوءة بالحيوية ،ومقبلة عىل الحياة ،وال يعرف القنوط إليها سبيال.
ليس يف قاموسها مفردات اليأس« .من املبكر فقدانك».
***
يف اليوم الذي صادف مرور عرش سنوات عىل بدأها العمل يف السويد،
غابت عن العمل .اضطر املدير أن يؤجل االجتامع املخطط له ،ألنها كانت
العنرص األسايس فيه .يف اليومني التاليني مل تحرض .باءت كل املحاوالت املتكررة
لالتصال بها بالفشل ،ومل تجب عىل الهاتف .ذهب أحد زمالئها إىل شقتها .مل
تستجب لطرقات الباب.
حرضت الرشطة إىل شقتها بعد إبالغها .وجدوها ممددة يف رسيرها .يداها
مشبوكتان عىل صدرها ،وإىل جانبها علبة دواء فارغة.
«إنها ميتة منذ أيام .يبدو أنها حالة انتحار» قال من قام بفحصها.
«لن نجزم إال بعد الترشيح .تقرير الطبيب الرشعي سيكون الفيصل» ،أجابه
قائد الدورية.
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شفاء داود

شاي الزنجبيل
«ال تبديئ موضوع التعبري بحرف ،أيا كان الحرف» .هكذا قالت معلّمة
التعبري يف الصف الرابع االبتدايئ .ومنذ ذلك التنبيه والنهي وحتى اليوم ال تفلح
أن تبدأ مقااليت إال بحروف.
النص الذي يبدأ بحرف جر يج ّر من بعده أرساب إلهام وحكايا .والنص الذي
يبدأ بحرف نفي أو نهي ينفي استبداد كليهام خالل سطوره وينسف سيطرة
فكر اآلمر والناهي معا ويقول بدهاء :إنّا ها هنا كاتبون وال سلطان عىل الحرف
يا ولدي.
كل ممنوع مرغوب ملا نهتنا عن مثل
لو أ ّن معلّمتي أدركت حينها معنى أ ّن ّ
ذلك .لو أنّها متكّنت من إيحاء ال مبارش تغرس لنا به الفكرة يف عقولنا الغضة
كل ترحيب.
لقلنا لها سمعا وطاعة ورحبنا مبا علّمتنا يف كتابات عمرنا القادمة ّ
بالكل
كانت رزان معلّمة لطيفة ،الق بها تدريس اللغة العربية كثريا وليس ّ
يليق .كانت تح ّبنا وكأنّنا بن ّياتها .ال أفه ُم بعد كيف تستطيع األنثى أن تهب
الحنان املتدفّق وعاطفة األمومة قبل أن تج ّربها .الذي ال أنساه أ ّن معلمتنا تلك
كانت أ ّول إنسانة يف حيايت أسمع من الطالبات الاليت تكربننا يف ساحة املدرسة
عنها أنّها ال تنجب.
مكتوب ال اعرتاض عليه ،ولك ّنه كرسة القلب التي ال نستطيع
هذا قد ٌر
ٌ
رصفا مثل الرضا بأ ّن ما عند الله خ ٌري وأبقى .قد ٌر يستوجب إميانا
تجاهها ت ّ
ثابتا بِـَ « :ولسوف يعطيك ربّك فرتىض» (سورة الضحى .اآلية  ،)5ويقينا تاما بـ
«إِ َّن ِم ْن أَ ْز َوا ِج ُك ْم َوأَ ْولَ ِدكُ ْم َع ُد ًّوا لَ ُك ْم فَا ْح َذ ُرو ُه ْم « (سورة التغابن .اآلية .)14
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رب الكون يؤيت امللك من يشاء وينزع امللك ممن يشاء .حني اختار
وكذلك أن ّ
جل شأنه يف عاله.
رش القضاء ّ
لنا هذا الرصف ،اختاره ليرصف ع ّنا ّ
كانت ليّنة ،تدخل الصف كنسمة ،تغمرنا بالحب ببسمة ،عطوف ٌة متف ّهمة،
كل الحياة ما زالت أمامنا
تدرك أنّنا نعيش ربيعنا العارش ليس أكرث ،وأ ّن الحياة ّ
يك نتعلّم ونتقن ما يصعب علينا إتقانه اآلن.
حني ينتهي الفصل الدرايس ،كانت تستأذن من بعضنا أن تحتفظ بدفاتر
تعبريه ّن للذكرى ،لعلّها كانت ترى بني سطور اللغة ومفرداتها أبناء لها ،لعلّها
كل هؤالء البن ّيات
كانت بذلك ال تنسانا ،ولعلّها قررت بينها وبني الرضا أ ّن ّ
ربا.
رباّ ،
بن ّيايتّ .
حب جمع دفاتر
رس ّ
ف ّرقت جمعنا األيام وحال بيننا الزمان دون أن نعرف ّ
التعبري ذاك.
ستكرب وأكرب .الجميع يكرب.
حني تكرب ،إن كربت يف بيئة معطاءة مح ّبة للخري سويّة ،ستتم ّنى لو أنّك
كل محتاج مبا ملكت ميينك وما استطعت إليه سبيالُ ،جب َِل
تستطيع مساعدة ّ
حب الخري .الطبيعي يف الحياة أن مت ّد يد اإلحسان ،أن يع ّم الخري
اإلنسان عىل ّ
وقل من يدري.
رس الخلود ّ
أينام مررت يف هذا العمر أل ّن نرشه أصل الوجود و ّ
يف الصف األ ّول ثانوي ،التقيت معلّمة ثانية ال تنجب أيضا ،كان ذلك ثقيال
عىل قلبي ،وكان مخيفا بعض اليشء .لنقل الصدق :كان يخيفني خوفا بليغا
أكرث من أي يشء.
كل تصورايت عن مستقبل حيايت أسمع صخب أطفال ،ال أعرف من هم
يف ّ
وال كم عددهم ،لكنني بالتأكيد سأكون يوما ما أم .أنا أ ٌم قبل أن أكون كذلك،
أ ٌم حني أدعو ملن أحب يف ظهر الغيب ،أ ٌم حني تدمع عيني وأمت ّنى الخري لغريي،
أ ٌم حني أمتنى أن أفتدي بروحي من ال أ ّم له ،أ ٌم حني أطهو طعاما لذيذا بنظري
طالب مغرتب يشتاق لرائحة طبخ األمهات الشه ّية ،أ ٌم حني
