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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 تقديم 

يَّة من قريب أو من بعيد؛ كنُت يضّم هذا الكتاب مقاالت ودراسات تتناول إشكا لّية الحرِّ
قد نشرُتها في دوريات تصدر في عدد من العواصم العربّية ولندن. وهي تدور إّما حول مفهوم 
يَّة وحقوق اإلنسان، نتيجًة الشتغالي مراجعًا لتقرير التنمية البشريَّة الذي يصدره سنوّيًا  الحرِّ

و نتيجًة لمشاركتي في المؤتمرات التي ُعِقدت حول تقارير البرنامج اإلنمائّي لأُلمم المتَّحدة أ
يَّة في بعض األعمال األدبّية العربّية  ّما حول تجّليات إشكالّية الحرِّ التنمية اإلنسانيَّة العربيَّة، وا 

 المعاصرة. وقد رأيُت أن أجمعها في كتاٍب واحٍد تيسيرًا لالطالع عليها؛ ومن اهلل التوفيق.

 علي القاسمي                                       

 م(41/41/4112هـ )4141شّوال  41الرباط،    
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يَّة في العقل العربيِّ   مفهوم الحرِّ

 

يَّة" يَّة هو منبع الحرِّ  "الوعي بقضيَّة الحرِّ

 عبد اهلل العروي                             

يَّة في كتابه       " " مفهوم الحرِّ

 

يَّة " " األحرار  وحدهم يكتبون عن الحرِّ

 جبران خليل جبران     

 " النبي" في كتابه   

 

 مفهوم المفهوم:

ّيات  ن بالتجريد انطالقًا من الخاصِّ ٌر )أو صورة ذهنيَّة أو وحدة فكريَّة ( يتكوَّ المفهوم هو تصوُّ
ر المفاهيم عادًة عبر الزمان، من المحسوس إلى  المشتركة لمجموعة موضوعات. وتتطوَّ

ر المفهوم ال يعنى حتمًا أنَّ  د، ومن الخاصِّ إلى العامِّ، ومن البسيط إلى المعقَّد. ولكنَّ تطوُّ المجرَّ
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تنمحي تمامًا وبصورة تلقائيَّة، فقد تتعايش كلُّها أو بعضها مع المدلول الجديد   السابقة مدلوالته
ة تحيط بالمدلول المركزّي الجديد للمفهوم، وقد تبقى كلُّها أو بعضها على شكل مدلوالت هامشيُّ 

وتؤثِّر فيه. وعلى الرغم من أنَّ المفاهيم ال ترتبط بلغاٍت معّينة، فإنها تتأثَّر بالسياق االجتماعيِّ 
؛ ولهذا قد يختلف مدلول المفهوم الواحد من مكاٍن إلى آخر ومن ثقافٍة إلى ُأخرى.  والثقافيِّ

وقد يوجد المفهوم قبل ظهور المصطلح أو الرمز الذي  وُيعبَّر عن المفهوم بمصطلٍح أو رمٍز. 
وُيمكن استخالص مدلوالِت مفاهيِم أيِّ مجتمٍع من شعاراته التي تحملها ثقافته.   يعبِّر عنه.

وتتمثَّل هذه الشعارات في األقوال السائرة، واألمثال المشهورة، والِحكم المأثورة، والقواعد المرعية، 
ُيستشَهد بها، والنصوص الدينية التي يؤمن بها، وبقّية مكونات ثقافته واألبيات الشعرية التي 

 ( 1التي تتناقلها األجيال بواسطة اللغة. )

 

يَّة: ر مفهوم الحرِّ  تطوُّ

نها العقل  إنَّ مفهوم الحرّية قد تطّور عّبر العصور، شأنه في ذلك شأن جميع المفاهيم التي يكوِّ
يَّة لقول إنَّ "البشرّي. وبصورٍة عامٍَّة، يمكن ا " هي حالة يكون فيها اإلنسان قادرًا على  الحرِّ

)جسديَّة( أو داخليَّة )نفسيَّة( تحدُّ  مزاولة إرادته في الفعل أو عدم الفعل من دون ضغوط خارجيَّة
يَّة جانَبين: أحدهما سلبيٌّ يشير إلى غياب  من تلك اإلرادة. ولهذا فقد رأى بعضهم أنَّ للحرِّ

. واآلخر، العوائق وا لحواجز والضغوط التي تمنع الفرد من ممارسة إرادته، وهذا الجانب فرديٌّ
إيجابيٌّ يتعلَّق بإمكانيَّة الفعل بحيث يتحّكم الفرد في حياته أو يحقِّق أغراضه، وهذا الجانب 

، أي أنَّه يتوافر لكل أفراد الجماعة.  جماعيٌّ

واحد أو يدالن على مفهوم واحد، يميل  عندما يوجد في اللغة لفظان مترادفان لهما معنىً 
الباحثون إلى التفريق بينهما عن طريق تخصيص كلِّ لفٍظ منهما بوجٍه من وجوه المفهوم. ومن 
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األمثلة على ذلك أنَّ الناطقين باللغة اإلنكليزية يستعملون لفَظين مترادَفين للداللة على مفهوم 
يَّة(، وهما  ( ذو األصل libertyكلو ـ سكسونّي، و )ذو األصل األن (freedom))الحرِّ

يَّة  ل يدلُّ على الحرِّ الالتينّي. ولهذا ذهب بعض المفكِّرين اإلنكليز إلى القول بأنَّ اللفظ األوَّ
يَّة بوصفها ممارسة خارجيَّة  نَّ اللفظ الثاني يدل على الحرِّ بوصفها خبرة ذهنيَّة داخليَّة وجوديَّة، وا 

ن حقيقة األمر هي أنَّ اللفَظين مترادَفين. وهذا شبيه بذهاب بعض سياسيَّة اقتصاديَّة. ولك
الُكتّاب العرب إلى استعمال لفظ )السالم( ليدّل على السالم العالمّي بين الدول و)السلم( على 
السلم االجتماعيِّ داخل الدولة الواحدة، في حين أنَّ اللفَظين مترادفان ومشتقَّان من أصل واحد 

ذي يدلُّ في معظم مشتقاته على الصّحة والعافية، كما يقول ابن فارس في هو )س ل م ( ال
 مقاييس اللغة".معجمه " 

ر من الطبيعة:  التحرُّ

تعني الطبيعة، أوَّاًل، جملَة الكائنات في الوجود من أرض وسماء وكواكب ونباتات وحيوانات، 
يَّة الكائن أو القدرة الكامنة فيه على ومنها اإلنسان، كقولنا: الطبيعة رائعة؛ كما تعني، ثانيًا، ماه

 النمو، كقولنا: طبيعة اإلنسان. 

كان اإلنسان في البداية جزءًا من الطبيعة أو مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بها، ثمَّ أخذ يميل إلى 
ر منها، بل والتحكُّم فيها وتسخيرها لمنفعته. والثقافة هي التجسيد الفكريُّ   االنفصال عنها، والتحرُّ

رغبة اإلنسان تلك في التميُّز عن الطبيعة وترويضها، سواء أكانت تلك الطبيعة بالمعنى األّول ل
أو بالمعنى الثاني. فلفظ الثقافة، في اللغة العربّية، ُمشتق من " ثقَّف العوَد" إذا سّواه وقّومه، أو 

في الخير  من " ثُقف الشخُص" إذا صار حاذقًا فطنًا يتحّكم في غرائزه، ويستعمل ذكاءه
 والصالح من األعمال. 
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حّقق اإلنسان انفصاله عن الطبيعة باستخدام الثقافة، وأصبح اإلنسان مقاباًل للطبيعة مختلفًا 
عنها، وذلك باتِّخاذ أنماط سلوك تحكمها ِقيٌم ُعليا تختلف عن سلوك الحيوان في حالته الطبيعّية 

من التحكُّم في الطبيعة. وصار هناك فرٌق بين من ناحية، وبابتكار وسائل واختراع أدوات تمّكنه 
ما هو فطرّي ينتمي إلى الطبيعة وبين ما هو مكتَسب ينتمي إلى ثقافة المجتمع السائدة. وتتعّدد 
النظرّيات المتعّلقة بالخاصّية التي مّيزت اإلنسان عن الطبيعة أّول مّرة، وذلك طبقًا الهتمامات 

للغة، أو تحريم زنا المحارم، أو نشوء السلطة، أو نشوء الثقافة الباحثين ومجالهم المعرفّي: أهي ا
 (.2ذاتها)

وانعكس هذا االختالف بين الطبيعة والثقافة )أو المقابلة بين الطبيعة واإلنسان( على تقسيم 
الدراسات الفلسفّية منذ القرن الخامس قبل الميالد حين قّسم أرسطو الفلسفة إلى قسمين: القسم 

" التي ُتطَلق على الدراسات المتعلِّقة بالواقع المادّي والخصائص العاّمة سفة الطبيعةفلالنظرّي، "
" التي ُتطَلق على الدراسات المتعّلقة باإلنسان فلسفة األخالقللطبيعة وقوانينها؛ والقسم العملّي " 

 (3وسلوكه. )

يَّة أو مزيدًا م  نها.وبقيت الثقافة دومًا وسيلة اإلنسان للحصول على الحرِّ

 

َل مرٍَّة في التاريخ:  استعمال كلمة " حريَّة " أوَّ

في السنوات التي سبقت ُحكم الملك أوروكاجينا، ملك مدينة لجش السومرّية، كان الُحّكام 
السومريون يمارسون أعمااًل تعسفّية في حقِّ المواطنين، مثل تجريدهم من مساكنهم وممتلكاتهم، 

، و  عدم دفع أجور خدماتهم، واالستحواذ على الحمير واألغنام وسوقهم إلى العمل اإللزاميِّ
 والشياه وأماكن الصيد العائدة للمواطنين.
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 2351وعندما تولَّى الملك أوروكاجينا السلطَة في مدينة لجش السومريَّة حوالي عام  
تناساها ق.م. أعلن أنَّ إله مدينة لجش أمره بإعادة تطبيق " القوانين اإللهّية " التي أهملها أو 

الملوك الذين سبقوه. وهكذا أصدر وثيقة إصالحّية تشتمل على سلسلٍة من القواعد التي ينبغي 
على جميع رجال السلطة في مملكته التقيُّد بها، وعدم التعسُّف في استعمال سلطاتهم، وتؤكِّد 

ثباتها قبل معاقبة المتَّهم، أي أنَّ هذا ا لملك أرسى المبدأ بشدَّة الحاجَة إلى توضيح الجريمة وا 
 ".المتهم برئ حّتى تثبت إدانتهالقانونّي الذي صار منطوقه أو نّصه في العصر الحديث " 

" وأكبر المتخصِّصين في تاريخ السومرّيونويقول األستاذ نوح كريمر صاحب كتاب "  
ل مرَّة في التاريسومر ولغتها:  يَّة( ُتستَخدم ألوَّ خ المدّون " نجد في هذه الوثيقة كلمة )حرِّ

 (4)لإلنسان."

وتجدر اإلشارة إلى أنَّ شريعة أوروكاجينا سبقت شريعة الملك البابلّي حمورابي )  
 ق.م.( بحوالي ستة قرون.1751ـ1792

يَّة في  ّية عبر مراحل متعدِّدة. وينبغي التنبيه إلى أنَّ مفهوم الحرِّ ويمكن رصد تطوُّر مفهوم الحرِّ
فهوم معقَّد يشتمل على مدلوالِت هذا المفهوم في جميع المراحل العقل العربيَّ المعاصر هو م

التاريخّية المختلفة، وقد يختلف مدلول هذا المفهوم من فرد إلى آخر، حسب خلفّيته وأغراضه. 
يَّة" هي مشتَرك لفظيُّ له عّدة معاٍن. وكلُّ معنى يحمل في طياته  وبعبارٍة ُأخرى، إنَّ كلمة " الحرِّ

يَّة هي، بصورة تقريبّية، على شيئًا من المعا ني اأُلخرى. والمراحل التي مّر بها تطوُّر مفهوم الحرِّ
 الوجه اآلتي:

 : أ ـ الحرّية ضد األسر
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لنا أن نتصوَّر أنَّ اإلنسان القديم كان ُحّرًا في الطبيعة، يتحّرك فيها كما يشاء، ويتجّول  
د، وهو يجري طليقًا في السهول في ربوعها على هواه، مثل جواد متوحِّش لم يروَّض بع

والوديان، يرتع حيث يشاء قبل أن يتمكَّن إنساٌن من القبض عليه وأسره ووضعه في القيد تمهيدًا 
يَّة هو النوع الطبيعّي، ألنَّ اإلنسان بطبعه حيواٌن تشّكل  لترويضه وامتالكه. وهذا النوع من الحرِّ

ورًة الستمرار حياته ووجوده. ولكنَّه إذا حوصر الحركة جزءًا من طبيعته وتكوينه وقدراته، وضر 
ّيته تلك. وهذا النوع من  من ِقَبل قّوة معادية، حيوانيَّة أو بشريَّة، أو وقع في أسرها، فإّنه يفقد حرِّ

يَّة. يَّة الطبيعيَّة، هو أبسط أنواع الحرِّ يَّة، الحرِّ  الحرِّ

ّية اإلنسان، بحيث  يستحقُّ الشفقة، بل ويستطيع أّي فرد  وهكذا فاألسُر يمثِّل مصادرة حرِّ
أن يسخر منه، ال ألّنه لم يستِطع أن يحافظ على حرّيته فحسب، بل ألنَّه ال يستطيع أن يفعل 
شيئًا لمن يهزأ منه. وقد صّور الشعر العربّي وضعيَّة األسير بعد أن ُيكبَّل في القيود. يقول 

من شعراء الصعاليك وقد ُأِسَر وُسِجن في م( وهو 718هـ/111الشاعر عطارد بن قّران )ت نحو 
 نجران:

 أال َهَزأت مني بَنجراَن أن رأْت     قيامــَي في الكبليِن ُأمُّ أبانِ   

 كأْن لْم َتَر قبلي أســيرًا مُكبَّاًل     وال َرجاًل ُيرمى به الرَّجوانِ   

 

 ب ـ الحرية ضد السجن:

ا فيها من تنظيمات ومؤسَّسات اجتماعيَّة وعندما تطّورت البشرّية وُأنِشئت الُمدن بم 
يَّة ال يستطيع ممارسة إرادته في التنقُّل والتجوال. فجدران  كالسجون، أمسى السجين مسلوَب الحرِّ
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يَّته الطبيعّية في  السجن تقف حاجزًا بين الفرد والعالم الخارجّي، وسّدًا بين اإلنسان وممارسة حرِّ
 الحركة والتنقُّل. 

دب العربيُّ بأشعاٍر كثيرٍة عن السجن ومصادرته لحرّية اإلنسان بحيث يشعر وقد حفل األ 
م( الذي كان 863ـ814هـ/ 249ـ188السجين بالذلِّ والهوان. يقول الشاعر علي بن الجهم )

 جليس الخليفة العباسّي المتوّكل ونديمه، ثمَّ سجنه الخليفة  بسبب وشايٍة:

 وَمـذلٍَّة ومكارٍه ما تـنفـدُ     ما الحبُس إال بيُت كلِّ مهانٍة    

 يكفيَك أنَّ الحبَس بيٌت ال ترى    أحدًا عليه من الخالئِق ُيحَسدُ   

يَّته في الحركة والتنقُّل، فإنَّ   ذا كان السجن حاجزًا خارجيًَّا يمنع اإلنسان من ممارسة حرِّ وا 
نسان وتنقُّله، كفقدان البصر أو ثمَّة عوائق ذاتية أو جسديَّة، أي داخليَّة، قد تحدُّ من حركة اإل

الشلل وما إلى ذلك. ولهذا يشّبه العقل العربّي العمى بالسجن لما لهما من تأثيرات سلبيَّة متماثلة 
على حرّية اإلنسان. ونجد في دواوين الشاعر الضرير أبي العالء المعرّي ) 

 م( ما يشير إلى ذلك مثل: 1157ـ973هـ/449ـ363

 من سجوني      فال تسـأْل عن الخبِر النبـيثِ  أراني في الثالثةِ  

 لفقدي ناظري، ولزوم بيتي،       وكون النفِس في الجسِد الخبيثِ  

وفي الشطر األخير، يشير المعري إلى فكرة قديمة مفادها أنَّ الجسد هو سجن النفس كما أنَّ 
يمة كالهندوسيَّة والبوذيَّة، العاَلم هو سجن اإلنسان. وهي فكرٌة قديمٌة ترّسخت في الديانات القد

م( ـ الذي تسّميه 276ـ   215كما ذكرها بطريقٍة أخرى المفكِّر الدينيُّ البابليُّ مانع بن فاتك ) 
المصادر خطًأ بالنبي الفارسّي ماني، وتسّمي مذهبه بالمانوّية ـ. فقد أراد مانع أن يفّسر وجود 

رٍة ُأخرى، ماضي الروح وحاضرها ومستقبلها، فقال اإلنسان قبل الحياة وأثناَءها وبعدها، أو بعبا
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ما ملّخصه: كان اإلنسان قبل الحياة روحًا خالصة ترفل بالسعادة والهناء في عاَلٍم من الخير 
والنور، وعندما جاء اإلنسان إلى الحياة الدنيا امتزجت الروح النورانّية بالجسد المادّي الُمظِلم ما 

من اإلنسان فيها الخير والشّر، وعندما يموت اإلنسان تتحّرر  أّدى إلى صدور أفعال متضاربة
 الروح من جسدها وتعود إلى عالمها النوراني فتشعر بالسعادة األبديَّة.  

" الدنيا سجن وقد نسب بعضهم حديثًا إلى النبي )ص( يتضمَّن هذا المعنى مفاده أنَّ  
هّم أنَّ الفكرة القائلة بأنَّ فقدان البصر ولم نعثر عليه في الصحاح. الم المؤمن وجّنة الكافر."

لة في الثقافة العربيَّة، ال في أشعار أبي  ّية المرء، هي فكرة متأصِّ هو نوع من السجن يصادر حرِّ
العالء المعري فحسب، بل كذلك في أقوال كثير غيره من العميان حتى اليوم. فالشاعر الكويتّي 

يَّة وبكاها، واتُِّهم باإللحاد 1951ـ  1917الضرير البائس فهد العسكر ) م( الذي تغّنى بالحرِّ
 والكفر فلم يمِش في جنازته أحٌد، وُأحِرق معظم شعره بعد وفاته، يقول:

 وأنا السجيُن بعقرِ داري     فاسمعي شكوى السجينِ  

 ويقول :

 فصداُه في أعماِق روحي نوحي بعقِر السجِن نوحي   

 ما سالْت جروحيُحِك مثل نوحـي فقد سـالْت جرو  

 :ج ـ الحرّية ضد العبودّية

ر فكُر الجماعات البشريَّة مع الزمن، فرأى بعضها االستفادة من األسرى عن طريق   تطوَّ
رهم في األعمال الشاقَّة دون  تحويلهم إلى عبيد تمتلكهم الجماعة المنتصرة في المعركة، فتسخِّ

ّتى أصبح الرّق جزءًا من نظاٍم اجتماعيٍّ أن تدفع لهم أجرًا، وتبيعهم كالمتاع والحيوان. ح
يتهم وُيجَبرون على العمل دون مقابل. وقد  ، ُيحَرم بمقتضاه العبيد من ممارسة حرِّ اقتصاديٍّ
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تطّور هذا النظام في الدويالت اإلغريقيَّة وفي اإلمبراطوريَّة الرومانّية. فانقسم المجتمع فيها إلى 
يَّ  يَّة ُبعدًا أحرار وعبيد، وصار مفهوم الحرِّ ة مقاباًل لمفهوم العبوديَّة. وهكذا اتخذ مفهوم الحرِّ

 اجتماعّيًا قانونياًّ.

ل مجتمِع رقٍّ كبير. فبعد أن صدر قانون حوالي تقول الموسوعة البريطانّية "   إنَّ إثينا كانت أوَّ
ل من أسرى  م ُيمَنع بموجبه استرقاق المواطنين اإلغريق، اعتمد أغنياء أثينا على الرقِّ 495سنة  المتحصَّ

 (5)الحروب مع الفرس وغيرهم خارج الواليات اإلغريقّية."

وأمسى الرقُّ مؤسَّسًة اجتماعيًَّة ونظامًا اقتصادّيُا في اإلمبراطوريَّة الرومانيَّة كذلك.  
وكانت مصادر الرقِّ في هذه اإلمبراطوريَّة تتألَّف من أسرى الحرب، أو أسرى قراصنة البحر، 

قيق الُمشترى خارج اإلمبراطوريَّة، أو أطفال الرومان الذين يبيعهم آباؤهم المملقون. بيَد أنَّ أو الر 
" عندما استولى الرومان على أكبر َمصدٍر للرقِّ كان شمال أفريقيا، حّتى إنَّ أحد الباحثين قال: 

 (6شرق البحر المتوسط أخذوا ماليين الرقيق إلى إيطاليا")

اهلّيتهم هذا النظام االقتصادّي، وكان معظم العبيد من أفريقيا وقد عرف العرب في ج 
جنوب الصحراء. فأصبح اللون األسود هو الغالب على العبيد. وانقسم المجتمع الجاهلّي إلى 
أحرار وعبيد. وصار الحّر األبيض هو القادر على اإلتيان باألعمال المحمودة كالكرم 

طيع ذلك، ألّنه ال يملك شيئًا ولم تتوافر له إمكانات التعليم والشجاعة، أّما العبد األسود فال يست
والتدريب.  ولهذا ُنعِتت األخالق الحميدة بالبياض واألخالق المذمومة بالسواد. وعلى الرغم من 
ذلك، فإنَّ كثيرًا من العبيد آنذاك برهنوا على التزامهم باألخالق الكريمة "البيضاء" على الرغم من 

يَّة من مفهومها المادّي الخارجّي إلى عبوديتهم " الس وداء" ولون جلدهم األسود. فنقلوا بذلك الحرِّ
يَّته الخارجّية، ولكنَّه في أعماقه وفكره ونفسه يتمتَّع  مفهومها الروحّي الداخلّي. فالعبد قد يفقد حرِّ

يَّة االختيار بحيث ال يفعل إال الخّير من األعمال فيفتخر بها ويفاخر األح رار الذين يتباهون بحرِّ
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يَّة المعنويَّة، أي من حرّية  يَّة الماديَّة إلى الحرِّ يَّة من الحرِّ بأصلهم ونسبهم. وانتقل مفهوم الحرِّ
م( وهو عبد 661هـ/ 41الجسد إلى حّرية الروح. يقول سحيم عبد بني الحسحاس ) توفي نحو 

 نوبي اشتراه بنو الحسحاس ونشأ فيهم:

 َد الفخاِر مقاَم األصِل والورقِ حاِس ُقمَن لُه     عنأشعاُر عبِد بني الحس 

ِِ إنِّي أبيُض الُخلقِ إْن كنُت عبدًا فنفسي حّرٌة كرمـًا       أو أسو    َد الَخلِق

فهو يرى أنَّ أخالق اإلنسان هي التي تحدِّد كونه حّرًا أو عبدًا. ومع ذلك فإنَّ سحيم لم يستِطع 
 يشبِّب بنساء بني الحسحاس حّتى قتله أحدهم.أن يتحّكم في شهواِت نفسه، فأخَذ 

وقد ورد هذا النوع من التفريق بين الحّر والعبد القائم على األخالق في كثيٍر من أشعار  
م( وهو شاعر هجاء استقّر في البصرة في 688هـ/69العرب، فيزيد بن ُمَفرِّغ الحميري ) ت 

باد بن زياد والي سجستان وعبيد اهلل بن زمن معاوية وتخصَّص في هجاء زياد بن أبيه وابنيه ع
 زياد والي البصرة، فسجنه عبيُد اهلل وعذبه، يقول : 

 العبُد ُيقَرُع بالعصـا      والحرُّ تكفيِه المالمه  

 ومعروٌف أنَّ اإلسالم منع االسترقاق منعًا باتًا ووضع حّدًا لنظام الرقِّ بطريقتين: 

وروافده، أي تحريم استعباد أسرى الحرب، فقد ورد في  ، سدُّ مصادر الرقِّ الطريقة األولى 
﴿ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حّتى إذا أثخنتموهم فشّدوا الوثاق فإّما القرآن الكريم 

ّما فداًء حّتى تضَع الحرُب أوزارها﴾ (. والتخيير بعد ) إّما ( 4)سورة محمد :  مّنًا بعُد وا 
يَّته.. بمعنى أنَّ الُحكم الشرعيَّ ينصُّ على محصور بين قبول فداء األسير  أو المّن عليه بحرِّ

واحد من اثنين ال ثالث لهما، إّما السماح ألسرى الحرب وأهلهم بتقديم فدية إلخالء سبيلهم 
يَّة. وقد قدَّم القرآن الكريم المنَّ على الفداء. كما  ّما أن ُيَمنَّ عليهم بالحرِّ واسترجاع حرّيتهم، وا 
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" أّن األسر جائز أثناء الحرب لمنع  حّتى تضع الحرب أوزارهاخصيًا من آخر اآلية " أفهم ش
 األسرى من مزاولة القتال، أما بعد انتهاء الحرب فال مبرر الستمرار أسرهم.

بع مع الرقيق الذين كانوا موجودين لدى العرب عند ظهور والطريقة الثانية ََ ، هي التي تتُّ
" العبِد ُكّفارًة عن كثيٍر من الذنوب والهفوات وللتقرُّب من حريَر رقبةتاإلسالم، فجعل اإلسالم "

 اهلل. 

أمَّا ما ورد في بعض ُكُتب الفقهاء عن الرقيق مما ال يتماشى ومقاصد الشريعة اإلسالمّية، فهو 
ناتج عن الفرق بين الشريعة والفقه. إذ يمّثل الفقُه فهَم الفقيه ألحكام الشريعة وتفسيره 

ا، وهما فهٌم وتفسير قد ال يكونا مصيَبين دومًا، ويختلفان من فقيه إلى آخر، ولهذا لنصوصه
 تعّددت المذاهب الفقهيَّة اإلسالميَّة التي تمثِّل فهَم أصحابها للشريعة السمحاء.

يَّة ضد شهوات النفس  د. الحرِّ

يَّة، فأصبحت توسعِت الثقافة العربّية اإلسالمّية في النظر إلى الجانب النفسيِّ الداخ ليِّ للحرِّ
يَّة النفس. فإذا كانت النفس حرًَّة في اختيار أحد البدائل  يَّة، لدى فالسفة المسلمين، حرِّ الحرِّ
. واالختيار محدَّد بما هو  الممكنة دون أن تواجه أيَّ ضغوط أو إكراه، نقول إنَّ اإلنسان حرٌّ

س في ما هو مستحيل أو ممتنع. ممكن، أي أنَّ اإلنسان يجيل رأيه في ما هو ممكن ولي
واإلنسان الحّر يختار الخيِّر من األفعال ويتجنَّب السيئ من األعمال، مهما كانت الظروف 

الحرُّ حرٌّ والضغوط الخارجيَّة أو النفسيَّة. يقول أحد أمثال العرب وُينَسب إلى أكثم بن صيفي: "
ْن مسَّه الضرُّ   ."وا 

فة في هذا المج هـ( الذي  334ـ  247ال فقال  الصوفّي أبو بكر الشبلي )نحو وتوسََّع المتصوِّ
كان واليًا في دنباوند، لكّنه ترك منصبه وتصّوَف وصحَب أبا القاسم الجنيد شيخ الطريقة 



 

16 
 

يَّة القلب ال غيرالصوفّية في عصره، يقول : "  يَّة هي حرِّ ."  ورأى ابن عربي الحرِّ
لس وتوفي في الشام ويلقبه الصوفّية بالشيخ ( الذي ولد في األند1241ـ631/1164ـ558)

" أكبر موسوعة في علوم التصّوف ، ـ يرى أنَّ اإلنسان  الفتوحات المكّيةاألكبر وُيعّد كتابه " 
الحرَّ هو الذي ال يستعبده امتالٌك أو رتبٌة، فهو يتحكَّم في األشياء وال تتحّكم فيه. وورد في 

روج عن رق الكائنات، وقطع جميع العالئق واألغيار. الحرية هي الخرسالة القشيري أنَّ " 
ة عن رق الُمرادات لفناء  يَّة الخاصَّ يَّة العاّمة عن رّق الشهوات، وحرِّ وهي على مراتب: حرِّ

هـ/  816ـ 741وهذا التعريف هو الذي اعتمده الجرجاني )إرادتهم في إرادة الحّق." 
يَّة في اصطالح أهل الحقيقة، "  " حين قال:التعريفاتم(  في كتابه " 1413ـ1339 الحرِّ

 (7الخروج عن رّق الكائنات، وقطع جميع العالئق واألغيار...")

ر ليتخذ ُبعدًا أخالقّيًا بحيث يشمل التخلُّص من   يَّة قد تطوَّ وهكذا نجد أنَّ مفهوم الحرِّ
يَّة اختيار الخير، ف يكون عبدًا لشهواته. الضغوط النفسيَّة والشهوات التي تجعل اإلنسان يفقد حرِّ

 ". العبُد عبُد النفس في شهواتهاومن هنا جاء القول المأثور في الثقافة العربيَّة: " 

والرجُل الحرُّ يتَّصف باألخالق الحميدة. تنقل لنا ُكُتب التراث أنَّ أم سلمة، وهي امرأة  
رب هم : عبد العزيز على جانب كبير من الجمال والمال والكمال تزوَّجت ثالثًة من مشاهير الع

بن الوليد بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك، وأبو العباس السفاح أّول الخلفاء العباسيِّين قبل 
" الحياء والعفة من خالئق اإليمان، وهما سجّية األحرار وشيمة أن تفضي إليه الخالفة، قالت 

  األبرار."

 أبو جعفر الكاتب: ومن أخالق الرجل الحرِّ الوفاء بالوعد، ولهذا يقول

 إذا قلَت في شيء )نعم(، فأتمَّه   فإنَّ )نعم( َديٌن على الحرِّ واجبُ   
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والرجل الحرُّ هو ذلك اإلنسان الذي ال تستهويه المغريات وال تتحّكم فيه األطماع لئال  
قف قد يكون عبدًا ذلياًل لَمن يملك المال والسلطة. ولهذا فإنَّ الحّر يحجم عن زجِّ نفسه في موا

يَّة اإلرادة. فهو يتمسَّك بفضائل األخالق ويتجّنب رذائل األعمال، يصدق وال يكذب،  تفقده حرِّ
يفي وال يغدر، يجود وال يبخل، أو كما قال الشاعر العباسّي أبو تّمام ) 

 م( الذي ولد في سورية ونشأ في مصر وعاش وتوفي في العراق:846ـ816هـ/231ـ191

 المخازي     ويحميِه عن الغدِر الوفاءُ  رأيُت الحرَّ يجتنبُ   

 م(: 1112هـ/ 286ويقول الفقيه المؤرِّخ األديب القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني )ت 

ّنما     رأوا رجاًل عن موقِف الذُِّل أحجما    يقولون لي:فيـَك انقباٌض، وا 

 الظمــاإذا قيَل: هذا مورٌد، قلُت: قد أرى    ولكنَّ نفَس الحرِّ تحتمل  

والرجل الحّر ذو األخالق الرفيعة، في هذا المفهوم، هو الرجل الكريم ضد الرجل اللئيم  
م( الذي تولى إمارة جرجان 1112هـ/413ذي األخالق الوضيعة. يقول قابوس بن وشمكير )ت 

 وبالد الجبل وطبرستان أيام الدولة العباسّية:

 للئاِم إلى الثرّيارأيُت الدهَر يخفض كلَّ ُحرٍّ    ويرفُع با  

إذن الرجل الحّر، بهذا المفهوم، يصعب استعباده بالمال أو اإلغراءات األخرى، ويتعذَّر  
تقييده وقياده. بيَد أنَّ العقل العربيَّ يرى إمكان استعباد الرجل الحرِّ باإلحسان إليه. وهذا ما يدّل 

لمعنى شعرًا أشهُر شعراء العربّية، أبو ". وصاغ هذا ا" بالبّر ُيستعبد الحرّ عليه القول المأثور: 
 هـ (:354ـ313الطيب المتنبّي ) 

 وما قتَل األحراَر كالعفِو عنهُم     وَمن لَك بالحرِّ الذي يحفُظ اليدا  
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ْن أنَت أكرمَت اللئيَم تمـّردا    إذا أنَت أكرمَت الكريَم ملـكته     وا 

يروم إبالغها لممدوحه األمير سيف الدولة الحمداني، وكأّن هذين البيَتين مقدِّمٌة منطقّيٌة لنتيجٍة 
 إذ ورد في القصيدة نفسها بعد ذلك قوله:

 وقّيدُت نفسي في هواَك محّبًة       وَمن وجَد اإلحساَن قيدًا تقّيداً   

وكّرر هذا المعنى الشاعر الكاتب المصري الحسن بن علي القاضي الملقَّب بالمهذَّب )ت 
 ". " ُيتملَّك األحراُر باإليناس م( بقوله:1166هـ/561

وخالصة القول إنَّ مفهوم الرجل الحرِّ في التراث العربّي يقرب من الرجل الكامل. بيَد أنَّ  
وجود الرجل الحّر الذي يختار خّير األعمال، ويتَّصف بلطيف الشيم، وتجتمع فيه جالئل 

فهذا الصوفّي الكبير الحسين بن األخالق، وينّزه النفس عن أطماعها وتطلعاتها، نادر قليل. 
م( الذي أمضى سنوات عديدة في خلوات صوفّية مع 922هـ/319منصور الحالج ) ت 

التستري والجنيد، وتبعته الجماهير، فخشاه الخليفة العباسّي المقتدر باهلل، فاتهموه بالكفر وسجنوه 
 ثماني سنين ثم صلبوه وأحرقوا كتبه، يقول على خشبة صلبه:

 المسـتقرَّ بكلِّ أرٍض    فلم أَر لي بأرٍض ُمستقرّاطلبُت   

 أطعُت مطامعي فاستعبدتني    ولو أّني قنعُت لكنُت حرّا  

والشعر العربّي يحفل باألبيات التي تشير إلى ندرة األحرار. ومن هذا القبيل قول األديب أبو  
" جمهرة األمثال"" و الصناعتينم( صاحب كتاب "1115هـ/ 395هالل العسكري ) توفي بعد 

 وغيرهما، يقول:

 سمعُت بالحرِّ ولم ألَقُه      يا طوَل أشواقي إلى الحرِّ   
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، فإنَّ علي بن محمد البديهي ) ت  ق إلى رؤية الرجل الحرِّ ذا كان أبو هالل العسكري يتشوَّ وا 
 م( قد أّكَد قبله أنَّ ذلك من المحال، فيقول:991هـ/381حوالي 

 ُمحااًل   أن ترى مقلتاَي طلعَة حرِّ  أتمنَّى على الزمانِ   

م( الفارس الشجاع الذي أسرته 968ـ932هـ/357ـ321ويطلق األمير أبو فراس الحمداني ) 
 الروم جريحًا، صرخَة ألٍم من سجنه متسائاًل:

 بَمن يثُق اإلنساُن فيما ينوُبُه     ومن أيَن للحرِّ الكريِم صحاُب؟  

 

 د. الحرية ضد االستبداد:

الصراع بين المطالبين بالحّد من السلطات المطلقة للكنيسة والملكيَّة في فرنسا  أدى 
يَّة وحقوق اإلنسان دعا إليه  وغيرها من دول أوربا الغربّية، إلى ظهور مفهوٍم جديٍد للحرِّ

يَّة 1714ـ  1632المفكرون األوربّيون الليبراليون مثل اإلنكليزيَّين جون لوك ) م( الذي عّرف الحرِّ
يَّة الفرد وضمان قدرته 1776ـ1711بأّنها حرّية االختيار، وديفيد هيوم ) م( الذي دافع عن حرِّ

رادته؛ والفرنسّي جان جاك روسو ) م( الذي 1778ـ1712على الفعل أو عدم الفعل طبقًا لعزمه وا 
يَّة والثورة الفرنسيَّة كما أصالعقد االجتماعيّ أصبح كتابه "  بح كتابه " " بعد وفاته إنجيل الحرِّ

 " دليل التربية الطبيعّية الصالحة. أميل

يَّة الفرديَّة في  م 1776" عام "إعالن االستقالل األمريكيّ وقد ظهر التأكيد على المساواة والحرِّ
ّيات الفردّية وحقوق اإلنسان.  كما طرح الفرنسي ماركيز دي  الذي ينصُّ على حقوق الفرد والحرِّ

" في بيان حقوق اإلنسانحرب االستقالل األمريكّي، مشروع " الفايت، أحد المشاركين في 
م. وحاول المفكِّر اإلنجليزّي جون ستيوارت ميل 1789فرنسا بعد الثورة الفرنسّية سنة 
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أن يتناول طبيعة وحدود القوَّة التي  On Liberty" عن الحريةم( في كتابه " 1873ـ1816)
دولة، على المواطن بصورٍة مشروعٍة دون اإلخالل يمكن أن يمارسها المجتمع، ُممثَّاًل في ال

يَّة بأنَّها اتِّباع طريق الخير ألنفسنا بطريقتنا الخاّصة طالما ال  ّيات الفردّية. فعّرف الحرِّ بالحرِّ
نحاول منع اآلخرين من فعل الشيء نفسه أو عرقلة جهودهم للحصول عليه. وكتب المؤرِّخ 

يَّة ودعا إلى ضمان حماية الفرد 1912ـ1834البريطاني اللورد أكتون ) م( كثيرًا عن تاريخ الحرِّ
ّية من السلطة أو الغالبّية ليفعل ما يعتقد أّنه واجب، وهو صاحب المقولة المشهورة:  " ليست الحرِّ

 وسيلة لتحقيق غاية سياسّية أعلى، بل هي نفسها أعلى غاية سياسّية."