ويخطر عىل بايل
ٌ
أحض حفلة الشاي
أط ّرز باإلبرة والخيط ،وحني أكتب بالقلم عىل الورقة ،وحني ّ
وأخبز بقربها كعكة التفاح بالجوز والقرفة.
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معلمتي الحنون اسمها فاتن ،خمسة عرش عاما مضت عىل زواجها ،كلّام
كل حمل أن يثبت
وصلت إىل الشهر السادس أجهضت ،املدرسة كلّها تدعو لها ّ
وال ثبات .ولله األمر من قبل ومن بعد .تخ ّرجت من الثانوية وبقيت عىل
رش أُ َخر وما زلت أتواصل معه ّن،
رش من بعدها ع ٌ
اتصال ببعض معلّاميت ،م ّرت ع ٌ
لِ َم ال وه ّن من قال فيه ّن شوقي قولته البليغة« :كاد املعلّم أن يكون رسوال».
أخريا أنجبت حبيبتنا فاتن .سبحان املعطي حني يعطي كيف يعطي وأين
ومتى! سبحان الرزّاق حني يرزق كيف يرزق وأين ومتى ،أنجبت لنا توأما
جميال بنتا وصب ّيا.
كل امل ّرات التي كانت تض ّمني فيها كنت أشعر
معلّمة األحياء أ ٌم أيضا ،يف ّ
أن هذا الدفء دفء أ ّم ،أ ّن الله سيعطيها بال شك ،متى؟ ال أعرف .كيف؟ ال
لطيف بعباده ،وأنا عىل
أعرف .ولك ّنه سيعطي ،أنا متأكدة أنه سيعطي ،الله ٌ
يقني بذلك.
الله سيعطينا ،ربنا سيمنح ،بعض منعه عطا ٌء أيضا ،لكن ّنا غالبا لألسف ال
نفهم ،وال نطيق أن نفهم.
يف املرحلة الجامعيّة ،التقيت املديرة منرية ،كانت شعلة نور ونار ،ه ّم ٌة
املدريس صباحا وعرصا يحتاج استشارتها
متوقّد ٌة وعطا ٌء ال محدود ،كان الرصح
ّ
كل
كل علم تنهل ويف كل يشء تفهم ،أوتيت من ّ
يف الشاردة والواردة ،كانت من ّ
حب عباد الرحمن عظيم.
يشء ولها ح ٌظ من ّ
مل يكن املنع يف هذه الذكرى أال تصري املعنية أ ّما فحسب ،املنع أال تكون
زوجة أصال ،الحسناء التقية النقية البهية مل يكتب لها من قسمة الزواج حظ،
ملاذا؟ ال أعلم ولن نعلم .الذي أعلمه أ ّن أولئك الذين ير ّحبون مبنع الله مثلام
ير ّحبون بعطائه يبدون أجمل بكثري م ّمن سواهم ،عىل صفحات وجوههم رضا
يحف مالمحهم ٌ
جامل ليس يشبهه الجامل.
ال يشبهه رضاّ ،
كتبت جامل؟ يبدو أين فعلت.
هل ُ
جامل أيضا عاش وما زال يعيش مثل املديرة منرية ،تنقّل يف البالد مه ّجرا م ّرة
ومهاجرا مرات ساعيا إىل رزقه .ومضت به األعوام دون أن يلقى رشيكة العمر
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التي تكمل معه مشوار الحياة ،كان له من اسمه نصيب .عينان زرقاوان كأنّهام
عمق البحر أو كأنّهام سعة السامء ،بسم ٌة فتّان ٌة تخطف دعاء أمهات الريف
خطفا ال نظري له ،غري أنّها مل تستطع أن تخطف قلبا واحدا وتهرب به وبقلبه
إىل املستقبل البعيد.
كل املرات التي كان ميازحنا فيها أ ّن األعوام متيض عاما تلو عام دون أن
يف ّ
يعرث عىل أمريته ،كنت أتساءل بيني وبني نفيس :هل كان يضحك للت ّو فعال
ضحكة حقيقيّة نابعة من قلبه؟ أم أنّه الرضا ثانية وثالثة وعارشة ،الرضا بأ ّن لله
كل ما علينا أن نرىض ونثق
حكمته التي ال نعلمها وليس بالرضورة أن نعلمّ ،
متاما أ ّن من ريض فله الرضا ومن سخط فله السخط.
كانت الفتيات يتغامزن وتتهامسن بلهجتنا فيام بينه ّن« :عريس لقطة،
الله يه ّني سعيدة بسعيد ،نيّالها اليل حتتصبّح كل يوم بهالعيون الحلوين
رب العاملني كل ما شافنت صبح ومسا ،ن ّيالها اليل حتسكن هالبيت
وتس ّبح ّ
واليل حرتكب معه هالسيارة ،نيالها ومية ألف نيالها اليل ربنا بريزقها واحد
وبيحب
وبيحب املوسيقى
شاطر بالطبخ ومزاجه عايل فيه ورايق من قلب
ّ
ّ
الورد وبتحبّه الحياة».
مع أنّهن ك ّن يساررن بعضهن بذلك ،لكن واحدة منه ّن مل تتم ّن أن تكون
ربا أل ّن صاحب العينني األ ّخاذتني مل يكمل
صاحبة لقب الـ «نيالها» ذاكّ ،
مل املحاولة فاتجه للعمل مبارشة فأفلح،
تعليمه املدريس ،مل يفلح يف ذلكّ ،
لك ّنه زما ٌن مل يعد يؤمن بفالح ال توث ّقه بعض الشهادات .شاب جامل وما
مم تحبسه
شابت روحه ،وكم يف الكون مثل جامل ،لك ّننا أحيانا ال نرى أبعد ّ
جدراننا األربعة.
هل ح ّدثتكم عن أملى؟ أملى ليست مثل جامل وال فاتن وال منرية وال رزان.
زواج تطلّب كثريا من وعي وشجاعة،
تز ّوجت زواجا عجيبا ع ّمه الرضا أيضاٌ ،
كانت مخطوبة حني اتصل بها تيم يريد رؤيتها عىل عجل ،وضع رأسه بني كفّيه
صمت طويل ،ازدرد ريقه وتحرشج الصوت باألمل ثم همس
وأطرق .وساد
ٌ
للصبية التي يحب:
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«اسمعي يا بنت األكرمني ،اليل عرفته اليوم الزم تعرفيه ،ومن بعدها إلك