لقرن التاسع عشر تتحدَّث عن ثالثة أنواع من وهكذا نجد كتب القانون في النصف الثاني من ا
ّيات:  الحرِّ

ّيات الطبيعّيةأوَّاًل،  يَّة الحرِّ ّيات التي يتمتع بها اإلنسان بوصفه كائنَا حيًا، مثل حرِّ ، وهي الحرِّ
 الحركة والتنقُّل الالزمة لحياته ومعاشه.

ّيات المدنيَّةثانيًا،  ّيات التي تكفلها الدو الحرِّ لة لجميع القاطنين في أراضيها ويزاولها ، وهي الحرِّ
يَّة البيع،  ّية التعاقد، وحرِّ يَّة الزواج وتكوين اأُلسرة، وحرِّ الفرد لتحقيق مصالحه الخاّصة مثل حرِّ

ّية التمّلك. يَّة الشراء، وحرِّ  وحرِّ

ّيات السياسّيةثالثًا،  لها القانون للمواطن للقيام بالحرِّ ّيات التي يخوِّ أعمال لها ارتباط ، وهي الحرِّ
يَّة المشاركة في االنتخابات،  يَّة التعبير عن الرأي، وحرِّ يَّة المعتَقد، وحرِّ بحقوق اآلخرين، مثل حرِّ

يَّة إصدار الصحف. يَّة تأسيس األحزاب والنقابات والجمعّيات، وحرِّ  وحرِّ

البشر ُخِلقوا متساوين "  "إنَّ جميعوعلى الرغم من أنَّ إعالن االستقالل األمريكّي ُيفَتتح بالقول 
All men are created equal”"  وكذلك بيان حقوق اإلنسان الفرنسّي، فإّن القرن التاسع
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عشر شهد انتهاك أمريكا وفرنسا وعدد من الدول الغربّية لحريات الشعوب عن طريق استعمار 
يَّتها. وفي أمريكا كانت قوانين الواليات األ مريكيَّة تنتهك حقوق الزنوج بلداٍن كثيرٍة ومصادرة حرِّ

الطبيعّية وتجيز استعبادهم حتى تحريم الرّق فيها في أواخر القرن التاسع عشر الميالدّي، 
واستمرَّت قوانيُن كثيٍر من الواليات األمريكّية تمّيز بين البيض والسود في المعاملة حّتى صدور 

 ..1962قانون الحقوق المدنّية حوالي سنة 

ّيات الفرديَّة صدًى لها، في فكِر رجال النهضة وفي البالد ال  عربّية وجدت حركة الحرِّ
م( كتابه 1913ـ1849العربّية خالل القرن التاسع عشر الميالدّي. فكتب عبد الرحمن الكواكبي )

" . وفي هذا الكتاب يربط الكواكبي بصورٍة واضحة بين  طبائع االستبداد ومصارع االستعباد" 
يَّة )أو با يَّة( واالستبداد فيقول:الحرِّ  ألحرى فقدان الحرِّ

يَّة وقاتلها، وهو يودُّ أن تكون رعيَّته بقرًا ُتحَلب وكالبًا   " المستبدُّ عدوُّ الحقِّ وعدوُّ الحرِّ
تتذلَّل وتتملَّق. وهو يرجع عن استبداده وظلمه إذا وقفت الرعّية في وجهه وقاومت ظلمه 

 واستبداده."

ّيات المدنيَّة والسياسيَّة، التي تقوم على دعامَتين بيَد أنَّنا إذا تحرَّ   ينا الحقيقة في تاريخ الحرِّ
يَّة أساسيََّتين تتوخاهما الديمقراطّيات مهما كان شكلها هما:  المساواة بين المواطنين، وحرِّ

، ويمكن تلمُّسها بسهولة فالتعبير عن الرأي ي ، نجد أنَّ اإلسالم جاء بهذه المبادئ بشكل جليٍّ
مقاصد الشريعة اإلسالمّية. وتعني مقاصُد الشريعة اإلسالمّية الغاياِت التي تتوخاها الشريعة من 
كلِّ ُحْكٍم من أحكامها من أجل مصلحة الناس. وُتستخَلص هذه المقاصد من النّص الصريح في 

ل والفطرة في الكتاب والّسنة، والتأسِّي بالصحابة في فهمهم ألحكام الشريعة، وما يدلُّ عليه العق
التمييز بين المصالح والمفاسد. ولكي ال نطيل في هذا المقام نشير باختصار إلى هذين 

 المبدأين:
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 أواًل، المساواة  

ساوى اإلسالم بين الناس مساواًة تامًة بغض النظر إلى األصل، أو الجنس، أو اللون،  
اتَّقوا ربَّكم الذي خلقكم من نفس ﴿ يا أيُّها الناس أو المعتقد. فقد ورد في القرآن الكريم : 

( )الحظ أنَّ الخطاب 1)سورة النساء: واحدة وخلق منها زوجها وبّث منهما رجااًل كثيراً ونساء﴾
ه للناس كافة وليس للمسلمين أو المؤمنين فقط(.  موجَّ

 وأكَّدت السيرة النبويَّة ذلك وفّسرته، فقد ورد في أحاديث الرسول )ص( مرارًا: 

، وال ألحمَر على " الناس س ، وال لعجميٍّ على عربيٍّ واسية كأسنان المشط. ال فضل لعربيٍّ على عجميٍّ
 )ُمتَّفق عليه(أسوَد، وال ألسوَد على أحمَر إال بالتقوى. كلُّكم آلدم وآدم من تراب." 

وتضّمنت أقوال الخلفاء الراشدين وأفعالهم االلتزام بمبدأ المساواة هذا، فقد ورد في عهد  
مام علي بن أبي طالب إلى مالك األشتر، عامله على مصر، وصيَّته له بالمساواة بين الناس اإل

" فالناس إما أٌخ لك في الدين أو بغض النظر عن دينهم، ألنَّ الناس جميعًا متساوون في الَخلق: 
  نظيٌر لك في الَخلق."

 ثانيًا، حرّية الرأي  

ّيات المدنّية أجمَع علماء المسلمين على أنَّ مقاصد ا  لشريعة اإلسالمّية تشمل جميع الحرِّ
ّية التعاقد والزواج وتكوين اأُلسرة والبيع والشراء والتملك. وُتعنى المقاصد )خاصة  لإلنسان كحرِّ
يَّة التعبير عن المعتقد.  يَّة الدينيَّة وحرِّ يَّة الرأي، بما في ذلك الحرِّ حفظ الدين وحفظ العقل( بحرِّ

يَّة الدينيَّة  والقرآن الكريم واضح في هذا المجال، ونسوق بعض اآلياِت القرآنيَّة التي تؤكِّد الحرِّ
 لإلنسان:

 (256)سورة البقرة:  ﴿ ال إكراَه في الدِّين قد تبيََّن الرشُد من الغي﴾ـ 



 

23 
 

 (67) سورة الحج:  ﴿لكلِّ ُأّمٍة جعلنا منسكًا هم ناسكوه﴾ـ 

ى من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل عماًل صالحاً ﴿إن الذين هادوا والصابئين والنصار ـ  
 (. 62)سورة البقرة: فلهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم يحزنون﴾

وأكَّدت السُّنَّة النبوّية أهمِّيَّة االختالف في الرأي والتعبير عن الرأي، بل شجَّعت عليه،  
حثَّ )ص( على االجتهاد في الرأي " )متفق عليه(. و اختالف أمتي رحمةفقال الرسول )ص(: " 

م (، 1915ـ 1849" )رواه الترمذي(. ولهذا يقول الشيخ محمد عبده ) ال يُكن أحدكم إمعةفقال " 
أنحى اإلسالُم على التقليد وحمل عليه حملة ": " "رسالة التوحيدمفتي الديار المصرّية، في كتابه 

 شعواء". 

يَّة الفكر والتعبير عن والتزم المفكِّرون واألدباء العرب )ولي  س بالضرورة السلطة( بمبدأ حرِّ
الرأي وعدم التقليد في مختلف المراحل التاريخّية. يقول الزعيم المغربّي عالل الفاسي ) 

" إنَّ الفكر حرٌّ ال يستطيع أحد أن يقيَّده. ولم يجعل اهلُل سلطانًا على حركة اإلنسان م(:   1974ـ1911
 الداخلّية." 

يَّة حركة وينبهنا ه يَّة الفكر التي ُتعدُّ من حقوق اإلنسان، ليس حرِّ ذا القول إلى أنَّ المقصود بحرِّ
يَّة الفرد في التعبير عن أفكاره وآرائه. ّنما المقصود هو حرِّ  العقل الداخلّية فهي طبيعيَّة، وا 

 :هـ . الحرية ضد االستعمار

العصور الوسطى والعصور الحديثة يقع عصر النهضة األوربيَّة في الفترة الكائنة بين  
(. ومن أسباب هذه النهضة احتكاك األوربيِّين بالعرب خالل 16ـ 14)أي القرون الميالدية 
م(، وسقوط القسطنطينية على يد السلطان العثمانّي محمد 1291ـ1195الحروب الصليبيَّة )

يا حاملين معهم التراث م وما أعقبه من انتقال علماء القسطنطينية إلى إيطال1453الفاتح عام 
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العلمّي اإلغريقّي، واستخدام اللغات الوطنّية في البلدان األوربّية بداًل من اللغة الالتينّية ما أدى 
 إلى انتشار الثقافة. 

وفي عصر النهضة بدأت حركة االكتشافات الجغرافّية األوربّية بدوافع تجاريَّة ودينيَّة وأحيانًا 
ستعمار األوربيَّة التي انطلقت في القرن السابع عشر، وازدادت حّدة علميَّة، ومّهدت لحركة اال

في القرن التاسع عشر الميالدّي نتيجَة الثورة الصناعيَّة في أوربا، فسعت الدول األوربيَّة إلى 
لية منها. وهكذا استعمرت الدوُل  إيجاد أسواق خارجيَّة لتصريف بضائعها فيها وجلب المواد األوَّ

يَّتها، أي أنَّها لم تُعد تمارس إرادتها في  األوربيَّةُ  عددًا من أقطار آسيا وأفريقيا التي فقدت حرِّ
تقرير مصيرها واختيار قراراتها، إذ أصبحت الدولة الُمستعِمرة )بكسر الميم( تملي إراداتها على 
ل األقطار الُمستعَمرة )بفتح الميم(. وسرعان ما أخذْت شعوب هذه األقطار تناضل من أج

ر من سيطرة الدول األوربيَّة. وراحت األقطار العربيَّة التي وقع معظمها تحت سيطرة  التحرُّ
يَّة معنى جديدًا مرادفًا  الدول االستعماريَّة األوربيَّة، تكافح من أجل استقاللها، واكتسى مفهوم الحرِّ

من أجل االستقالل أي  لمعنى االستقالل السياسّي. ولقد قّدمِت الشعوب العربيَّة تضحياٍت كثيرةً 
يَّتها؛ وفي هذا يقول الشاعر المصري أحمد شوقي ) م( الملقَّب بأمير 1932ـ1868من أجل حرِّ

الشعراء العرب ال لروعة شعره فحسب بل لمواقفه العروبّية الوطنّية كذلك، مع العلم أّن أباه 
ه جيش االستعمار الفرنسيِّ كردّي وأمه تركّية، ـ يقول منوِّهًا بنضال الشعب السورّي الذي واج

 م ( التي استشهد فيها قائد الجيش السورّي يوسف العظمة:1921في معركة ميسلون )

يَّة الحم  ـــوللحـرِّ ــــ ــــ  بكِل يٍد مضـرَّجٍة يدُق ...     ـراء باٌب    ــ

 يٌد سلفْت وَديٌن مستحقٌ         ولألوطاِن في دِم كلِّ حرٍّ  

يَّة الشعب، كما يصادر األسٌر فاالستعمار في العقل  العربّي هو نوع من األسر، ألنَّه يصادر حرِّ
ـ  1863أو السجُن حرية الفرد. ويجمع الشاعر العراقي المتفلسف جميل صدقي الزهاوي ) 
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يَّة الشعب 1936 يَّة الفكر، فكما يصادر المستعِمر حرِّ يَّة البالد وحرِّ يَّة: حرِّ م( بين مفهوَمين للحرِّ
يَّة  فيمسي يَّة الفكر الزمة لحرِّ يَّة الفكر فيمسي جامدًا، ويرى أنَّ حرِّ مقيدًا، فإنَّ الجهل يصادر حرِّ

 البالد واستقاللها، فيقول: 

 أما كلُّ إنســاٍن بآرائـه ُحــرُّ       عظيم على األفكار في عصرنا الحجر  

 الَحْجَر فيه هو األسرُ  من األسِر أنَّ     وهل َفِقَه الشــعُب المريـُد انطالَقُه     

َر الفكـرُ         وهل نافٌع تحــريُرُه من إســارِه        إذا لم يُكن في رأِسِه ُحرِّ

 

يَّة ضد الفقر  :  و ـ الحرِّ

يَّة جزءًا من حقوق   يَّة في الفكر السياسّي المعاصر، فأصبحت الُحرِّ تطوَّر مفهوم الحرِّ
ّيات( الطبيعّية، والحقوق اإلنسان. واّتسع مفهوم حقوق اإلنسا ن ليشتمل على الحقوق )الحرِّ

ّيات( السياسية، والحقوق االجتماعيَّة واالقتصاديَّة. ويعود  ّيات( المدنّية، والحقوق )الحرِّ )الحرِّ
الفضل في هذا التوسع في مفهوم حقوق اإلنسان إلى منظَّمة األمم المتحدة التي أصدرت 

(، على الرغم من 8، والبروتوكوالت الملحقة به )1948ان سنة اإلعالن العالميَّ لحقوق اإلنس
أنَّ هذه المنظَّمة أنشأتها الواليات المتَّحدة األمريكّية وحليفاتها من الدول األوربّية المنتصرة في 
الحرب العالمّية الثانية من أجل الحفاظ على مصالح هذه الدول الكبرى والتحكُّم في األقطار 

 األخرى. 