تضل ،يا إما بيكون ما إلنا نصيب نكفّي سوا املشوار».
القرار ،يا ّ
تتصف
مل تستطع أملى أال تبدي انزعاجها ودهشتها ،كانت متأكدة أنها مل ّ
رصف غري الئق قد يزعجه ،فلامذا يقول لها مثل ذلك؟
أي ت ّ
دمعت عني تيم دمعة كان لها صوت:
«استلمت قبل قليل نتيجة تحليل مل أسمع مبثله من قبل ،لك ّن تأخر إنجاب
شقيقي سنينا أقلقني ودفعني للبحث حول ذلك .يقول الطبيب أ ّن حالتنا
ّ
وراثي ٌة نادرة ولك ّنها موجودة ،أنا وإخويت ال ننجب ،ولن ننجب ،ومن حقّك قبل
ِ
سمعت أن تعريف ذلك».
أن تنتقيل إىل بيتي إن كنت ستنتقلني بعد ما
أي واحد
محي ال نعرف ّ
كثريا ما نجد أنفسنا يف الحياة عند مفرتق طرق ّ
منهم نختار ،يحتار القلب والعقل إىل أين منيض ،أنصتت أملى لصوت قلبها ومل
تخرب أحدا من عائلتها مبا سمعت قبل الزفاف ،أل ّن تيم منذ طلبها خاطبا صار
عائلتها األوىل واألخرية الصغرية والكبرية .والله حني كتب ذلك كتبه لحكمة ،ويا
بكل حكمة تصادفنا يف العمر من أقدار الله.
مرحبا ِّ
إنها الحادية عرش ليال ،اتصل أخي وما عهدته يف مثل هذا الوقت أن يتّصل،
قبل أن يسأل عن األحوال قال :افتحي الباب ،وصلت.
هل تعرف تلك الدقيقة التي يعصف خاللها ألف سؤال وسؤال يف ذهنك
عصفة واحدة؟ بالتأكيد تعرف.
جميعها راحت تخنقني بال استثناء ،صوتٌ ما ينادي :خري إن شاء الله ،ما
دام الطفالن بخري فأنت بخري ،ما دامت أمك بخري فأنت بخري ،ما دامت عائلتك
بخري فأنت بخري .ورحت أتساءل :ملاذا؟ ملاذا ما زلت خائفة؟
ملاذا نخاف من مكاملات الليل الطارئة وطرقات أبوابه املفاجئة؟ ملاذا يفزعنا
قرع األجراس الذي يفرحنا نهارا؟ لست أدري ،ورحت أهذي بقلق :يا رب ما
يقول إنّه يف حدا مات ،يا رب.
عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة
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أحب رؤيته
تذكّرت للت ّو جارنا الط ّيب كم بدا منهكا صباحا ،كرب كثرياّ ،
يل اآلن.
وأستبرش بها خريا ،ال أريد أن أسمع خرب رحيل أحد يع ّز ع ّ
الظل الطويل الذي تحلو
تبسم ضاحكا صاحب ّ
فتحت الباب عىل وجلّ ،
برؤية بسمته الصباحات :رفع كيسا مليئا بالكرز األخرض الجارينك الذي يندر
أن يصل إىل هنا ،وقال« :من مرسني .خالك بعته إلك وبس».
تبسمت .وبدمع الحنني غصصت.
خايل :من مثل خايل؟ ّ
وخفق قلبي واشتاق أن أصري إىل بالده يف ملح البرص ،أن أعانقه ،أن نضحك
ونسهر ونرثثر معا .مىض ثالثة عرش عاما بالفعل منذ آخر لقاء بيننا .متى
سنلتقي يا رب؟ متى؟ متى يا متى؟
كل م ّنا يف هذا العمر فقد وتح ّد وصرب وحاجة ،تختلف حاجاتنا
لدى ّ
وتتفاوت درجات صربنا ولنا يف دالالت نهايات بداياتنا يف التعامل مع حوادث
الزمان عربة بالغة ملن كان له قلب به يتأ ّمل تفاصيل رحلة الحياة.
كلّام تعلّمت أكرث ،ستظأم للفهم وطلب العلم أكرث .كلّام صقلت مهارتك،
ستحب أن تج ّرب جديدا وتحاول أكرث.
ّ
أي
تجمع املال
فتحب أن تجمع منه أكرث وأكرث ،والفطن م ّنا من أدرك باكرا ّ
ّ
أكرث ال ب ّد له من التوقف عندها واالكتفاء ،أل ّن درب األكرث درب شائك طويل
ال نهاية له وال ح ّد ،يأخذك شيئا فشيئا من دائرة الشغف إىل فراغ الطمع لتجد
نفسك مكتئبا من بعد رضا حزينا من غري سبب.
كنت يف تلك الدائرة ،كان العمل والسعي عىل الرزق ما به أفكّر ،كنت أبذل
األسباب وأذلّل الصعاب أو هكذا كنت أظ ّن ،كان اليوم ما بني السابعة صباحا
بالصور ،كنت أرى مناذج من الحيوات الكثرية يف
وحتى السابعة مساء مليئا ّ
رسه بعض ما يف
اليوم الواحد ال تحىص وال تع ّد ،وكانت الكتابة مالذي الذي أ ّ
يومي رأيت.
ِ
أحببت أن ترتاحي
أرسلت السيدة ياسمني رسالة :سيتأ ّخر األطفال ساعة ،إذا
قبل املجيء قليال فال بأس ،وإذا كنت عىل وصول فأهال وسهال ومرحبا .شاي
الزنجبيل بانتظارك كالعادة.
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كنت قد وصلت بالفعل ،قالت إنّها تعرف ّأن شغوفة بالتصوير ،وأح ّبت
أن تبلّغني أن آخذ وقتي يف ذلك مع زهور الحديقة إىل أن يصل األطفال ونبدأ
دروس املتابعة املسائية اليومية .كنت متعبة ،واملتعب أحيانا ال يستلذ بهواية
ما مل يرتح ،نحتاج لذلك الزنجبيل الالذع أحيانا يك نصحصح ،يك نركز ،يك ننتعش،
يك نعيش.
مل يسبق يل أن جلست وياسمني وحدنا عىل انفراد ،ال تشبهني ،رمبا أنا ال