" العهد الدولّي للحقوق االجتماعيَّة واالقتصاديَّة التي ضّمنتها اأُلمم المتحدة في  والحقوق
، هي نوع من الحقوق تكفله الدولة للمواطنين ويحتوي على االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّية"

ادة حقِّ العمل، وحقِّ الضمان االجتماعّي، وحقِّ الضمان الصحّي، وحقِّ التعليم، وحقِّ االستف
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ر من الفقر أو  يَّة أصبحت اليوم تعني التحرُّ من الخدمات الصحيِّة والطبيِّة والثقافيِّة إلخ. فالحرِّ
ية في هذا المفهوم غاّية، فإنَّها،  ذا كانت الحرِّ عيش اإلنسان بطريقة الئقة بالكرامة البشرّية. وا 

شرّية التي يصدرها البرنامج في الوقت ذاته، وسيلة لتحقيق التنمية، ألنَّ تقارير التنمية الب
". وهذا ُيذّكرنا برأي توسيع خيارات البشراإلنمائّي لألمم المّتحدة يعرِّف التنمية بأنَّها " 

تتكون أكبر : " " ثروة األمم"م( في كتابه 1791ـ1723االقتصادّي البريطانّي آدم سميث )
ّيات االقتصادّية."  الثروات المادِّّية نتيجًة ألوسع الحرِّ

، فإنَّ الفقر هو اآلخر يساوي   يَّة يساوي الموت، في العقل العربيَّ ذا كان فقدان الحرِّ وا 
القبر ". وهناك قول سائر: " الفقر الموُت األكبرالموت كذلك. يقول اإلمام علّي بن أبي طالب " 

ول ." ويأتي هذا القول السائر في أشكال متعدِّدة في الشعر العربّي، كما في قخير من الفقر
 شاعٍر لم نِقف على اسمه:

، ثم استمرَّ بي     يقيني بأنَّ الموَت خيٌر من الفقرِ     وقفُت وقوَف الشكِّ

يَّة التي يتخلَّص به اإلنسان من الفقر. ومن طريف ما يروى أن الحسن بن  فالموُت نوع من الحرِّ
ان وزيرًا لمعزِّ الدولة بن م( الملقَّب بذي الوزارَتين ألنَّه ك963ـ913هـ/352ـ291محمد المهلبي )

 بويه ووزيرًا للخليفة العباسّي المطيع، كان فقيرًا مدقعًا في شبابه، فقال:

 فهذا العيُش ما ال خيَر فيهِ         أال موٌت ُيباُع فأشــتريِه    

 وددُت لو أنَّني فيما يليـهِ       إذا أبصرُت قبراً من بعيٍد      

 تصدََّق بالوفاِة على أخيهِ      رٍّ    أال رحَم المهيمُن نفَس حُ   
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ومن ناحية أخرى، فكما أنَّ العربي يرى العبد ذلياًل ألنَّه فقَد حرّيته، فإنَّه يرى الفقير ذلياًل كذلك 
 ". " وكلُّ فقيٍر في العيوِن ذليلُ ألنَّه فقَد كرامته، كما في القول السائر: 

العربيَّ ينظر إلى الفقر بوصفه حالة مساوية نريد أن نخلص من كّل ذلك إلى أنَّ العقل  
يَّة.  في القيمة لفقدان الحرِّ

 

يَّة طبع أم تطّبع؟  هل الحرِّ

دًا من أيِّ قيد. كما   يَّة طبٌع ال تطبُّع. فاإلنسان يولد حّرًا مجرَّ يتفق جميعهم على أنَّ الحرِّ
ا حدود وال تقيِّدها قيود. ولهذا كان اإلنسان في بداياته جزءًا من الطبيعة الفسيحة التي ال تحّده

يَّة دائم البحث عنها. يقول شيخ األدباء المغاربة عبد الكريم  فاإلنسان بطبعه َنزوع إلى الحرِّ
 ": " شروخ في المراياغالب في روايته 

يَّة، حتَّى في الخروج من الجنَّة رغم كلِّ إغراءاتها."  " اإلنسان منذ حواء وهو يبحث عن الحرِّ

بزغت شمس اإلسالم على اإلنسانّية، كانت المجتمعات البشريَّة والديانات غير التوحيدّية وعندما 
تقّسم الناس إلى طبقات: عبيد وأحرار، سادة وخدم، مثلما هو الحال في الديانة الهندوسيَّة 

لينّبه والمجتمع اإلغريقّي والمجتمع الرومانّي والمجتمع الجاهلّي، كما ألمحنا. فجاء القرآن الكريم 
﴿ يا أّيها الناس اّتقوا ربكم الذي خلقكم الناس إلى أنهم خلقوا من نفس واحدة متساويين تمامًا 

 (.1)سورة النساء:   من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجااًل كثيرًا ونساء.﴾

 وفي خطبة الوداع يعلن الرسول )ص( أنَّ الناس جميعًا متساوون، كما أسلفنا. 

Abdelali
Texte surligné 

Abdelali
Texte surligné 

Abdelali
Texte surligné 
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ق.هـ.  41خلفاء الراشدون على هذا النهج، فأطلق  الخليفة عمر بن الخطاب ) وسار ال
في  "!" متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا ؟م( صرخته الشهيرة 644ـ 584هـ/23ـ

وجه عامله على مصر عمرو بن العاص الذي صفع ابُنه مواطنًا قبطّيًا في مصر إثر خالف 
ر الخليف ة عمر ابن الخطاب، الذي كان يلقَّب بالفاروق لعدله، هذه المقولة أكثر من بينهما. وكرَّ

نَّ مرَّة وفي أشكال متعدِّدة، فقال في إحدى خطبه: "  أّيها الناس، إنَّ آدم لم يلد عبدًا وال َأَمة وا 
ق.هـ. 23وزخرت خطب اإلمام علي بن أبي طالب ) الناس كلَّهم ولدوا أحرارًا."

يَّة اإلنسان التي جعلها اهلل فيه، فقال: " م( ب661ـ611هـ/41ـ ال ُتكن عبد غيرَك تأكيد مبدأ حرِّ
 ". وقد نظم أحدهم هذا المقولة شعرًا، فقال:وقد جعلك اهلل حراً 

 ُحّرًا ولدَت فال تُكْن ُمستعَبدًا     ال العبَد كنَت وال سواَك السيدا  

يَّ  حرية اإلنسان أفضل ة جعل من عبارة " وهذا اإلحساس لدى العربّي بالضرورة القصوى للحرِّ
قواًل سائرًا. وقد استثمر كثير من األعالم هذا القول السائر وأوردوه في أشكال  من حياته"

 ."الحياة بدون حرّية موتمتعددة. فالزعيم السياسّي المصرّي مكرم عبيد يقول: " 

أمضى معظم  م( الذي 1977ـ1894وأعرب الشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي )  
يَّة حّتى بعد الموت، فقال:  حياته في لبنان التي الءم هواؤها صحته، عن تعلُّقه بالحرِّ

 حبذا عيشي وموتي في الفالةِ     اقذفوني في الفال من بعد موتي     

 أبغُض السجَن ولو بعد مماتي          ال تزّجــوني بقبـٍر، إنَّـني     

 

ّية  : البدوي والحرِّ
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البداوة وقيمها وُمُثلها رافدًا مهمًا من روافد العقليَّة العربيَّة على مّر العصور. تشّكل  
فعمليَّة استقرار البدو في القرى واألرياف واحترافهم الزراعة عملّية مستمرة، كما أنَّ ظاهرة نمو 

تان كذلك. ولهذا يمك ن القول القرى إلى مدن وظاهرة هجرة القرويِّين إلى المدن ظاهرتان مستمرَّ
نَّ العقلية البدوّية تسهم في تشكيل  إجمااًل إنَّ للعرب، حّتى المدنيِّين منهم، جذورًا بدوّية، وا 
ل طليقًا في الصحراء  الشخصيَّة العربيَّة عقلّيًا ونفسّيًا. ومعروف أنَّ حياة البدوّي وهو يتجوَّ

ّية الشاسعة تحت السماء الصافية ذات النجوم الالمتناهّية، تبذر في ن فسه النزوع إلى الحرِّ
والتعلُّق بها. فالبدوّي مرفوع الرأس، أشمُّ األنف، معتزٌّ بنفسه، ال يقبل ضيمًا أو احتقارًا من أحد، 
يَّته. وهذا ما يوصي به الشاعر الجاهلي المتلمِّس الضبعي ) ت  ويفّضل الموت على أن يفقد حرِّ

 م( خال الشاعر طرفة بن العبد:581ق.هـ./43

 وموتك بها حّرًا وجلدك أملُس      تأخذْن ضيمًا وتقبل ضئولًة   وال  

ولهذا نجد أنَّ هذا الشاعر يفّر إلى الشام بعد أن هجا عمرو بن هند ملك الحيرة، لئال  يسجنه 
 الملك، فيفقد حرّيته، أو يقتله فيفقد حياته.

في كتابه  م(1987ـ1917لقد تصدى المؤرِّخ العراقي المعروف الدكتور جواد علي ) 
" الذي يقع في عشرة مجلدات، لتحليل طبيعة المفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالمالشهير " 

العقلّية العربّية، فاستعرض صورة العرب في عيون اليونان والرومان والفرس والباحثين العرب. 
يَّة وبغضِّ النظر عن األوصاف السلبّية، فإنَّ معظم الباحثين ُيجمعون على عشق البدو  للحرِّ

وتمسُّكهم بها، وحفاظهم عليها، ومقاومتهم أليَّة قوٍَّة تحاول استرقاقهم واستذاللهم. وحبُّ الحرّية 
هذا ناتج من البيئة الطبيعيَّة التي يعيش فيها البدوّي، والبيئة االجتماعية ذات التقاليد الراسخة 

 . في المساواة بين أفراد العشيرة واالعتزاز بالنفس والكرامة
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يَّة   بيَد أنَّ المفكِّر المغربي المعاصر الدكتور عبد اهلل العروي يرى أنَّ حبَّ البدوّي للحرِّ
د رمٍز أو جزٍء من فكرِة البداوة التي حافظت عليها الثقافة العربّية طوال تاريخها المديد  هو مجرَّ

وءة، وهذا المثل األعلى حيث يمثِّل البدوّي المثل األعلى في الفصاحة والبداهة والشجاعة والمر 
يناقض الواقع الجغرافّي المشاَهد. فالحياة البدوّية تتميَّز باأُلميَّة والفقر والتقشُّف والمرض. وما 

يَّة النسبّية التي يتمتَّع بها البدو إال نتيجة ُبعِدهم عن األحكام السلطانّية.)   (9الحرِّ

يَّة   :حدود الحرِّ

يَّة ال تعني الفوضى، ب  يَّة تموت في الفوضى. وأهمُّ شرط من الحرِّ ل بالعكس. فالحرِّ
يَّة هو تنظيمها وتحديدها وتثقيف األفراد على االلتزام بالنظام الذي يضمن  شروط تحقيق الحرِّ
يَّته. ولنا أن نتصوَّر ثالثة حدود رئيسة  ال لن يستطيع أحد منهم ممارسة حرِّ يَّة للجميع، وا  الحرِّ

يَّة الفرد هي:  لحرِّ

ّيات اآلخرين،حرِّ  (1  يَّة الفرد تحدُّها حرِّ

يَّة الفرد في االختيار محدودة بقدراته الذاتيَّة، الفكرّية والماّدّية، (2  حرِّ

يَّة الفرد محدودة باألوضاع االجتماعيَّة والقوانين وغيرها. (3  حرِّ

م( الذي ناضل من أجل استقالل بالده: " 1927ـ1857يقول الزعيم المصري سعد زغلول ) 
يَّة، ولكنَّنا نحبُّ أكثر منها أن ُتستعمل في موضعها."نحن    نحبُّ الحرِّ

ّية والمسؤولّية  :الحرِّ

إذا كان اإلنسان حّرًا في اختياراته، فينبغي أن يكون مسئواًل عن أفعاله. هذا ما يتقبَّله العقل 
يَّة اإلنسان في العربي وما تدّل عليه األمثال واألقوال السائرة. يدعو أحد هذه األقوال إلى حرِّ 

." ويشرح قول آخر السبب المتمثِّل في أنَّ اإلنسان هو المسؤول دع امرًأ وما اختاراالختيار: "
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ن أبى إال النارعن اختياراته: "  ". ويخبرنا الشاعر علي بن إسحاق أنَّه عانى امرٌأ وما اختار، وا 
 ي أحبَّها:كثيرًا من الشقاء في حبِّه، ولكنه هو الذي اختار المرأة الت

 عليِك، لشقوتي، وقَع اختياري     وكم أبصرُت من ُحسٍن ولكن    

يَّة االختيار بالمسئولية لم يُكن بهذه السهولة في الفكر العربّي اإلسالمّي. فعندما  ولكنَّ ربط حرِّ
خرج والي الشام معاوية بن أبي سفيان على الخليفة الشرعيِّ اإلمام علي بن أبي طالب، ُثمَّ 

ل معاوية الخالفَة إلى ُملك عضوض، وصار السلطان يحيد عن العدل في بعض أفعاله، حوّ 
ة والقدر، أليس اإلنسان ُمسّيرًا في كّل ما  ََ َّ حاول أنصار األمويِّين أن يعلَّلوا ذلك باإلرادة اإللهّي

وهموا يفعله، وأن جميع أعماله مسطرٌة منذ األزل في لوح محفوظ؟ كما زعموا. وهكذا أرادوا أن ي
الناس بأن السلطان الجائر ليس مسؤواًل عن أفعاله السيئة ألنه فعلها بقضاء اهلل وقدره؛ فهو 

 ُمجَبر ال مخّير. 

ل الفرق  هذه الجبرّية وّلدت ردَّ فعل لدى كثير من رجال الفكر وفي طليعتهم المعتزلة، وهي أوَّ
ة باستخدام العقل والمنطق، عندما الكالمّية التي نشأت في البصرة للدفاع عن العقيدة اإلسالميّ 

هـ( حلقَة درس الحسن البصري. فالمعتزلة تقوم على الوحي 131ـ81اعتزل واصل بن عطاء )
والعقل، فبالوحي نزل اإلسالم وبالعقل يجب أن يعرف اإلنساُن عناصر اإليمان فيدافع عنها. 

قبله العقل. فقالوا إنَّ اإلنسان فقد اعتبر المعتزلة العقَل مصدرًا للمعرفة ورفضوا جميع ما ال ي
نَّه مجبر على اقتراف الخطايا  مخيَّر في جميع أفعاله، ألنَّه لو قلنا إّنه مسّير في أفعاله وا 
وارتكاب الجرائم، سيكون حسابه وعقابه على أفعاله ظلمًا، وهذا يتنافى مع العدل اإللهي، واهلل 

 (11".)أهل العدل والتوحيدنفسهم " ليس بظالٍم للعبيد. ولهذا كان المعتزلة يسمون أ

وهكذا انخرط علماء الكالم واألصولّيون في نقاش تناول قضّية العدل اإللهّي والقضاء والقدر. 
كانوا يحاولون التوفيق بين االعتقاد بأنَّ اهلل يقضي األمور كلَّها فتجري األحداث جميعها طبقًا 
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والحساب وأن الناس يعاقبون على ما تقترفه لمشيئته وقضائه وقدره، وبين االعتقاد باآلخرة 
 أيديهم من آثام.

فأكَّد بعضهم أنَّ اإلنسان قادر حقيقًة على الفعل وأنَّه يستطيع أن يختار فعل الخير كما يستطيع 
فعل الشر، ألّن " إحداث االستطاعة في العبد من فعل اهلل، واستعمال االستطاعة المحدثة هي 

عض المفكِّرين راحوا يتساءلون عن أحداث تقع لإلنسان وتمسُّ حياته في من فعل العبد." ولكنَّ ب
 الصميم وهي وليست من اختياره، كما تساءل الشاعر الفيلسوف أبو العالء المعري :

 ما باختياري ميالدي وال هرمي     وال مماتي، فهل لي، بعُد، تخييُر؟

 ولهذا قّسم بعضهم األوامر اإللهّية إلى قسمين:

 ، أمر قدر وقضاء تجري األمور بمقتضاه، كالميالد والحياة والممات، األول

يجاب، يكون الجزاء في اآلخرة على أساسه.   والثاني، أمر تكليف وا 

"، فهو ال يختار اإلنسان مخيَّر في إطاٍر مسيَّرويبدو أنَّ الفكر اإلسالمي انتهى إلى قبول أنَّ " 
 (.11فعاله في حياته، ولهذا فهو مسئول عنها)مولده ومماته، ولكّنه حرٌّ في اختيار أ

  

 خاتمة:

نخلص من كلِّ ما تقدَّم إلى أنَّ مفهوم الحرية في العقل العربّي مفهوم معقَّد يشتمل على  
يَّة يعني  ره التاريخّي، وأّن لفظ الحرِّ جميع العناصر الجوهرّية لهذا المفهوم في مختلف مراحل تطوُّ

مختلفة لهذا اللفظ. وفي هذا يقول الدكتور طه عبد الرحمن: " إنَّ للفظ للعربّي جميع الدالالت ال
عند الفيلسوف تاريخًا طوياًل هو عبارة عن طبقات من الدالالت بعضها فوق بعض، فيريد 
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ذا كان الفيلسوف يبحث شعوريًا عن 12مبدئيًا أن ينزل إلى هذه الطبقات واحدة واحدة...") (. وا 
تقد أن المثقَّف العادّي ينفعل بجميع دالالت اللفظ بصورة ال شعوريَّة، دالالت اللفظ، فإّننا نع

ويكتسب اللفظ دالالته المركزية والهامشية لديه من مجموع استعماالته في لغته ُممثَّلة في الُكتب 
 واالستشهادات كاألمثال السائرة والحكم واألقوال المأثورة والقواعد المتبعة وغيرها.