أشبهها ،ال يهم ،املهم أ ّن عالقتنا رسميّة جدا ،عالقة معلّمة بأم تتابع لها دروس
أبنائها ليس أكرث .يف ذلك العرص كانت تريد أن تتح ّدث ياسمني ،من حظّها ّأن
كنت مستع ّدة يك أسمع ،فانطلق الحوار بيننا وكأنّنا صديقتان منذ زمن.
بيتها هادئ مرتب متناسق األلوان جميل جدا ،يشبهها ،يشبه الطفلني ،بيت
لطيف ألوانه زاهية كام أحب ،تحيط به حديقة خارج ّية صغرية يزيّنها كيفام
الفل والريحان ،ومتيّزها شجرة زيتون ،عند مدخل البيت .ويف الصالة
اتفق ّ
الرئيسيّة عىل يسار درجات الدرج ترى نباتات داخلية من أنواع شتى تتوزع يف
كل األنحاء فتجعل من املكان حديقة حقيق ّية ذات بهجة.
ّ
منذ الزيارة األوىل انتبهت إىل أ ّن لوحات املنزل تحمل توقيعا واحدا ،هذه
تحب الفن .هذا شعور ال أخطئه ،يف بيتها حياة أح ّبها ،تحيا حياتها الخاصة
األم ّ
كأنثى متوازيا مع حياتها كأم وزوجة ومربية .ال ينقص عىل أهل بيتها من
واجباتها يشء ،تلك واضحة تُرى بالعني املج ّردة ال يختلف عليها اثنان ،البيت
يقص راعيه يف تح ّمل مسؤولية رع ّيته ال يبدو رائقا مثل ذلك ،األم راع
الذي ّ
كل م ّنا يف الحياة له رع ّيته وعليه رعايتها ويا تعس حظ من ض ّيع
واألب راعّ ،
الرعايا ث ّم ندم.
سألتني عن حايل ،عن أهل بيتي ،عن حيايت ،تريد أن أحيك لتحيك ،ابتدأت
الحديث وقالت :اسم والديت شكرية ،اسمها شكرية الله ،رزقها الله من البنات
ولكل م ّنا قصتها وقسمتها ونصيبها يف هذه الحياة الذي به رضيت
ثالثاّ ،
ومعه تعيش.
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كام ترين ،أحيا حياة طيبة والحمد لله ،يقوم زوجي عىل أمور البيت .ال
غصة ترافقني ّأن لطاملا مت ّنيت أن أعمل
ينقص علينا من حاجاتنا شيئا .لك ّن ّ
بشهاديت كام أرى كثريا من النساء يعملن .لطاملا وجدت نفيس يف زاوية حادة
قصت يوما بيشء؟ ماذا عن األوالد؟ أوالدنا
حني يحرجني يوسف متسائال :هل ّ
يحتاجون أ ّما رائقة املزاج قويّة البدن حني يرجعون ظهرا من مدارسهم .كيف
ستتح ّملني االستامع ألسئلتهم والصرب عىل ثرثرتهم وتلبية احتياجاتهم وأنت يف
نفس موعدهم عائدة معهم من عمل؟
لدينا مساعدة منزلية تساعدين يف شؤون املنزل ،ولدينا سائق أيضا .بدا يل يف
كثري من األحيان محقا حني يسأل :ملاذا؟
غدا يكرب الطفالن وأعمل ،لن تركض م ّني الحياة ولن يفوتني يشء يل،
سأستطيع لحاقا بها يوما ،اآلن ال ب ّد يل أن أركّز عىل مسؤوليّتي الحالية إىل أن
يقيض الله أمرا كان مفعوال.
أتعلمني يا أستاذة؟ أختاي ال متلكان مثل الزوج الذي أملك وال أملك مثل ما
وكل م ّنا راضية بنصيبها ،فهذه أرزاقنا يف الحياة.
متلكانّ ،
املادي ال يساعد أن يعيشا دون
أختي األوىل زوجها طيّب محرتم ولك ّن حاله
ّ
لح وجدت
وتلح عليه كام أطلب وأُ ّ
أن تشاركه بالعمل ،فبدال من أن تطلبه ّ
نفسها ذات مسؤولية يف الحياة مضط ّرة أن تعمل مجربا أخاك ال بطل ،عملها مل
يكن اختياريا يوما ،متيض الحياة بالرضا يا أستاذة ،والله متيض.
أختي الثانية ،األصغر ،فتح الله لها فتوح العارفني ،لديها عملها الخاص
ودخلها الذي بارك الله لها فيه وأكرم ،لك ّن زوجها ال يعمل ،بعض الرجال مثل
ذلك لألسف .شخص ج ّيد كإنسان ولك ّنه ال يصلح مسؤوال ماديا عن بيت البتة،
تحب امرأة زوجها يف
املفارقة يف حكاية أختنا الصغرى أنها كانت تح ّبه كام ال ّ
الكون كلّه ،كانت متصالحة مع فكرة أ ّن الدنيا أرزاق ،وأ ّن الله بدال من أن
يصب لهام رزقتني صغريتني منفصلتني ويقسمها بينهام ،شاء بحكمته أن يجعلها
ّ
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ُصب يف ميينها فحسب دفعة واحدة لتستطيع تسيري
رزقة كبرية ،كبرية جدا ت ّ
أمور ذلك البيت بالحكمة وامليارسة.
مثلام رزقها الله املال ،رزقه حبها له ال يعدله أي مال ،رجل ُمعرس الحال
مسكني ،والدته مريضة وأرسته بالعموم فقرية ،تكفّلت أختي مبساعدتهم
بكل صدر رحب وفتحت بدال من البيت بيوتا
الشهريّة ومبتابعاتها الطب ّية ّ
بالحب والرضا واإلميان ،متيض الحياة بالرضا يا أستاذة ،والله متيض .ص ّدقيني.
«هل ِ
لديك أخوات؟» سألتني.
«اثنتان أيضا» ،أجبت.
قبل أن تسألني أن أح ّدثها عن قسمتنا نحن الثالثة أيضا وصل الطفالن.
تبسمت اللوحات ،وانتهى بفيض من الحمد والرضا
ضحكت نباتات الزينةّ ،
كوب شاي الزنجبيل.
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رحيل الشاعر مظفر النواب