ّية هي قي  مة القيم، وغاية الغايات، فبها تكتسب الحياة معنى، وبدونها تتساوي حياة الحرِّ
اإلنسان والموت، وبإشاعتها في المجتمع تتوافر مستلزمات التنمية البشرّية التي تضمن حياًة 
يَّة،  الئقًة بالكرامة اإلنسانّية. وما من ُأّمة حققت التقّدم الفكرّي واالقتصادّي إال بإشاعة الحرِّ

ّية التعبير. وكم يحزُّ في النفس أن نرى شمس الحرية تشرق ساطعة على كثير من خاصَّ  ًة حرِّ
األمم فتبدِّل الِعلم بالجهل، والمرض بالصحة، والغنى بالفقر، إال في بالدنا العربّية؛ فيبقى المرء 

حدة م(، األديب اللبناني الذي هاجر إلى الواليات المت1941ـ1876يتساءل مع أمين الريحاني)
يَّة نظرة حزينة وخاطبه  األمريكية، فوقف على جسر بروكلين في نيويورك، ونظر إلى تمثال الحرِّ

 قائاًل:

يَّة؟" لين وجهك نحو الشرق، أّيتها الحرِّ  ـ " متى تحوِّ

يَّة على  وبعد مرور أكثر من قرن من الزمن، ما زلنا نتساءل معه: متى تهّب رياحك، أّيتها الحرِّ
 تتساقط أمطارك على بالدنا فقد قتلنا الجدب والقحط. ُأّمتنا، ومتى

يَّة هم األحرار في أعماقهم، المتنوِّرون في أرواحهم، المحّبون ألوطانهم،  إنَّ الذين ينادون بالحرِّ
المؤمنون بأنَّ ال مستقبل زاهر لشعوبهم من غير حرّية حقيقّية ُتطِلق الطاقات الخالقة في جميع 

ا فإنَّ هؤالء األحرار يقاسون أصناف العقاب ورؤوسهم مرفوعة شامخة، كما أبناء اأُلمَّة. ولهذ
 صّورهم محمد مهدي الجواهري :
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 سالٌم على ُمثَقٍل بالحـديِد     ويشمُخ كالقائِد الظافرِ  

 (*كأن القيوَد على معصَميِه      مفاتيُح مستقبٍل زاهِر) 

ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ

 

 جميع االستشهادات النثرية والشعرية في هذهالدراسة مقتبسة من كتاب: (**) 

 صفحة. 1139( 2118) بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  معجم االستشهادات الموسَّععلي القاسمي،  

)بيروت: مكتبة لبنان  علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العمليةللتفصيل واإليضاح، انظر: علي القاسمي،  (1)
 .349ـ317( ص 2118ون، ناشر 

 .9ـ7(، ص  2115) الدار البيضاء: دار توبقال للنشر،   ،الطبيعة  والثقافةمحمد سبيال وعبد السالم بنعبدالعالي،   (2)

( 1986تحرير: معن زيادة )بيروت: معهد اإلنماء العربي،  الموسوعة الفلسفية العربية،الطاهر واعزيز، "الطبيعة" في:  (3)
 .566ـ561ص 

الدكتور فيصل الوائلي ) الكويت: وكالة  ترجمةالسومريون: تاريخهم، وحضارتهم، وخصائصهم، ر، نوح كريم  (4)
 (1975المطبوعات، 

(5) www.britannica.com/balck hisory.article 24157 
(6) www.crystalink.com romeslaury.html 

 .86(ص 1988علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات )بيروت: دار الكتب العلمية،  (7)

 

 انظر مثاًل: (8)

 
ـ الجمعية العامة لألمم المتحدة، البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولّي للحقوق المدنية والسياسية )نيويورك: األمم 

 ة العربية.( النسخ1966المتحدة، 

 
( 1976ـ الجمعية العامة لألمم المتحدة، العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) نيويورك: األمم المتحدة، 

 النسخة العربية.
 19ـ18( ص2112، 6)بيروت: المركز الثقافي العربي، ط مفهوم الحريةعبد اهلل العروي،  (9)

http://www.britannica.com/balck%20hisory.article
http://www.crystalink.com/
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، ترجمة جورج كتورة )بيروت: المؤسسة معجم العالم اإلسالميرج ماير، كلوس كريزر، وفارنر رديم، وهانس جو  (11)
 ( مادة المعتزلة. وكذلك: 1991الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

 ـ محمد العزب موسى، " صراع حول العقل" في
WWW.BALAGH.COM/MOSOA/FLASH  
 
 

قة اإلرادة الفردية بالمشيئة اإللهية في الفكر اإلسالمي لفَت انتباهي أن الدكتور عبد اهلل العروي، عندما تطرق إلى عال (11)
، أورد رأي األشعرّية الذي ينفي حرية االختيار لدى اإلنسان، ولم ُيِشر قط إلى موقف 16ص مفهوم الحرية" في كتابه " 

العروي أكد في الصفحة  المعتزلة الذي تبنَّته الدولة العباسّية والذي يؤكد حرّية االختيار لدى اإلنسان. كما أن الدكتور
من نفس الكتاب أن الفقه اإلسالمي لم يعرف أبدًا الحريات المدنية والسياسية التي نادى بها الفكر األوربي الليبرالي  15

في القرن التاسع عشر، على حين أن الحريات المدنية في المفهوم األوربي )أي حرية التملك، وحرية التعاقد، وحرية 
حرية الزواج وتكوين األسرة، إلخ.( هي من أبواب الفقه اإلسالمي الثابتة، كما أن معظم الحريات البيع والشراء، و 

السياسية ) أي حرية المعتقد، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية إصدار الصحف، إلخ.( هي 
 اسة في التراث العربي اإلسالمي.جزء من مقاصد الشريعة اإلسالمية، ومنصوص عليها في كتب اإلمامة والسي

 .47( ص 1999طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل ) الرباط: منشورات الزمن،  (12)
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 جذور الحرية وحقوق اإلنسان
 بالد الرافدين مهد التشريعات المتعلِّقة بحقوق اإلنسان

 
 

 ؟لماذا الحديث عن حقوق اإلنسان مرًَّة ُأخرى
 
عن حقوق اإلنسان مرَّة تلو اأُلخرى، نابعًا من الحرص على حفظ ليس تكرار الحديث  

نَّما كذلك ألنَّ احترام حقوق اإلنسان من المقتضيات األساسّية  كرامة الفرد وصيانتها فحسب، وا 
لتحقيق التنمية البشرّية الشاملة، وتوفير متطلَّبات الرفاهّية والرخاء، وترقية نوعّية الحياة 

إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان بين المواطنين والدول جميعًا بحيث ُتصِبح منظومًة  اإلنسانيَّة، وألنَّ 
ثقافّية وقيمّية مسلَّم بها، أجدى من إصدار الدساتير أو القوانين أو المعاهدات التي قد ال تِجد 

 تطبيقًا.
 

 جذور حقوق اإلنسان:
 
يَّة، والمساواة، لقد ناضل اإلنسان طوياًل من أجل تأمين حقِّه في الحياة، واأل  مان، والحرِّ

والعدالة، والزواج وتكوين األسرة، والحصول على عمٍل يؤمِّن له مستوًى معيشّيًا يليق بالكرامة 
البشرّية، والتملُّك، والحصول على الخدمات األساسّية كالتعليم والعناية الصحّية، وغيرها من 

ّية والسياسّية. وقد مّر هذا النضال بمراحل الحقوق الطبيعّية والمدنّية واالجتماعّية واالقتصاد
عديدة يؤّدي التعّرُف على أهمِّها إلى التصميم على حماية المكتسبات في هذا المجال، وعدم 

 التفريط بها، وتنميتها والدفع بها إلى األمام.
 
وعندما يتحدَّث المختّصون عن تاريخ حقوق اإلنسان، فإنَّهم يشيرون إلى شريعة  

لتي وضعها الملك حمورابي، مؤسِّس اإلمبراطورية البابلّية )القرن الثامن عشر قبل حمورابي ا
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ل مدّونة قانونّية شاملة عرفها تاريخ اإلنسانّية، نصَّت بوضوح على واجبات  الميالد(، بوصفها أوَّ
 المواطنين وحقوقهم، ونوع العقوبات التي تحيق بمن يتعّدى على تلك الحقوق. 

 
ديث على ثالثة من المصلحين الذين ظهروا في آسيا في القرن السادس قبل ثُمَّ يدور الح 

الميالد وهم : كونفوشيوس في الصين، وبوذا في الهند، وزرادشت في أذربيجان. فقد دعا 
ل  كونفوشيوس إلى إحقاق الحقوق البشرّية وضرورة تحلِّي الُحّكام بالكفاءة واالستقامة، وربَط، ألوَّ

نسان ومقتضيات التنمية ورفاهيَّة اإلنسان. أّما حركة بوذا فُتعدُّ ثورًة على مرَّة بين حقوق اإل
الهندوسيَّة التي جاءت بنظام الطبقات االجتماعيَّة ومّيزت بينها في الحقوق والواجبات. وحاول 
بوذا كذلك التخفيف من الحيف الذي كان يلحق بالمرأة. وأّما زرادشت فقد دعا إلى إقامِة مجتمٍع 

 سم بالعدل واإلنصاف. يتّ 
 

 :بالد سومر مهد حقوق اإلنسان
رًا، أظهرت أنَّ نضال اإلنسان من أجل الحصول   ولكنَّ التنقيبات األثريَّة التي جرت مؤخَّ

على حقوقه الطبيعّية والمدنّية واالجتماعّية أقدم من القرن السادس قبل الميالد، وأقدم من شريعة 
نت في القرن  الثامن عشر قبل الميالد. وتبيَّن أنَّ شريعة حمورابي لم تُكن سوى حمورابي التي دوِّ

 تجميٍع وتحسيٍن لشرائع قبلها عرفتها بالد سومر في جنوب العراق. 
 
فإذا ُعدنا إلى األلف الرابع قبل الميالد نجد أنَّ بعض األنبياء والمصلحين قد ظهروا في  

دل واإلنصاف. ففي بالد الرافدين، بالد سومر المجتمعات اإلنسانّية، ودعوا إلى المساواة والع
وبابل وآشور، ظهر كثيٌر من األنبياء مثل نوح الذي عاش في مدينة شوروباك في بالد سومر 
أوائل األلف الرابع قبل الميالد، ثمَّ إدريس ويونس، ثمَّ إبراهيم الخليل الذي ولد في مدينة أور في 

 .بالد سومر في األلف الثاني قبل الميالد
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وكان هؤالء األنبياء يمثِّلون " المعارضة " إْن صحَّ التعبير، فقد كانوا يطالبون الحاكم  
ين عندما يشّط الحاكم ويجور. وكان هؤالء األنبياء  بالعدل واإلنصاف، ويرفعون أصواتهم محتجِّ

نسان لإلنسان، يدعون إلى عبادة اهلل الواحد األحد، ألنَّ عبودّية جميع الناس هلل تلغي عبودّية اإل
وألنَّ الخضوع هلل وحده يلغي تحكُّم السلطان برقاب الناس دون وجه حقٍّ. وكان بعض هؤالء 
األنبياء يواجهون سخط الحاكم وتنالهم العقوبة والنفي أحيانًا، كما حصل إلبراهيم الخليل. ولكن، 

 عض حقوق الرعّية. في الوقت نفسه، يضطرُّ الحاكم إلى تعديل طريقته في الُحكم واإلقرار بب

 

في غضون األلف الثاني قبل الميالد،  ولنأخذ رسالة سيدنا إبراهيم مثاًل على ما قلناه. 
له  كان ملوك المدن السومرّية يّدعون أنسابًا تصلهم بآلهة أسطوريِّين متخّصصين كإله الشمس وا 

لهة الجمال والُحّب، إلخ.، ما يخّول أولئك الملوك  له الرعي وا  الحقَّ في استعباد أبناء الريح وا 
الشعب، وتسخيرهم لمصالحهم، ومصادرة أموالهم أحيانًا، ألن سلطة الملك على البشر كانت 
مستمدة من سلطة اإلله الذي يمتُّ إليه بنسب. وكان يدعم سلطة أولئك الملوك مؤّسساٌت دينّية 

ومعبد ننسون، ومعبد  تقيم المعابد التي تحمل أسماء اآللهة األسطورّيين، مثل معبد عشتار،
ستان الحاكمة والدينّية تتمتعان بامتيازاِت الثروة والجاه، والتعليم  ََ مردوخ، إلخ. وكانت المؤسَّ
ألبنائها، والبغاء المقدس لُمتعها. وعلى الرغم من ظهور بعض الملوك الُمصِلحين الذين أصدروا 

نم، بشكٍل إجمالّي، كان من القوانين وأسَّسوا محاكم تحفظ بعض حقوق المواطنين، فإن الغُ 
نصيب الحّكام وأعوانهم، وكان الغرم يقع على الشعب الذي كان يتوجَّب عليه تقديم التضحيات 
ًَ لسحر الكهنة.   المعنوّية والمادّية وأحيانًا األضاحي البشرّية من أبنائه، إرضاًء لآللهة أو تمكينًا

 
لسيِّدنا إبراهيم الخليل )ع(، بمثابة  في تلك الظروف الالإنسانّية، جاءت دعوة التوحيد 

رفض لألوضاع القائمة والمطالبة بالمساواة بين البشر. وخالصة دعوته  ـ بإيجاٍز مخٍل ـ هي 
أن ال إله إال اهلل الواحد األحد، الذي يلغي وجود أولئك اإللهة األسطورّيين وسلطة الحّكام 

بيده،  ومساواتنا في العبودّية هلل تلغي عبودّية المنتسبين إليهم. وأنَّنا جميعًا مخلوقات اهلل وع
اإلنسان لإلنسان وال تجوز العبودّية لغير اهلل؛ وألّن األرض والمعرفة هما ملٌك هلل، فال يحّق 
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ألحٍد أن يستأثر بهما، بل هما لجميع مخلوقاته وعبيده ليعمروا األرض ويستخدموا المعرفة فيما 
م االحتكار من كلِّ نوع، ثروًة ينفع الناس؛ وينبغي أن ُيتاح اال ستثمار والتعلُّم لجميع البشر وُيحرَّ

ّنما يجب أن ُيضحى من أجل األطفال بكبٍش يأكل  كان أم ِعلمًا. وال يمكن أن ُيضحَّى بطفٍل، وا 
لحمه الجياع. وبسبب هذه الدعوة اإللهّية التوحيدّية، وما لها من دالالت اجتماعّية وسياسّية 

تحقَّ سيدنا إبراهيم الخليل )ع( الُحكَم عليه بالموت حرقًا، من ِقبل حّكام مدينة واقتصادّية، اس
 أور السومرّية الكلداّنية ، وبعد نجاته تّم نفيه من البالد. 

 
 الحياة في سومر قبل سبعة اآلف عام:

كان السومرّيون الذين عاشوا في جنوب العراق قبل أكثر من سبعة آالف عام قد شيَّدوا  
ن، واخترعوا الكتابة، وابتكروا العجلة، وطوروا الزراعة، وصنعوا المحراث، وأسَّسوا أولى المد

المدارس المعروفة في التاريخ، وأقاموا القضاء في محاكم يؤطِّرها قضاة متخصِّصون. وُيجِمع 
 ها.الباحثون على أنَّ الشعب السومرّي شّرع أقدم القوانين لحماية حقوق الفرد ومنع التجاوز علي

 
وكان النظام السياسّي المتَّبع في بالد سومر هو المدينة ـ الدولة في البداية، ثمَّ أخذت  

المدن تتجمَّع في ممالك أكبر. ولكي نعطي فكرًة تقريبّية عن المدن السومرية آنذاك، نذكر أنَّ 
تشتمل على  مدينة الورقاء ، أكبر المدن السومرّية التي وصفتها ملحمة كلكامش ، مثاًل ، كانت

دوٍر منتظمة في شوارع نظيفة تزيِّنها تماثيل " اآللهة "، ولها سوٌر دائريٌّ لحمايتها، وتشتمل على 
ش أرضّيتها بالزليج، ومدارس، ومجلس لشيوخ المدينة لمساعدة الحاكم في اّتخاذ  ََ معابد ُتفَر

ألف نسمة، حسب  القرارات؛ وكان عدد سكانها يتراوح بين مائة ألف نسمة وثالثمائة وستين
ين المختلفة.   تقديرات المختصِّ

 
نوا شرائعهم على مسالٍت   وقد ظهر بين ملوك السومريِّين بعض المصلحين الذين دوَّ

كبيرٍة تُنَصب في مدخل المدن، ليعرف الناس واجباتهم وحقوقهم. وعندما تغّلب البابلّيون الذين 
ائنة في جنوب العراق، قام الملك البابلّي، كانوا يعيشون في وسط العراق، على بالد سومر الك
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حمورابي، بتجميع القوانين السومرّية مع إضافات من عنده، ودّونها على مسّلة واحدة ُعِرفت فيما 
بعد بمسّلة حمورابي أو بشريعة حمورابي. وُوِضعت المسلَّة األصلّية في مدخل مدينة بابل، ثمَّ 

 برلين. وتوجد نسٌخ منها في ُمُدٍن سومرّيٍة وبابلّيٍة أخرى.نقلها علماء اآلثار األلمان إلى متحف 
 
وسأقدِّم فيما يلي خالصًة موجزًة عن أشهر الشرائع السومرّية التي وِجَدت نسٌخ منها  

: نًة على ُرُقم طينّية بالخطِّ المسماريِّ  مدوَّ
 

 : ق.م. 0532أّواًل، شريعة الملك أوروكاجينا سنة 
ُحكم الملك أوروكاجينا، ملك مدينة لجش السومرّية، كان الُحّكام في السنوات التي سبقت  

يمارسون أعمااًل تعسفّية في حقِّ المواطنين، مثل تجريدهم من مساكنهم وممتلكاتهم، وعدم دفع 
 أجور خدماتهم، واالستحواذ على الحمير واألغنام والشياه وأماكن الصيد العائدة للمواطنين.

 
ق.م. أعلن  0532وروكاجينا السلطَة في مدينة لجش حوالي عام وعندما تولَّى الملك أ 

أنَّ إله مدينة لجش أمره بإعادة تطبيق " القوانين اإللهّية " التي أهملها أو تناساها الملوك الذين 
سبقوه. وهكذا أصدر وثيقة إصالحّية تشتمل على سلسلة من القواعد التي ينبغي على جميع 

ثباتها قبل أن رجال السلطة في مملكته الت قيُّد بها، وتؤكِّد بشدَّة الحاجَة إلى توضيح الجريمة وا 
 ُيعاَقب المتهم.

 
" وأكبر المتخصِّصين التاريخ يبدأ من سومرويقول األستاذ نوح كريمر صاحب كتاب "  

ل مرَّة في التاريخ  يَّة( ُتستَخدم ألوَّ في تاريخ سومر ولغتها: " نجد في هذه الوثيقة كلمة )حرِّ
 مدّون لإلنسان."ال
 
 وتجدر اإلشارة إلى أنَّ شريعة أوروكاجينا سبقت شريعة حمورابي بستة قرون. 
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 ق.م. : 0232ثانيًا، شريعة أورـ نامو، 
ق.م. وقد أصدر شريعة  0232إن أور ـ نامو هو مؤسِّس ساللة أور الثالثة حوالي عام  

نها باللغة السومرّية بالخطِّ المسمارّي على مسلَّ  ة حجرية ال تختلف كثيرًا عن المسّلة التي دوَّ
ن شريعة أور ـ نامو  دونت عليها شريعة حمورابي باللغة األكدّية بعد حوالي ثالثة قرون. وتتكوَّ

 من مقدِّمة ومواد قانونّية.
  
وتكمن أهّمّية هذه الشريعة في أّنها استبدلت عقوباٍت أكثر إنسانّية بعقوبات " العين  

ن بالسن " التي كانت شائعة قبل ذلك. فمن مواد هذه الشريعة على سبيل بالعين " و " الس
 المثال ما يلي:

ََ َرُجٍل آخر،...فعليه أن يدفع   شياقل من الفضة. 02ـ إذا َجرح َرُجٌل...َقَدَم
ّنًا واحدًا من الفضة. ََ  ـ إذا كسر رجٌل عظاَم رجٍل آخر بسالٍح، فعليه أن يدفع َم

نٍّ ِمن الفضة. ـ إذا قطع رجٌل أنَف رجلٍ  ََ  آخر بآلة ) جيشبو(، فعليه أن يدفع نصف َم
 
وثيقة من سجالت المحاكم. وتشير هذه الوثائق إلى  522وقد اكُتِشفت في مدينة لجش  

 أنَّ كلَّ محكمٍة كانت تتألَّف من ثالثة أو أربعة قضاة. 
 