القدس عروس عروبتكم
انتقل إىل رحمته تعاىل ،الشاعر العراقي مظفر النواب ،يوم الجمعة 20 ،أيار
(مايو)  .2022مظفر النواب صاحب إحدى أشهر القصائد التي تداولها الناس
مسجلة عىل أرشطة كاسيت ،فقد هجا فيها الزعامء
العرب هجاء رصيحا عندما قال :القدس عروس
عروبتكم ،فلامذا أدخلتم كل زناة الليل إىل حجرتها؟»
مقتطف من القصيدة
يا وطني املعروض كنجمة صبح يف السوق
يف العلب الليلية يبكون عليك
ويستكمل بعض الثوار رجولتهم
ويهزون عىل الطبلة والبوق
أولئك أعداؤك يا وطني
من باع فلسطني سوى أعدائك أولئك يا وطني؟
من باع فلسطني وأثرى بالله
سوى قامئة الشحاذين عىل عتبات الحكام
ومائدة الدول الكربى؟
فإذا أجن الليل تطق األكواب بأن القدس عروس عروبتنا ،أهال أهال
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إصدار جديد باإلنجليزية :جهان حلو

املرأة الفلسطينية :املقاومة والتغريات االجتامعية
صدرت يف أيار (مايو)  2022النسخة اإلنجليزية من كتاب «املرأة
الفلسطينية :املقاومة والتغريات االجتامعية» للباحثة الفلسطينية ،جهان
حلو ،النارش :سبوكسامن بوكس ،لندن.
النسخة الورقية بالعربية صدرت يف عام
 .2009يضم الكتاب يف نسختيه شهادات
مناضالت وزوجات شهداء فلسطينيات
تغطي فرتة .1985-1965

Making Palestine’s History

عنوان الكتاب باإلنجليزية:

Women’s Testimonies
Jehan Helou

اسم املؤلفة باإلنجليزية:
رقم التصنيف الدويل:
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إصدار جديد :محمد سعيد دلبح

املسكوت عنه يف التاريخ :فصائل السالم
صدر للصحفي والكاتب الفلسطيني ،محمد سعيد دلبح ،كتاب جديد عنوانه
«املسكوت عنه يف التاريخ» وهو عن مجموعات رعاها االستعامر الربيطاين
لفلسطني أثناء فرتة «االنتداب» عليها ،سامها «فصائل السالم» وكانت مهمتهم
مساعدة السلطة االستعامرية الربيطانية عىل البحث عن املقاومني الفلسطينيني
وقتلهم والتنكيل بهم وعائالتهم .النارش» دار الفارايب ،بريوت.2022 ،
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مختارات :بيان نويهض-الحوت

الشهيدة ندى أبو غنيمة-اليرشطي
ندى [أبو غنيمة] اليرشطي :وحدها يف الليلة الراجفة كانت الشهيدة
بيان نويهض [الحوت]
.

مجلة «شؤون فلسطينية» .العدد  .23متوز (يوليو) .1973

.

ويبقى املوت رس الحياة .يبقى أعظم األرسار .ويبقى لك موت حكاية .يكون
املوت أحيانا أكرب من الحكاية .وتكون الحكاية أحيانا أكرب من املوقت .وهنا
تختفي ظالل املوت تحت أجنحة الحكاية .ينهزم املوت أمام ميالد الحكاية.
يلملم املوت تجارته .بعض رصاصات فارغة.
بعض بقايا .يلملمها ويرحل .مهزوما يرحل.
من غضب الناس ولعنتهم يرحل.
هو يف هذه املهمة ما كان سيدا .وما كان
قدرا .وكل ما كان ليس قدرا .ال يهابه الناس.
ينساه الناس ،ويذكرون الحكاية.
***
كانت املدينة ساهرة .وهل تعرف مدينة
إىل النوم سبيال ،وهي تحيص يف ليلها شهداء
النهار؟ وكيف تنام مدينة وهي تختف من
رصاصة تخرتق النوافذ أو الحواجز أو األرواح الجريحة.
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الناس يف البيوت يهربون من حائط إىل حائط .يهدئون من روع الصغار.
وخارج البيوت صمت رهيب .طرقات املدينة ليس فيها صدى خطو ألحد.
***
بساتني املدينة مقابر .بيوت املدينة معتقالت وسجون .سلطان املدينة هو
الخوف من املوت .هو السيد األكرب.
من يتحدى الخوف؟ من يتحدى السلطان؟
صوت جريء تحدى الخوف .وجه شجاع تصدى لصدفة املوت يف كل لفتة.
كصدف الريح يعبث بأوراق الشجر ،فتسقط األوراق التي يختارها الريح .وال
مرد لعبث الريح .ومىش الوجه الشجاع يتحدى .وما كان أكرب من التحدي.
ما كان أعظم أن يكون الصوت الذي ارتفع صوت امرأة!
كثري عىل الرجال يف بالدنا أن يعرفوا التحدي ،فكيف يجوز هذا المرأة؟
كثري عىل الرجال يف بالدنا أن ميارسوا الشجاعة ،فكيف يجوز هذا المرأة؟
وكيف يجوز بعد هذا السؤال؟ ملاذا وحدها يف املدينة الساهرة؟ ملاذا
وحدها يف الليلة الراجفة كانت الشهيدة؟
***
أنت؟ أنت بني الرفيقات والرفاق .أنت يف فجر هذه الثورة العظيمة .مل
تعريف اليأس يوما .مل تعريف غري األمل .غري الكربياء والصمود .وبعض الناس
يعشق الكربياء ،يدهشه الصمود من عيني امرأة.
وهنا —كانت ندى— وحدها تعرف طريقها .إن عملت شاركت من حولها
عرشات يف العمل .إن سهرت ،طوال الليل تسهر .تطالع .تدرس كتلميذة ال ه ّم
سوى الدرس لها.
إن رعت طفليها ،كانت أكرث األمهات حنانا .وإن حزنت ندى ،إن حزنت ،مل
تدع أحدا يشاركها الحزن .وإن بكت ندى ،مل تدع أحدا يشاركها البكاء.
***
االبتسامة للناس ،لكل الناس .والحزن لها .كانت هي والكربياء والصمود
توائم .وكيف ال تحزن ندى؟ وكيف ال تبيك ،وندى قد فقدت أغىل وأحىل مت
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عرفته حيتها .فقدت رجال ،علام بني الرجال .ويوم اختارته ندى ،ويوم اختارها،
كانت فلسطني بينهام حديثا ال ينتهي .كانت فلسطني بينهام خريطة لعكا.
شوارع عكا وحاراتها وبيوتها .هو يحيك ،وهي تستمع.
***
أمل خالد كان يف العودة إىل عكا .ومات خالد ،وبقيت ندى ترعى األمل.
وماتت ندى ،ولنا جميعا نحن الرفاق من
بعدها ،من بعد كل شهدي ،وصية الثورة
العظيمة :األمل.
***
تلك كانت ندى .الوجه الباسم ضاحك.
يطل رسيعا .يختفي رسيعا ،كطالت الندى.
والعمر جميل قصري كعمر الندى.
مع الفجر يطل الندى عىل الرباعم واألزهار،
ثم يحرقه وجه الشمس .مل يخلق الندى للرصاع
مع الشمس .مل يخلق الندى للبقاء وال للحياة.
رس الكون يف الندى زيارات وطالت رسيعة ،موعدها مع كل فجر ،ورحيلها
مع املجد كلام ارتفعت الشمس .وبني الرفاق ستبقى ندى هي الندى .ذكرها
أريج وردة .كانت هنا .كانت هناك .كانت يف لحديثة .كانت يف املعركة .كانت
 ...ندى.
===
املصدر :مجلة «شؤون فلسطينية» ،العدد  ،23متوز (يوليو) .1973
https://drive.google.com/file/d/1tUvFlPkcvQAbiPhjTO2DeBelL8z2JA4K/view

عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 72

العـدد  :25صيف 2022

مختارات :هشام البستاين

الكيانات الوظيفية

.

أدناه مقتطف من كتاب «الكيانات الوظيفية :حدود املامرسة
السياسية يف املنطقة العربية ما بعد االستعامر» للكاتب والباحث
األردين ،هشام البستاين .النارش :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش.2021 ،
من ميثل املسألة :فلسطني أم االستعامر االستيطاين؟