 : ق.م. 5993ثالثًا، شريعة لبت ـ عشتار، حوالي 
من ملوك ساللة مدينة إيسن، وأصدر شريعته باللغة األكديَّة،  كان لبت ـ عشتار ملكاً  

 وتتألَّف هذه الشريعة من مقدِّمة ومواد قانونّية وخاتمة.
 
وتبدأ المقدِّمة ببيان على لسان الملك لبت ـ عشتار يقول فيها إنَّ اآللهة استدعته لتولِّي  

ديِّين "؛ ولهذا فإنَّه أصدر شريعًة عادلًة في السلطة في البالد لتحقيق " الرفاهّية للسومريِّين واألك
 بالد سومر وأكد.
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ويقول لبت ـ عشتار في مقدِّمة شريعته: " أقمُت العدالة في سومر وأَكد وفقًا ألوامر اإلله  
إنليل، وأنجزُت حّرّية أبناء وبنات مدينة نفر، وأبناء وبنات مدينة أور، وأبناء وبنات مدينة إيسن، 

بنات سومر وأَكد الذين ُفرضت عليهم العبودّية... وجعلُت األب يقوم بإعالة وجميع أبناء و 
 أبنائه، وألزمُت األبناء بتولِّي رعاية أبيهم..."

 
 ومن المواد القانونّية في شريعة لبت ـ عشتار ما يلي: 
فع عشرة ـ إذا دخل َرُجٌل بستاَن َرُجٍل آخر، وُقبض عليه هناك بسبب قيامه بالسرقة، فإنَّه سيد 9

 شياقل من الفضة.
ََ من الفضة. 02 نٍّ ََ  ـ إذا قطع رجٌل شجرًة في حديقِة رجٍل آخر، فإّنه سيدفع نصف َم
ـ إذا خطب رجٌل بنتًا ليتزوجها وقّدم لها الهدايا، ثم زوَّجها أهُلها من رجٍل آخر، وجب عليهم  59

ل، وال يحقُّ لتلك الب ل.أن يعيدوا هدايا الخطوبة إلى الرجل األوَّ  نت أن تتزّوج رفيق الخاطب األوَّ
 
هذه خالصة مبتسرة لبعض الشرائع السومرّية التي سعت إلى تطوير مفاهيم حقوق  

اإلنسان في ذلك الزمان. ويجب أن نشير هنا إلى أنَّ معلوماتنا عن الحضارة السومريَّة ليست 
ين بقراءتها وترجمتها.مكتملة لكثرة الوثائق السومرّية التي تعّد بمئات األلوف، وقّلة ال  مختصِّ

 
 :أهّم المراجع

 حقوق اإلنسان بين الشريعةـ مقدِّمة األستاذ عبد الهادي بوطالب لكتاب: علي القاسمي، 
 (0220) الرباط: المعرفة للجميع،  اإلسالمّية واإلعالن العالميّ 

ي ) ترجمة فيصل الوائل ، السومرّيون: تاريخهم، وحضارتهم، وخصائصهم،ـ نوح كريمر
 (0993الكويت: وكالة المطبوعات، 

 (0999) مراكش: المطبعة الوطنية،  قوم نوحـ بهاء الدين الوردي، 
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 ة عندنا أزمة ثقافة ال أزمة سياسةي  أزمة الحر  
 

 

 
 

 ـ1ـ

( بعد أن 1") معجم االستشهاداتلبنان ناشرون "  ، أصدرت لي مكتبة1001في عام 
 1540هذا المعجم حوالي  وترتيبها. ويضم   تهفي جمع ماد  أمضيُت عشر سنوات 

،موضوعاً مرت باً ألفبائي   ي ة، الحسد، الُحسن، إلخ. وتحت كل   اً مثل: الُحب  الحرب، الحر 

والِحكم والقواعد، التي يستشهد بها الُكت اب العرب في  دِرَجت األقوال واألمثالأُ موضوع 
المطبوعات األخرى من الخليج إلى المحيط. وقد الدوريات و مقاالتهم المنشورة في

يُستشهَد به فعالً ولم أخترها من المؤل فات حسب ذائقتي  ُجمعت هذه االستشهادات مما

األديب الذي يؤل ف كتاباً في المختارات الشعرية، مثالً، وبين  ة. وهذا هو الفرق بيناألدبي  
الذي ينقل الخبر  المعجمي كالصحفي   ن  يُصن ف معجماً لالستشهادات، أل المعجمي  الذي

 .الَحَدث وال يخلق

 
النق اد والباحثين  " نال استحساَن كثيٍر منمعجم االستشهادات"  وعلى الرغم من أن  

ع الناشر علىوحظي بإقبال القر   الشروع بإعداد  اء فنفدت طبعته األولى بسرعة ما شج 

األسباب لذلك هو  المعجم تمام الرضا. وأحد طبعة ثانية موس عة، فإنني لم أكن راضياً عن
نجد أكثر من  عدم التوازن في عدد االستشهادات المنضوية تحت كل  موضوع. فعلى حين

استشهاداً  70 استشهاد عن " الُحب  " )وحقله الداللي  كالعشق والهوى(، وأكثر من 000

العرب  يعني أن  استشهاداً عن " الحرية". فهل هذا  11عن "البكاء"، ال نجد سوى 
ي ة والعناية بها، أو أن هم يبكون  يمارسون الُحب  أو يأبهون به أكثر من ممارستهم للحر 

ي ة؟ وبعبارة أخرى، هل ما يزال العرب أقرب إلى الفطرة  أكثر مما يتمتعون بالحر 

 !والطبيعة منهم إلى الثقافة والتمد ن؟

 

ي ة" اهتمامها منذ أكثر العربي ة اإل وعلى الرغم من إدراكي أن  ثقافتنا سالمي ة أولت " الحر 
م استعباد أسرى القرآن أول تشريع يسد  منابع العبودي   سنة فقد كان 1500من  ة فيحر 

ي تهم الخليفة عمر بن الخطاب أطلق  إما َمن اً وإما فداًء " وأن   " الحرب ويحكم بحر 

ني لم أجد اتهم أحراراً؟!"، فإن  استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمه صرخته االستنكارية: " متى
 .ي ة" رغم كثرة البحث وطول التنقيباالستشهادات عن " الحر   ما يكفي من

 

َدتها الدكتورة ريما خلف الهنيدي، مساعد األمين العام  داخلتني شكوك حول السبب، أك 
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: نحو 0220تقرير التنمية اإلنسانيّة العربيّة للعام تصديرها لـ " حدة، فيمم المت  للُ 

 :، حين قالتالعربي" الحريّة في الوطن

 
ض، مثلوقل  أن نجد خطاباً )في البالد العربي   " ة، ي  صل بمسألة الحر  الخطاب المت   ة( يتعر 

العقوبة، يدفع البعض لرقابة ذاتية ُمكب لة  لرقابة صارمة من قِبل السلطة، وغلوٍّ متشد د في

ي ة المجتمع يت   دماللقول والفكر، وتتعاظم الصعوبات عن ي ة ليشمل حر  سع تعريف الحر 
، وال تحتمل الرأي المخالف والمواطن، فيواجه قوى تترد د في قبول  ".التفكير المستقل 

 

ة تشتمل على ي  صل بمسألة الحر  الهنيدي حول الخطاب المت   مالحظة الدكتورة وعندي أن  
 :شقين

ي ة ذاتها، مفهومها، كيفية ممارستها، الذي ينصب  على مسألة  األول، ندرة الخطاب الحر 

عدد ضئيل جداً  سوىب لها، إلخ. فنحن ال نجد من هذا النوع من الُكتُ  القوانين الحامية
 " للدكتور عبد هللا مفهوم الحّريّة" لعبد الرحمان الكواكبي، و " االستبداد طبائعمثل "

 .العروي

 
ري ة أي ة مسأ خرى، دون أن يراعي أُ   لة اجتماعي ة أو فكري ةالثاني، الخطاب الذي يعالج بح 

 .ةاجتماعي   ة أوة أو ديني  الكاتب قيوداً سياسي  

 
 ـ1ـ

 

، ويتناول حدة اإلنمائي  مم المت  األُ  " عن برنامجةة العربيّ تقرير التنمية اإلنسانيّ يصدر "
صدر سنوياً " الذي يالتنمية البشرية تقريرة. وهو غير "قضايا التنمية في األقطار العربي  

 .التنمية في دول العالم أجمع عن البرنامج نفسه ويتناول تقد م 1990منذ عام 

 
لة العربي  صدر تقرير التنمية اإلنساني   ، فأشار إلى أن  تحقيق التنمية في 1001عام  ة األو 

 ة يتطل ب إصالحاً جذري اً ة في األقطار العربي  والسياسي   ةة واالجتماعي  المجاالت االقتصادي  

قات د تحد ياتمن الداخل، وحد    :التنمية بثالثة معو 
 

ق األول، قصور المعرفة التنمية اإلنسانية العربية للعام  تقرير، الذي تناوله "المعوِّ

". وأشار ُمعد و هذا التقرير،  المعرفة نحو إقامة مجتمعوعنوانه الفرعي هو: "  "0222
غاضبة غير معهودة في وثائق األمم  رين العرب، ـ بلغة صريحةوهم نخبة من المفك  

ها االحتالل اإلسرائيلي الوحشي   ة آتية من خارج المنطقةيات إضافي  حدة ـ إلى تحد  المت   أهم 

البريطاني  للعراق، وما لهذين االحتاللين من أثر  لفلسطين واالحتالل العسكري  األمريكي  
 .المنطقة سيء على التنمية في
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ة على التنمية االقتصادي   ، مما يؤثر سلباً الحرية في البالد العربية المعّوق الثاني، انعدام

، 1005اإلنسانية العربية للعام  ة. وهذا هو موضوع التقرير الثالث للتنميةواالجتماعي  
". ويشك ل هذا التقرير الوطن العربيّ  نحو الحريّة فيالذي اتخذ عنواناً فرعياً هو: " 

 .موضوع مقالنا هذا

 
ق ا س التقرير الرابع للتنمية اإلنساني ة  لثالث، وضعالمعو  المرأة في البالد العربية. وسيُكر 

نهاية العام الجاري لموضوعة " تمكين المرأة " في البالد العربية من القيام  الذي سيصدر

 .كامالً في التنمية اإلنسانية بدورها
 

 ـ 0ـ

 منهجيّة التقرير

ة ة منطقي  " منهجي  ربية : نحو الحرية في الوطن العربيالتنمية اإلنسانية الع تقريرتبنى " 

ة؛ فالحظ األعراض، وشخ ص ة في البالد العربي  ي  ة الحر  دراسة قضي   ة فيموضوعي  

ى األسباب، د مفهوم الحر   ووصف العالج.  الداء، وتحر  ة ي  د انعدام الحر  الً، ثم أك  ة أو  ي  حد 
ات الكفيلة ي، واقترح اآللي  لل التي أدت إلى هذا الوضع المترد  وذكر العِ  ة،في البالد العربي  

المأزق. وعلى حين أن نا نت فق مع التقرير في منهجيته والتحليل الذي اعتمده،  بالخروج من

ل إليها واآلليات التي اقترحها لوضع حد  ألزمة نافإن   ي ة نختلف مع النتائج التي توص   .الحر 
 

 :ةي  مفهوم الحرِّ 

 
" من مفهوم ة في الوطن العربيّ ي  نحو الحرِّ  " ةة العربي  لق تقرير التنمية اإلنساني  ينط

ها " عملية توسيع ف التنمية بأن  والتنمية، ويعر   ةي  ة الذي يساوي بين الحر  التنمية اإلنساني  

 .ة التنميةاً في عملي  ي ة دوراً مركزي  للحر   خيارات البشر"، وهو تعريف يعطي
ة ات المدني  ي  منظور حقوق اإلنسان، أي الحر   ة مني  التقرير إلى مفهوم الحر  وينظر 

ة. ومعروٌف أن  المقصود ة والبيئي  واالقتصادي   ةة باإلضافة إلى الحقوق االجتماعي  والسياسي  

يخص  بها القانون كل  فرد يعيش داخل الدولة، مثل  ة هي تلك الحقوق التيبالحقوق المدني  
ي ة العمل. أم   لتعاقد والبيع والشراءحق  ا ة فتشمل الحق  في المساواة، ا الحقوق السياسي  وحر 

ي ة التجم ع، ي ة التعبير عن الرأي. وأم   وحر  ي ة تأسيس الجمعيات، وحر  ا الحقوق وحر 

، أي إيجاد عمل والضمان االجتماع ة فتشمل التأمين الصحي  واالقتصادي   ةاالجتماعي   ي 
 الً يمكن المواطن من العيش بكرامية أو التعويض عن البطالة.مناسب يدر دخ

 

 : العربيّ  ة في الوطني  انعدام الحرِّ 
ي ات المدني   وعند التمع ن في حالة البالد العربية، يالحظ التقرير نقصاً فادحاً في ة الحر 
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ها في المساواة، وحق   ة المرأةي  ة الرأي والتعبير واإلبداع، وحر  ي  ة، السيما حر  والسياسي  
 .ةواالقتصادي   ةة، وانعدام الحقوق االجتماعي  وانتهاك حقوق الجماعات الفرعي  

: في العربي   صلة من الحلقات في حياة المواطنة هذا يتمظهر في سلسلة مت  ي  ووأد الحر  
المختلفة،  ةنطاق األسرة، وفي المدرسة، وفي عالم الشغل، وفي التشكيالت االجتماعي  

مسلوباً ذلك  ة وتسل مه ،ي  حلقة من الفرد قسطاً من الحر   السياسة، بحيث " تقتص  كل  وفي 

الفرد."  ةي  ته، إلى الحلقة التالية من السلسلة لتقتص نصيبها من حر  ي  القسط من حر  
 (101)التقرير ص 

 

 :ة في الوطن العربيّ ي  أسباب انعدام الحرِّ 
ة وداخلية. أو غيبوبتها إلى أسباب خارجي   ي الوطن العربي  ة في  التقرير غياب الحر   ويعزو

الحرية والديمقراطية في البالد العربية تتناقض ومصالح القوى المهيمنة عالمياً  فسيادة

 تسعى إلى استغالل الثروات البترولية العربية، ولهذا تساند هذه القوى "الُمستبد ين التي
ل عس  لحماية مصالحها. وفي الداخل، عمدت ا ً كري  األصدقاء" وال تتوانى في التدخ 

ة العمالي   ة والنقاباتة، كالمجالس النيابي  سات الديمقراطي  السلطات الحاكمة إلى تفريغ المؤس  

السلطة  ة، من مضمونها وتحويلها إلى هياكل فارغة تحت هيمنةواالتحادات الطالبي  
لهم. تمث   نمَ راقبتها والدفاع عن مصالح ة، لتدافع عن مصالح الحكومة بدالً من مالتنفيذي  

رأس  ة علىي  ة الحر  ة لم تضع قضي  إلى أن  الحركات السياسية في البالد العربي   إضافةً 

 (.11ـ11أولوياتها )التقرير ص 
 

ة ة، عدم وجود حركات سياسي ة عربي  ي  الحر   كما يذكر التقرير أن  من بين أسباب غياب

ل من حقوق اإلنسان، ووجود قوانين  ، وفساد االنتخابات،ي ةتناضل من أجل الحر   والتنص 
الدساتير العربي ة بتلك الحري ات. وهذا الوضع  ات على الرغم من اعترافي  تصادر الحر  

 ة عندما يتعل ق األمروالمدني ة وغيرها، خاص   ي إلى نقص في الحري ات السياسي ةيؤد  

إثني ة، فتُحَرم من حقوق المواطنة الكاملة وحقوق  بالجماعات الفرعي ة، ديني ة كانت أو
وحرمانها من حق ها في المساواة ومن القيام بدورها  إلى إقصاء المرأة اإلنسان. إضافةً 

 .كامالً في التنمية

 

 ّي:ة في الوطن العربي  إلنعاش الحرِّ  وسائل

ة يتطل ب، قبل كل  العربي  ة في البالد اجتماعي   ةيرى معد و التقرير أن  تحقيق تنمية اقتصادي  

كم الصالح واإلدارة الرشيدة، إصالحٍ ال في الحُ  جاهفي ات   شيء، إجراَء إصالحٍ داخلي  
بنية المجتمع ككل  من الفرد إلى األسرة إلى  كم فحسب، وإن ما كذلك فيأنظمة الحُ 

نة له، بحيث تُضمَ  ز الحري ات وحق نالمؤس سات المكو  وق اإلنسان، سيادة القانون، وتُعز 

ى المجتمع المدني    .تكافؤ الفرص، وتُرس خ مفاهيم دولة الحق  والقانون ق، ويُحق  ويُقو 
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كم الصالح. وهذه المبادئ هي: ي ة والحُ عشرة مبادئ لضمان الحر   ويقترح التقرير إعمال
ت التي هاة كي تعب ر عن التوج  وإجرائها بإشراف هيئة محايدة مستقل   ة االنتخاباتي  حر  

ة، ة، والربط بين السلطة والمسؤولي  دية الحزبي  واألخذ بنظام التعد   تختارها الجماهير،
ة القوانين، واستقالل القضاء، ة تراقب دستوري  وإيجاد محكمة دستوري   وتداول السلطة،

يها ة التي تنص  علة والثقافي  ة واالجتماعي  ة والسياسي  ات المدني  ي  والحر   وااللتزام بالحقوق

 .اتهم المسلوبةي  ة، وحق  األفراد في التعويض عن حر  الدولي   المواثيق
 

ة يجابه صعوبات كبيرة، أعربت عنها المشرفة المبادئ في البالد العربي   إعمال هذه ولكن  

 :الدكتورة ريما خلف هنيدي، بقولها في التصدير على التقرير،
 

ة م  من أجلها يمث لون الغالبية من أبناء هذه األُ والمناضلون  ةي  وإن كان المطالبون بالحر   "