عندما يتعلق األمر باالستعامر االستيطاين لفلسطني ،يبدأ النقاش
غالبا من مدخلني مضللني :األول
ينطلق من اعتبارها «قضية» أو
«مسألة» فلسطينية ،فيقال «القضية
الفلسطينية» أو The Palestinian
Question؛ والثاين (وهو نتيجة
لألول) ،أن هذه القضية ،أو املعضلة،
أو املسألة ،تحتاج إىل حل أو إجابة
( ،)solutionويتعلق الحل هنا —
طبعا—بفلسطني ،والفلسطينيني.
هناك إشكاليتان أساسيتان تتفرعان
عن هذه املقاربة:
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األوىل :أنها تبدأ من عىل ملعب الظامل وبقوانينه ،وبهدف مسجل مسبقا
يف شباك املظلومني« :فلسطني» (االنتدابية) هي رؤية الحقة عىل االستعامر،
ناتجة عنه ،تث ّبت نتائجه املتمثلة بخرائط الحدود االنتدابية التي متهد لـ
«إرسائيل» ،وتجعل من الجغرافيات السياسية األخرى امللحقة بها والناتجة
عنها كيانات وظيفية ،مفرغة من إمكانيات التحرر ،ومرتبطة عضويا باملآالت
الالحقة عليها (ال رشعية مجموعاتها الحاكمة ،األصيلة البنيوية ،انعزاليتها
وهوياتها الوظيفية ،ارتباطاتها وتبادل ّياتها الوظيفية).
والثانية :أنها فهم معكوس للموضوع ،فالقضية أو املسألة التي تحتاج إىل
حل ،هي ليست «فلسطني» وال الفلسطينيني ،فهؤالء (منذ ما قبل الجغرافية
السياسية االنتدابية) هم الثابت ،القار ،املستقر ،املوطن ،الحالة التي دخل
عليها القتل والطرد والترشيد والظلم واالضطهاد والتغيري .القضية التي
تحتاج إىل معالجة ،والسؤال الذي يحتاج إىل إجابة ،واملعضلة التي تحتاج إىل
حل ،هي االستعامر االستيطاين الصهيوين وكيانه («إرسائيل»).
من هاتني النقطتني ،يجب أن ننطلق لنناقش األمر ،ونعيد صياغة املنظور
مبا يتواءم مع زاوية نظر نرى من خاللها السياقات التاريخية التي أوقعت
الظلم وانتهكت ورشدت وقتلت واعتدت ،وصنعت الجغرافيات السياسية
ووظيف ّيتها ،ال من الزاوية التي نرى من خاللها النتائج ،ونعيد تركيب املوضوع
معكوسا ،انطالقا من النتائج ،وممن وقع عليه كل ذلك .األصل أن نذهب
املحصلة
للمس ّبـب يف مقاربات الحل ،ال للـ َعـ َرض الناتج عنه ،وإال ستكون
ّ
أن يتحول الـ َعـ َرض إىل سبب ،وأن ترتكز املقاربات يف محاولة التعامل مع
الـ َعـ َرض ،األمر الذي يث ّبت السبب ويفاقمه ،بل ويحوله إىل جزء من الحل.
مثال :واحدة من أهم األعراض الناتجة عن االستعامر االستيطاين الصهيوين،
هي الالجئون .فلنالحظ كيف تحول الالجئون الفلسطينيون إىل مشكلة
تبحث عن «حل» ،بينام تحول املس ّبب إىل طرف ثالث وجزء من معادلة
الحل ،وهو انقالب مفاهيمي كامل يتحول فيه الضحية إىل «مشكلة» (أو
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مسألة أو قضية) ،فيام يصري الجالد ثابتا سياسيا ورشيكا يف صياغة اإلجابة.
واحدة من هذه اإلجابات عن السؤال الذي يحول الضحية إىل مشكلة،
هي «الدولة الفلسطينية» التي ستُـحل فيها قضايا عدة ،منها «الكيانية
السياسية» للفلسطينيني ،و «الهوية» ،و «الوطن» ،وغريها ،وتقوم فيها الج ّنة
املفرتضة للفلسطينيني املرشدين يف أربعة أنحاء األرض ،الذين يتعرضون
ألشكال مختلفة من التمييز واالضطهاد ،خصوصا يف الكيانات الوظيفية
العربية األخرى.
هذه املقارنة ،التي تأخذنا بعيدا عن االستعامر االستيطاين الصهيوين
وكيانه «إرسائيل» ،وتحارص الضحية يف زاوية البحث عن حلول ملعضالت مل
تصنعها ،وتطالبها بأن تجد حال ألزمات مل تخلقها ،غالبا ما تنحرص يف إجابة
من إجابتني ،كلتاهام تأخذ شكل «الدولة» :الدولة الفلسطينية التي تقوم
إىل جوار «إرسائيل»؛ أو دولة واحدة عىل كامل مساحة فلسطيني االنتدابية
(«الدول ثنائية القومية» أو «الدولة الدميقراطية العلامنية»).
تاليا ،سأناقش التضليل القائم عىل االنطالق من مفهوم معكوس ،يطالب
الضحية باجرتاح الحلول لتصفية نفسه باعتباره مشكلة ،والتضليل املركب
عليه ،الذي ينطلق من قاعدة أن «الدولة»-الكيان الوظيفي (أيا كان شكلها)
هي الكفيلة بأن تكون اإلجابة السحرية.
===
البستاين ،هشام .2021 .الكيانات الوظيفية :حدود املامرسة السياسية يف
املنطقة العربية ما بعد االستعامر .املجلد األول :يف الفرق بني الدولة والكيان
الوظيفي :الجذور؛ الهوية؛ التبعية .بريوت :املؤسسة العربية للدراسات
والنرش .ص ص .137-135
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صخر

خدمة مجانية لتدقيق وتشكيل النصوص
أعلنت رشكة الحاسوب والربمجة «صخر» عن إطالقها خدمة مجانية تهم
الكاتبات والكتاب بالعربية ،وهي خدمة تدقيق النصوص إمالئيا ونحويا ،ووضع
حركات التشكيل عىل حروف الكلامت.
شجعت مجلة «عود الند» الثقافية الكاتبات والكتاب مرارا عىل تدقيق
النصوص إمالئيا باستخدام برامج التدقيق ،كذلك املتوفر يف برنامج وورد ،ليس
من منطلق اإلميان بأنها بديل لتدقيق اإلنسان ملا يكتب هو أو غريه ،بل ألن
الربامج تحدد لك كل الكلامت التي قد يكون فيها خطأ إماليئ ،وهذا ما تعجز
عنه عني اإلنسان .لذا ،املدقق اآليل مجرد وسيلة تساعد اإلنسان عىل القيام
بعمله بشكل أشمل وأدق.
ميكن استخدام خيار تصحيح النصوص باستخدام الرابط التايل:
https://sahehly.com

أما خيار تشكيل الكلامت فهو عىل الرابط التايل:
(شكليل) لتشكيل وضبط النصوص العربية
https://tashkeel.alsharekh.org
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عن لوحة الغالف

الفنان هرني الميان ساين
لـوحـة الـغـالف للـفـنـان الـتشـكـييل األمـيـريك ،هنـري الميان سـاين
( ،)Henry Lyman Sayenاملولود يف مدينة فيالدلفيا عام  .1875اللوحة معروضة
يف متحف سميثسونيان األمرييك ،وصورتها متوفرة يف موقع روبكسل ضمن ما
يعرف بالنطاق العام ،أي ميكن استخدامها دون الحاجة إىل موافقة مسبقة من
أحد.
https://www.rawpixel.com/

عـود الـنـد :ثـقـافـيـة فـصـلـيـة

[ ] 77

العـدد  :25صيف 2022

هدية العدد

كتاب املجالت الثقافية الرقمية
احتفاء مبناسبة بدء مجلة «عود الند» الثقافية العام السابع عرش من النرش
الثقايف الراقي ،يرس هيئة تحرير املجيل أن تهدي الكاتبات والكتاب ومتابعات
ومتابعي املجلة نسخة رقمية من كتاب د .عديل الهواري «املجالت الثقافية
الرقمية :تجربة عود الند» .النسخة الورقية صدرت يف عام  ،2019وغطت ثالثة
عرش عاما من عمر املجلة ،وشملت هذه الفرتة صدور  120عددا شهريا ،واثني
عرش عددا فصليا .ميكنك الحصول عىل نسخة رقمية بالضغط عىل صورة الغالف
أدناه حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) [ .2022التحميل يف موقع املجلة].
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الصفحة األخرية

عود الند تبدأ عامها الـ 17
بصدور هذا العدد ،الفصيل الخامس والعرشين ،صيف  ،2022تبدأ «مجلة
«عود الند» الثقافية العام السابع عرش من النرش الثقايف الراقي ،صدرت خالل
عرشة منها شهريا ( 120عددا) ،ثم تحولت
إىل فصلية ( 25عددا حتى اآلن) ،وثالثة
أعداد إضافية خاصة.
منذ منصف العام الثاين من الصدور،
حصلت «عود الند» من املكتبة الربيطانية
عىل الرقم الدويل للدوريات ،والرقم الخاص باملجلة هو4212-ISSN 1756 :
ال تزال «عود الند» منربا ثقافيا مميزا من ناحية الحرص عىل الجودة،
والتعامل باحرتام مع كاتبات وكتاب املجلة ومتابعيها ،إضافة إىل كونها تصدر
عىل أساس غري تجاري ،وموقعها يخلو من القيود التي تفرضها مواقع كثرية
عىل تصفح املحتوى ،ويخلو أيضا من كل أنواع الدعايات التي تستخدم يف
املواقع األخرى ،الثقافية منها وغري الثقافية ،بغية الحصول عىل دخل من
هذه اإلعالنات التي من املعيب أن يظهر بعضها يف أي موقع ،كاإلعالنات التي
تتحدث عن جني أموال برسعة ،أو عن الزواج من نساء من جنسيات أجنبية.
مع مرور األيام ،مل يعد الدور املفيد الذي تؤديه مجلة «عود الند» الثقافية
مقترصا عىل نرش مواد جديدة كل ثالثة شهور ،بل أصبح لها دور رئييس آخر،
وهو دور األرشيف الثقايف املفتوح الذي يأيت إليه من يبحث عن مادة للقراءة
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أو مراجع للبحوث.
تصدر األعداد الفصلية بصيغتني رقميتني ،األوىل النصية التي تنرش يف موقع
املجلة وميكن التفاعل معها بالتعليق عليها .والثانية بصيغة يب دي اف ،أقرب
الصيغ للنرش الورقة .ويتم تزويد املكتبة الربيطانية بنسخة من األعداد الفصلية
الصادرة بصيغة يب دي اف ،األمر الذي يعني أنها ستظل متاحة يف املستقبل
ملستخدمي املكتبة ،وهي من أقدم مكتبات العامل ،ولها الحق القانوين يف
الحصول عىل نسخة مام ينرش من إصدارات يف بريطانيا.
إضافة إىل ما سبق ،ال تحصل «عود الند» عىل متويل من أي جهة أهلية أو
رسمية ،وال تسعى إىل ذلك .وكل ما يهمها هو أن تساهم يف االرتقاء مبستويات
البحث والكتابة باللغة العربية ،وتوفري منرب لكل من يرسل مادة صالحة للنرش،
دون أن أي اعتبار ملعرفة شخصية أو منصب .ولذا نرش يف مجلة «عود الند»
الثقافية املبتدئون واملحرتفون.
تنرش «عود الند» وفق سياسة نرش معلنة ،وملخصها نرش الجديد فقط،
املرسل للنرش الحرصي يف «عود الند» مع رضورة إرسال املواد من خالل النموذج
الخاص بذلك يف موقع املجلة.
https://www.oudnad.net
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مواعيد صدور األعداد

العدد الفصيل ( 26خريف  1 :)2022أيلول (سبتمرب) 2022
العدد الفصيل ( 27شتاء  1 :)2023كانون األول (ديسمرب) 2023
العدد الفصيل ( 28ربيع  1 :)2023آذار (مارس) 2023
العدد الفصيل ( 29صيف  1 :)2023حزيران (يونيو) 2032
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«عـود الـنـد» فـي سـطـور

•صدر العدد األول من مجلة «عـود الـنـد» الثقافية مطلع شهر
حزيران (يونيو)  .2006وصدرت شهريا عرش سنوات مـتـتـالـيـة.
•حصلت «عـود الـنـد» من املكتبة الربيطانية عىل رقم التصنيف
الدويل للدوريات يف شهر ترشين الثاين (نوفمرب)  .2007الرقم
الخاص بـ«عـود الـنـد» هوISSN 1756-4212 :
•شارك يف «عـود الـنـد» كاتبات وكتاب محرتفون ومبتدئون من
الدول العربية واملهجر.
•بعد إمتام العام العارش ،وصدور  120عددا شهريا ،تقرر تحويل
املجلة إىل فصلية.
•نارش املجلة د .عديل الهواري .له كتب باإلنجليزية ،والعربية ،من
بينها:
•الدميقراطية واإلسالم يف األردن؛ تقييم الدميقراطية يف األردن؛
بريوت  :1982اليوم «ي»؛ اتحاد الطلبة املغدور؛ الحقيقة وأخواتها؛
املجالت الثقافية الرقمية.
www.oudnad.net
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