على وأدها أشد  قوةً، وأعظم بأساً، وأكثر وسيلةً. فهم ال يقتصرون  العاملين وبناتها، فإن  
القمع والتهميش واإلفقار، بل إن  لهم أيضاً المنابر، والقدرة على  على امتالك أسباب

ة ة، ويلوون القواعد الفكري  لمصالح خاص  يُخِضعون النصوص للهواء حمايةً  نتجنيد مَ 

 ".ة والتنظير لتغييبهاي  عن الحر   من أجل النهي
 

 :بدائل إلفساح المجال للحرية

ستراتيجي ة تتضم ن بدائل لإلصالح إالسابع واألخير، يقد م التقرير رؤية  في الفصل
 :ة. ويمكن تلخيص هذه البدائل بما يأتيي  المجال للحر   إلفساح

 ة،ي  ة الداعمة للحر  سي  والمؤس   ةيز البنية القانوني  ـ تعز

  لحقوق اإلنسان، ـ االلتزام بالقانون الدولي  
 للسلطة، تقييد رئاسة السلطة بالقانون، وإنفاذ التداول السلمي   ـ

  والحقوق في صلب الدستور، اتي  ـ تضمين الحر  

 نون،القا ة من خاللة والسياسي  ـ تعزيز الحقوق المدني  
 ـ ضمان استقالل القضاء،

 ـ إلغاء حالة الطوارئ،

  ة من خالل التشريعات،الشخصي   ةي  ـ كفالة الحر  
 ة،ـ القضاء على التمييز ضد الجماعات الفرعي  

 سات المجتمعة ومؤس  إصالح البنية السياسية إصالحاً تلتزم به الدولة والنخب السياسي   ـ

 ،المدني  
 .ات القطاع الخاص  ـ إصالح الحكم في مشروع

 

 ـ 5ـ 
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 :ةي  على البدائل المقترحة إلفساح المجال للحر   مالحظات
 :التقرير، نالحظ ما يلي وعند فحص هذه البدائل التي يقترحها

من خالل التشريعات"  ةة الشخصي  ي  وجود بعض التكرار والتداخل، فـ "كفالة الحر   (1
تعزيز الحقوق  " صلب الدستور"، ويتداخل معات والحقوق في ي  تكرار لـ "تضمين الحر  

والتداخل يعود إلى أن   ة من خالل القانون". ويبدو لي أن  سبب التكرارة والسياسي  المدني  

ة ثم بإعداد األوراق الخلفي   رينوإن ما شارك عدد كبير من المفك   واحدٌ  التقرير لم يكتبه فردٌ 
اقتطاف أجزاء منها فوقع شيء  األوراق أو للتقرير تلخيص هذه تول ى الفريق المركزي  

 .من التداخل والتكرار

ة، مثل " تضمين الحريات والحقوق في البالد العربي   بعض البدائل موجود في إن   (2
ة هي من أفضل الغالبية الساحقة من دساتير الدول العربي   صلب الدستور". فنحن نعلم أن  

ات والحقوق، إن لم تكن كل ها. ولكن  الخلل عندنا ي  معظم الحر   الدساتير في العالم وتتضم ن

من سمات البالد المتخلفة )أو كما يقال تورية: البالد النامية أو  يكمن في التطبيق، ألن  
قها، وتتوف ر على خطط دة ولكن ال تطب  النمو( إن ها تمتلك قوانين جي   السائرة في طريق

 .ال تنف ذها تنمية رائعة ولكن

ة ة سياسي  قضي   ة في البالد العربية بوصفهاي  البدائل نظرت إلى أزمة الحر   إن هذه 3(
بالثقافة هنا هو تلك  ة، ولم تنظر إليها بوصفها قضية ثقافية اجتماعية. والمقصودقانوني  

م في  ة لذاتها وللعالَم الذية التي تشك ل رؤية األم  مي  يَ المنظومة القِ  يحيط بها وتتحك 

سياسة أو قانون. وال  ة هي أزمة ثقافة ال أزمةي  ا وسلوكاتهم. فأزمة الحر  تصرفات أفراده
يصبح احترام حقوق  وتنميتها، بحيث ة في المجتمع العربي  ي  بد  من إيجاد ثقافة الحر  

بنص  القانون فقط، وإن ما  اإلنسان جزًء من ثقافة المجتمع وأعرافه وعاداته وممارساته، ال

ة، كما يقول ي  بها. فمفهوم الحر   سائدة التي يقد سها المجتمع ويتمس ككذلك بحكم القيم ال
ة ي  ر الحر  الليبرالية التي "تَعتبِ  الدكتور عبد هللا العروي، جزء من منظومة فكرية هي

حياة اإلنسان. وهي المنظومة  المبدأ والمنتهى، الباعث والهدف، األصل والنتيجة في

الحر  وشرح أوجهه  البشري   ع في شيء سوى وصف النشاطالفكرية الوحيدة التي ال تطم
 (0والتعليق عليه." )

 

 :أزمة ثقافة ال أزمة سياسة ةة في البالد العربي  ي  غياب الحر  
هات ة في ربطه التقرير الرئيسة، خاص   وعلى حين أن نا نتفق، من حيث المبدأ ، مع توج 

ات ي  نرى أن  مسألة احترام الحر   ة، فإن ناي  ة واالجتماعة والتنمية االقتصادي  ي  بين الحر  

قوانين مسط رة، وينبغي العمل أوال  ة قبل أن تكون حاصلوحقوق اإلنسان هي حقيقة ثقافي  
واحترامها في المدرسة واألسرة  ة وحقوق اإلنساني  على إشاعة مفاهيم وقِيم الحر  

ة، ليتم  التجاوب ة والسياسي  دي  واالقتصا ةسات االجتماعي  والمكتب والمصنع وجميع المؤس  

  .ةة والسلطوي  والحقوق وبين الممارسات الفردي   اتي  والتفاعل بين القوانين الضامنة للحر  
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 :ةي  الحر   ة تنمية ثقافةكيفي  
العناصر،  ة في المجتمع بتضافر عدد مني  ر  في نظرنا، يمكن أن يتحق ق نشر ثقافة الح

والتشريعات،  ،صال، وأنشطة المجتمع المدني  ئل اإلعالم واالت  كالتعليم، والتدريب، ووسا
التعليم هي  وغيرها. وبوصفي أحد المشتغلين في التعليم، فإن ني أقترح أن تكون حلقة

بواسطة ف   .ة التي سبق ذكرهاالحلقة التي نبدأ بإصالحها في سلسلة البنيات االجتماعي  

 .واإليمان بقيمها مجتمع العربي  ة في الي  التعليم يمكن نشر ثقافة الحر  

 

 ة" إلى أن  التعليم في البالد العربي  1000تقرير التنمية اإلنسانية العربية لسنة  " يشير

 .ة على مستوى المناهج، وطرائق التدريس، والتقييمي  ر  ة وغياب الحيعاني تدن ي النوعي  
 ال تنشئة التالميذ على ُحب  ة مبادئ حقوق اإلنسان وقيمها، ون ماد  فالمناهج ال تتضم  

تبن ي  خرى، والة والمساواة بين الناس، رجاالً ونساًء، واالنفتاح على الثقافات األُ ي  الحر  

المدرسية  في الدرس والبحث والتعامل مع اآلخرين. قد تُذَكر في المناهج المنهج العقالني  
 .غير منتجةة وغير منهجي   بعض مبادئ حقوق اإلنسان وقيمها، ولكن بصورةٍ 

 

 والخوف، ما يناقض طرائق التدريس وأساليب التعليم فإنها تقوم على التلق ي السلبي   اأم  
يعانيها  ة في التعليم ظاهرةي  ة وروح اإلبداع واالبتكار. وخنق الحر  تماماً تنمية الشخصي  

مون عل  والم مون،التعليم في جميع مستوياته ومختلف عناصره. فالتالميذ يقهرهم المعل  

ة، المركزي   ة، وهذه مقهورة من قبل اإلدارةبدورهم مقهورون من طرف اإلدارة التعليمي  
 .وهكذا دواليك

 

 من أين نبدأ ؟
ة واحترام حقوق اإلنسان ي  نقطة انطالق في نشر ثقافة الحر   ةوإذا اتخذنا المؤس سة التعليمي  

ة، فإن  السؤال ي  ة لتحقيق الحر  ت السياسي  ة لدى البنياالنية الحقيقي   في المجتمع، وإذا توف رت

، أم من التعليم كما يقولون، هو من أين نبدأ؟ من التعليم االبتدائي   الذي يطرح نفسه،
 معاً؟ العالي، أم منهما

 

ل وهلة يبدو أن  التعليم االبتدائي   يقتضيها منطق  هو نقطة االنطالق المناسبة التي ألو 
ج. فعندما يتعل م ا سيشب ون عليها. ولكن   همألطفال مبادئ حقوق اإلنسان وقيمها، فإن  التدر 

قة إلى المسألة، تفضي بنا إلى ضرورة البدء بالتعليم العالي. لماذا؟ وكيف  نظرة معم 

سس للتنمية األُ  ة، وإشاعة حقوق اإلنسان، ووضعي  يتسنى للجامعة ترسيخ مفهوم الحر  
 ة الشاملة؟اإلنساني  
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والتعليم  أجهزة الدولة والقطاع الخاص   ة هي تطويرمة الجامعة األساسي  معروٌف أن  مه

بعضها بعضاً، وهي: إعداد قيادات  . فالجامعة تضطلع بأنشطة ثالثة يكملبشكل عام  
. فعمل واالقتصادي   االجتماعي   ة، وخدمة محيطهاالمجتمع، وإجراء البحوث العلمي  

 واالجتماعي   المناخ السياسي   على إيجاد الجامعة ال يقتصر على تخريج قيادات قادرة

تتعهد الجامعة كذلك بتزويد قيادات  ة التنمية فحسب، وإن ماالالزم إلنجاز عملي   والثقافي  
الت  المستمر   والتدريب الدولة والقطاع الخاص بالتدريب التكميلي   اللذين تفرضهما التحو 

 .ةالمستمر   ةة والتقني  رات العلمي  ة المتالحقة والتطو  العالمي  

 
مبادئ حقوق اإلنسان  ولهذا، فإن نا إذا أردنا أن نُضم ن مناهج التعليم االبتدائي والثانوي

الالزمة وتدريب األطر  ةعنا إلى الجامعة لتقوم بإعداد المناهج التعليمي  وقيمها، تطل  

 .بين الناسهذه المبادئ  ذ وإشاعةييم في نفوس التالمة القادرة على غرس تلك القِ التدريسي  
 

ع هي أن تتمت   اإلنسان، ال بد   ة التعبير وحقوقي  يم حر  ولكي تستطيع الجامعة أن تبذر قِ 

الالزم لحماية  الجامعة توف ر الحد   ة. ونعني باستقاللتها األكاديمي  ي  ر  ذاتها باستقاللها وح
ل الخارجي بحيث تستقل   ة بتنظيماتها ققراراتها المتعل   في اتخاذ الجامعة من التدخ 

ين، وقبول الطالب واإلداري   طرها من األساتذةة، وتوظيف أُ ة، وأمورها المالي  الداخلي  

صات، وتنظيم الدروسي  وتوزيعهم على الكل   والمحاضرات، وإجراء  ات واألقسام والتخص 
 .البحوث العلمية

 

في الجامعة، من أساتذة ة الهيئة األكاديمي   ة أعضاءي  ة فتعني حر  ة األكاديمي  ي  ا الحر  أم  
أولويات أبحاثهم ومداها ونطاقها وإجرائها  وباحثين وطالب، في متابعة دراساتهم وتحديد

ل خارجي ذي طبيعة سياسي   ة. وتعني الحرية األكاديمية ضمناً أن  إيديولوجي   ة أودون تدخ 

احبه، وال البحوث ال يشك ل أي  خطر على حياة ص التعبير عن الرأي العلمي ونشر نتائج
ضه للمالحقة األمني    .محاربته في رزقه ة، واليعر 

 

ل حول التعليم العالي الذي عقدته وكان المؤتمر الدولي   اليونسكو في مدينة نيس  األو 
ل إلى ثالثة مبادئ هي 1940جنوبي فرنسا عام    :قد توص 

 .الحقيقة عنالحق في البحث عن الحقيقة لذاتها، ومتابعة األمر حيثما يقود البحث  (1

ر من المؤث رات السياسي   (2  . ةاحترام الرأي المخالف والتحر 
ة ي  الحر   التزام الجامعة بالقيام بوظيفتها ـ من خالل البحث والتعليم ـ بالترويج لمبادئ (3

 .(5والعدالة وحقوق اإلنسان وتنمية التعاون الدولي)
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ة وبرامجها ومنشآتها، يجب أن تخضع مي  تها األكاديي  الجامعة وحر   استقالل ومعلوم أن  
 .ةسة تقييم مستقلة طبقاً لقواعد وضوابط عالمي  مؤس   لتقييم دوري تقوم به

 
وخصوصاً التعليم العالي، هو الحلقة التي ينبغي أن نبدأ فيها  وخالصة القول، إن التعليم،

 .لمجتمعوقيم حقوق اإلنسان إلشاعتها في جميع شرائح ا ةي  بترويج ثقافة الحر  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الهوامش

 

اإلنسانية العربية للعام  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية: قراءةٌ في   (1)
للدول العربية لبرنامج  : نحو الحرية في الوطن العربي )عمان: المكتب أإلقليمي1005

 (1004األمم المتحدة اإلنمائي، 

 
 (1001االستشهادات ) بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  ي القاسمي، معجمعلـ   (2)

ـ علي القاسمي، معجم االستشهادات الموسع )بيروت : مكتبة لبنان ناشرون،        

1002) 

 01( ص 1921الحرية )بيروت: المركز الثقافي العربي،  عبد هللا العروي، مفهوم (3)

 :ن كتابين من مؤلفاتنا السابقة هماالورقة كذلك م افدنا في إعداد هذه (4)

بين الشريعة اإلسالمية واإلعالن العالمي )الرباط:  ـ علي القاسمي، حقوق اإلنسان
 (1001المعرفة للجميع، 

 (1001القاسمي، الجامعة والتنمية )الرباط: المعرفة للجميع،  ـ علي
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  *الحريات الثقافية في عالم متنوع

 
عن جميع التقارير األربعة عشر التي أصدرها برنامج األمم المتحدة اإلنمائّي قبل  0222مية البشرّية للعام يختلف تقرير التن

 التنمية االقتصادّية في حين يتناول التقرير الجديد التنمية الثقافية. ىذلك، من حيث كون تلك التقارير تنصّب أساسًا عل
 

. وترصد هذه التقارير الواقع 0992على إصدار تقارير التنمية البشرّية منذ عام  فقد دأَب برنامج اأُلمم المتَّحدة اإلنمائيّ 
االجتماعّي واالقتصادّي والصحّي والتربوّي في الدول األعضاء في اأُلمم المتَّحدة من خالل دراسات إحصائّية، وتحليل ذلك 

هات والسياسات والممارسات ا لواجب على الدول اّتباعها من أجل تحقيق تنمية بشرّية الواقع، واستخالص النتائج، واقتراح التوجُّ
 أفضل والقضاء على الفقر في العالم.

 
األعضاء في منظَّمة اأُلمم المتَّحدة بحسب تقّدمها  089تقرير من تقارير التنمية البشرّية، يجري ترتيب الدول الـ  وفي نهاية كلِّ 

 ثالثة مؤشِّرات رئيسة هي:في ُسلَّم التنمية البشرّية، وذلك باالستناد إلى 
ة جيِّدة وحياة مديدة، وُيقاس هذا المؤشِّر بمعدَّل الُعمر الُمتوَقع عند الوالدة في البالد.أوالً   ، التمتُّع بصحَّ
، انتشار التعليم، ويقاس هذا المؤشِّر بمعدَّالت االلتحاق في التعليم االبتدائّي والثانوّي والعالي، ونسبة محو اأُلميّ ثانيا ة بين ًَ

 السكان.
 ، العيش برفاهّية، وُيقاس هذا المؤشِّر بمعدَّل الدخل الفردّي السنوّي.ثالثاً 
 

يختلف عن جميع التقارير التي سبقته من حيث تناوله لقضية جديدة لم ُتطَرح من  0222ولكنَّ تقرير التنمية البشرّية للعام 
ّيات الثقافيَّة.  قبل، أال وهي قضّية الحرِّ

 
ّيا  :ت الثقافيَّةالحرِّ

يََّته في االنتماء علنًا إلى مجموعاٍت عرقيٍَّة ودينيَّ  يََّة اإلنسان في اختيار ُهويَّته، وحرِّ يَُّة الثقافيَُّة حرِّ ة وثقافيَّة ولغويَّة، تعني الحرِّ
. ويتضمَّن وجوُد الحريَّة الثقاف يَّة في البالد اعتراَف الدولة دون أن يتعرَّض لإلقصاء السياسيِّ أو االجتماعيِّ أو االقتصاديِّ

 بالُهوّيات المتعدِّدة والمتكاملة داخل حدودها.
 

 :مرجعية الحريات الثقافية
نَّما انطلق من مرجعّيات متعدِّدة أقربها إليه زم نّيًا لم يأِت برنامج اأُلمم المتَّحدة اإلنمائّي بمفهوِم الحريات الثقافية من فراغ، وا 

كانون األول  02مّي لحقوق اإلنسان الذي صدر عن الجمعيَّة العامَّة لمنظَّمة اأُلمم المتَّحدة في وعضوّيًا، اإلعالن العال
ّيات الواردة في 0928)ديسمبر(  . فقد نّص هذا اإلعالن في مادَّته الثانية على أنَّ لكلِّ إنسان حقَّ التمتُّع بكافة الحقوق والحرِّ

لعنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسّي أو أي رأي هذا اإلعالن دون تمييز، كالتمييز بسبب ا
 آخر، أو األصل الوطنّي أو االجتماعّي، أو الثروة، أو الميالد، أو أّي وضع آخر، دون أّية تفرقة بين الرجال والنساء .
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ماله بعد الحرب العالمية الثانية وحّل محل عدد وكان مصطلح "حقوق اإلنسان" الذي استخدمه اإلعالن العالمّي، قد شاع استع

من المصطلحات كانت متداولة في دساتير بعض الدول خالل القرن التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين، مثل 
ّيات تنقسم عادًة إلي نوَعين: ّيات. وكانت تلك الحرِّ  مصطلح الحرِّ

ّيات الخاّصةـ   ة مثل حقِّ التملك، وحقِّ التعاقد، وحقِّ العمل، وغيرها.، التي تشمل الحقوق المدنيّ الحرِّ
ّيات العاّمةـ  ، التي تشمل الحقوق السياسيَّة، مثل حقِّ التجمع، وحقِّ تأسيس الجمعيات، وحقِّ التعبير علنًا عن األفكار، الحرِّ

يَّة الصحافة وغيرها.  وكذلك حرِّ
 

يَّة وكانت فلسفة األنوار التي انتشرت في أوروبا في ا لقرن الثامن عشر، قد بّشرت بمثل هذه المفاهيم ودعت إلي التسامح وحرِّ
إّبان الثورة الفرنسية، وفّصلها  0989" الصادر في فرنسا سنة إعالن حقوق اإلنسانالُمعتَقد. كما نصَّ على هذه المفاهيم "

 .0839" الذي نشره عام حول الحريةالفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل في كتابه "
 

يَّة الُمعتَقد التي نصَّ علي ّيات اإلنســــان ومنها حرِّ ذا ذهبنا أبعـد من ذلك، فإّننا نجد أنَّ اإلسالم قد دعا إلى صيانة حرِّ ها القرآن وا 
دة  الكريم في المبدأين المشهورين ) ال إكراه في الدِّين ( و ) لكم دينكم ولي ديني(. كما تضمَّنت تعاليم األديان الموحِّ

ّيات.   والمعتقدات والقوانين القديمة ـ مثل مسلة حمورابي في بابل ـ على بعض الحقوق والحرِّ
 

ّيات الثقافّية  الحاجة الى الحرِّ
مجموعة عرقّية. وهذا يعني أّنه ما من دولة  3222دولة، ولكن، في الوقت نفسه، ثّمة ما يناهز  089توجد في العالم حاليًا 
بالمائة  02فيها. وتشير اإلحصاءات إلى أنَّ ثلثي دول العالم تضمُّ أقليَّة واحدة على األقل تشكل نسبة  تخلو من تعدُّد األعراق

 دول صغيرة تّدعي نقاء العرق فيها.  8من سكان الدولة. وال توجد إال 
 

طار األوربّية واألمريكّية تأوي ومما ساعد على التنّوع الثقافي في بلدان العالم كافة، تسارع وتيرة الهجرة الدولّية. فجميع األق
ذا كانت بعض الدول العربّية ) دول المغرب العربّي( مصدرًا لهؤالء المهاجرين، فإّن بعضها  أعدادًا كبيرة من المهاجرين. وا 

رين أن اآلخر )دول الخليج( تستقبل العمال المهاجرين من الدول اآلسيوّية. ومن األمثلة التي ُتضَرب على ازدياد أعداد المهاج
نصف سكان مدينة تورنتو الكندّية وِلدوا خارج كندا. ونظرًا لتوافر وسائط النقل السريعة وتزايد وسائل االّتصال الحديثة، فإنَّ 

 أغلبية المهاجرين يحتفظون بعالقات وثيقة مع بلدانهم األصلية أكثر من السابق. 
 

يَّة، أّي التحدُّث بلغتهم، وممارسة شعائر دينهم، ومن الطبيعّي أن يكون لدى األفراد رغبة في أن يعيشوا حي اة كاملة وبحرِّ
واالحــــتفال بأعيادهم، والتغنِّي بتراثهم، عالنّيًة ودون خوف من التمييز أو التهميش أو اإلقصاء عن الفرص االجتماعّية أو 

قليَّات برغبة األكثرّية في فرض ثقافتها وتعميمها، االقتصادّية أو السياسّية. وفي أحياٍن كثيرٍة، تصطدم هذه الرغبة لدى أفراد األ
ل إلى مصدٍر من مصادِر  ما ينتج عنه بعض التوتُّرات االجتماعيَّة التي إذا ما ُأهمَلت ولم ُتعاَلج بصورة صحيحة فإّنها قد تتحوَّ

 عدم االستقرار واالضطراب.
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 :دوافع صيانة الحريات الثقافية

 
األمة تكون أكثر تماسكًا وقوًَّة إذا كان أبناؤها ينتمون إلى أصل واحد، ويعتنقون ديانة واحدة،  يرى بعض القادة والزعماء أنَّ 

 ويتحدَّثون بلغة واحدة. أي أنَّ هؤالء القادة يرون أنَّ التنوع الثقافي قد يؤّدي إلي التشرذم والتنازع المعيَقين للتنمية، ويؤمنون
 ّي موحد يسعون إلى فرضه على جميع المواطنين. بضرورة التماثل في الدولة وفق معيار وطن

 
ويخبرنا التاريخ أّن هذا الصنف من القادة يلجأ إلى إتّباع أنواع مختلفة من اضطهاد األقلّيات بما في ذلك التطهير العرقّي 

دة. وليست عمليات التطهير  العرقي التي اقترفها واقتـراف مجازر بشرّية للتخلص من األقليات كيما تبقى اأُلّمة نقّية موحَّ
 الصرب بحق المسلمين في البوسنة والهرسك في العقد الماضي ببعيدة عن األذهان.
ّياتهم الثقافية ومنحهم  وفي العصر الحاضر، تنامت الحركات السياسّية التي ينضوي فيها أبناء األقليات للمطالبة باحترام حرِّ

ل أخذ بعض هذه الحركات يطالب بتقاسم السلطة واالستقالل الذاتّي. وهكذا حقوقًا اجتماعّية وسياسّية واقتصادّية مساوية، ب
 فإن الدول التي تواجه هذه الحركات تجد نفسها أمام خيارين ال ثالث لهما:
ّيات الثقافّية وممارسة اإلقصاء الثقافّي،  ـ إّما قمع الحركات المطاِلبة بالحرِّ

ّما االتساع ديمقراطّيًا واحتواء المطال .ـ وا  فساح المجال للتنوُّع الثقافيُّ  ب المشروعة وا 
ل يؤّدي إلي توتُّرات اجتماعّية كبيرة، وأحيانًا إلى اضطرابات سياسّية عنيفة، ما يتسبَّب في خلخلة السِّلم  ولّما كان الخيار األوَّ

ياسات تعترف بالتباينات الثقافّية االجتماعّي وعرقلة التنمية، فإنَّ التقرير يدعو إلي تبّني الدول الخيار الثاني واتّباع س
لم االجتماعي ومشاركة جميع المواطنين في عملية التنمية البشرّية.  وتحترمها، من أجل استتباب السِّ

 
يَّة الناس  فالتنمية البشرية تتطلَّب أكثر من الصّحة والتعليم ومستوى المعيشـة الالئق والحرية السياسية. إّنها تتطّلب كذلك حرِّ

يَّة الثقافّيةفي الت حقٌّ من  عبير عن ُهوّياتهم العرقّية والدينّية واللغـــــوّية والثقافّية، واحترام الدولة لتلك الُهوّيات ورعايتها. فالحرِّ
 حقوق اإلنسان وعنصر هاّم من عناصر التنمية البشرّية.

 
ّيات الثقافّية  :افتراضات خاطئة عن الحرِّ

 
وّيات اإلنسان ال يمنع من والئه للدولة، فاإلنسان يستطيع أن يحمل ُهوّيات متعدِّدة ويتماهى مع يؤكِّد التقرير أنَّ تعدُّد هُ 

مجموعات مختلفة، فتكون له ُهوّية الجنسية )مثل كونه فرنسّيًا(، وُهوّية الجنس )مثل كونه امرأة( وُهوّية العنصر )مثل كونه 
نسّية والعربّية واإلنكليزّية(، وُهوّية السياسة )مثل كونه ذا ميول يسارّية(، من أصل إفريقّي(، وُهوّية اللغة )مثل طالقته بالفر 

وهوية الدِّين )مثل كونه مسلمًا(. وهذه الهويات المتعّددة ال تمنع من أن يكون والؤه لفرنسا التي يولد ويعيش فيها ويتلّقى تعليمه 
 في مدارسها ويعمل فيها وينخرط في جيشها. 

 
فات الثقافّية ال تشكِّل بحدِّ ذاتها سببًا للنزاعات المسلَّحة أو الحروب األهلّية، فالسبب الحقيقي هو التفاوتات كما أنَّ االختال
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االقتصادّية بين المجموعات، والصراع من أجل السلطة واألرض ) فالنزاع في سريالنكا، مثاًل، يعود إلي استحواذ األغلبية 
 ين تسـيطر األقلية التاميلية على الموارد االقتصادّية(. السنهالية على السلطة السياسّية في ح

ومن ناحية ُأخرى، ليس من الصحيح القول إنَّ التعددية الثقافية سبٌب لبقاء التقاليد السقيمة والقيم السيئة والمحافظة عليــــها 
مهم وممارساتهم ويكيِّفونها وفـــــق ما يتعلَّمونه من والوالء األعمى لها، ألنَّ الثقافة تتجدَّد باستمرار وألنَّ الناس يتساءلون عن ِقيَ 

ّية الثقافّية ليست سببًا معقوالً  ّية الثقافّية(، كـــما أن الحرِّ للسماح بانتهاك  حقائق وأفكار جديدة. فـ )التقاليد( ليســــت مرادفًا لـ )الحرِّ
 ل في التعليم.حقوق اإلنسان ـ كحرمان النساء مثاًل من حقوق مساوية لحقوق الرجا

 
عبها ويدحض التقرير الخرافة القائلة بأنَّ البلدان المتعدِّدة عرقّيًا وثقافياًّ أقل قدرة على النمو، ويضرب مثال بماليزيا التي يتألف ش

، ومع ذلك أصبحت عاشر دولة في العالم من حيث % 8والهنود بنسبة  % 52والصينيين بنسبة  % 20من المالي بنسبة 
 (**. )0992و 0992قتصادي بين عامي النمو اال

 
لة تس اعدها كما يهاجم التقرير بشّدة نظرّية الجبرّية الثقافّية، وهي الفكرة القائلة بأنَّ بعض الثقافات تمتلك ِقَيمًا ديمقراطّية متأصِّ

كس فيبر في أواخر القرن التاسع على إّتباع الديمقراطّية والتنمية في حين تفتقدها ثقافات ُأخرى، وهي النظرّية التي نادي بها ما
عشر، زاعما أنَّ األخالقّيات البروتستانتّية تساعد على النجاح االقتصادي. وقد انهارت هذه النظرّية مثل جبل ثلج تحت 

سالمّية في تحقيق نجاحات اقتصادّية باهرة. فليست هناك عالقة  الشمس الساطعة عندما نجحت بلدان كاثوليكّية وشنتوية وا 
 ة بين الثقافة أو الدين أو العرق وبين الديمقراطية أو االزدهار االقتصادي.سببيّ 
 

:أنواع اإلقصاء الثقافي َّ 
 

تشير اإلحصاءات إلي وجود ما يقرب من بليون شخص ـ أي واحــد من سبعة من سكان العالم ـ يتعرَّضون لإلقصاء الثقافي. 
 وهناك نوعان من اإلقصاء الثقافّي:

ل عتراف بأسلوب الحياة الذي تختاره أقلّية من األقليات، ومطالبة أفراد تلك األقلّية بإّتباع نمط حياة األكثرين ، عدم االاألوَّ
والعيش مثل اآلخرين تمامًا. ومن األمثلة على ذلك مطالبة فرنسا وبعض الدول األوروبّية للمهاجرين بالتخلي عن لغتهم 

وروبّي وثقافته )مثال منع التلميذات المسلمات اللواتي يعتمرن غطـاء الرأس من وعاداتهم واالنصهار أو االندماج بالمجتمع األ
متابعة تعليمهن في مدارس الدولة الفرنسّية(. كما يقع االضطهاد الدينّي ضمن هذا النوع من اإلقصاء الثقافّي )من األمثلة 

بين(. على ذلك مقتل آالف المسلمين وتهجير آالف منهم مؤخرًا في والية غوجارات  الهندية علي يد الهندوس المتعصِّ
، حرمان بعض الناس من الفرص االجتماعّية واالقتصادّية والسياسّية بسبب ُهوّيتهم الثقافّية ) مثل التمييز العنصرّي الثانية

ن حاليًا في الذي كان متبعًا بحكم القانون في بعض الواليات األمريكية وفي جنوب إفريقيا، أو مثل أوضاع السكان األصلّيي
األمريكّيتين وفي أستراليا، إذ تشير اإلحصاءات، مثاًل، أن نسبة من هم دون خطِّ الفقر بين السكان األصلّيين في المكسيك 

 لعاّمة السكان(.  % 08في حين هي  % 80تبلغ 
 

 :سياسات لضمان الحريات الثقافّية
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يّ  ات الثقافّية: منها سياسات لضمان المشاركة السياسّية لألقلِّّيات عن طريق يدعو التقريُر الدوَل إلى إتّباع سياسات تحقِّق الحرِّ

التمثيل النسبّي في االنتخابات، أو سياسة العمل اإليجابّي التي تخّصص نسبة محدَّدة لألقليات في المجالس التشريعّية 
 أو الحكم الذاتّي، حسب الظروف والحاالت.والوظائف الحكومّية وفي الشركات، أو إتّباع نظام الالمركزّية أو الفيدرالّية 

 
يَّة الدينّية عن طريق االلتزام بالديمقراطيَّة أو العلمانيَّة، وكذلك االعتراف باألعياد الدينّية لألقل يات ومنها سياسات لضمان الحرِّ

 والسماح ألبنائها بممارسة شعائرهم الدينّية علنًا.
 

ـــمح ألبناء األقلِّّيات بتعلُّم لغتهم أو استعمالها في مناطقــــهم ومنها سياسات من أجل التعدُّدية القانو  نّية. ومنها سياسات لغوية تســ
ات إضـــافة إلي اللغة الرسمّية أو الوطنـــّية. ومـــنها سياسات اجتــــماعّية واقتصادّية لتحقيق المساواة في الدخل والتعليم والخدم

 ان أبناء األقليات منها. الصحّية لجميع المواطنين وعدم حرم
 

:العولمة والتنوع الثقافي َّ 
 

تضعنا العولمة أمام تحديات جديدة وانقسام في الرأي بين معارض ومؤّيد. ففي حين يرى بعضهم أنَّ العولمة تفتح الحدود أمام 
ؤّدي إلى تعدُّدية ثقافّية، يرى بعضهم بين اأُلمم ما ي السلع واألفكار والِقيم وأنماط الحياة، وتيسِّر االّتصال والتالقح الثقافيّ 

اآلخر أنَّ العولمة تحمل تهديدًا للُهوّية المحلية والوطنّية وخسارة لِقيمها وأسلوب حياتها، أي إلى القضاء على ثقافات قائمة، 
 وفي ذلك خسارة للحضارة اإلنسانّية.

 
افّية وتشجيعها، وفي الوقت نفسه إلي إبقاء الحدود مفتوحة أمام ويسلك التقرير طريقًا وسطًا، فهو يدعو إلى احترام التعدُّدية الثق

 رؤوس األموال، والسلع، والناس، واألفكار.
 

 :الخالصة
 

" يدعو الدول إلى الحريات الثقافّية في عالم متنوعالذي يحمل عنوان " 0222وخالصة القول إنَّ تقرير التنمية البشرّية للعام 
الثقافّي وتحترمه بل وتحتفي به، من أجل أن يعيش جميع المواطنين حياتهم كاملة وأن  تبّني سياسات تعترف باالختالف

ّية تاّمة، من دون أن يتعرَّضوا لإلقصاء السياسّي أو االجتماعّي أو االقتصادّي بسبب عنصرهم أو  يختاروا ُهوّياتهم الثقافّية بحرِّ
ستساعد سياسات التعدُّد الثقافّي هذه على مشاركة جميع المواطنين في لغتهم أو دينهم أو معتقداتهم السياسّية واالجتماعّية. و 

ل إلي اضطرابات سياسّية تهدِّد السِّلم  عملّية التنمية مشاركة فاعلة، وتقضي على أسباب التوتُّرات االجتماعّية التي قد تتحوَّ
 االجتماعّي وتعرقل التنمية البشرّية.

 0222ة في تقرير التنمية البشرّية للعام قراء *
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اّتبعت ماليزيا سياسات توازن بين هوية الدولة وبين الحريات الثقافية. فجميع المدارس   **
تستخدم اللغة الرسمية،البهاسا، لغًة للتعليم لتكون لغة مشتركة بين جميع المواطنين تيّسر 

تمنع قيام معاهد خارج المدارس تعّلم لغات التواصل وتبادل المعلومات بينهم، ولكن الدولة ال 
األقليات؛ ووسائل إعالم الدولة تستخدم البهاسا ولكن األهالي لهم الحق في إقامة وسائل إعالم 

 بلغات األقليات، وهكذا.
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يَّة وبقية حقوق اإلنسان  وسائل إشاعة الحرِّ

 في بالدنا العربّية
 

 
 تقديم:

في جوهرها، هي ممارسة اإلنسان لحقوقه. فدعامتا الديمقراطّية األساسيَّتان  الديمقراطّية، 
يَّة التعبير عن الرأي. فإذا كان  َة حرِّ يَّة، خاصَّ هما حقُّ المواطنين في المساواة وحقُّهم في الحرِّ

يَّة التعبير عن آرائهم، توافرت الظروف  التي جميع المواطنين سواء أمام القانون وتمتَّعوا بحرِّ
 تؤهِّل نبتة الديمقراطيَّة للنماء والعطاء.

 
واحترام حقوق اإلنسان كفيل بضماِن نظاٍم ديمقراطيٍّ يطلق طاقات المواطنين في اإلبداع  

واإلنتاج، ما يحقِّق التنمية البشريَّة الشاملة التي تتمناها بلداننا العربّية. وال يتأّتى حكٌم ديمقراطيٌّ 
مفاهيم حقوق اإلنسان جزًء من منظومتنا الثقافّية. ويستلزم ذلك استخدام في بالدنا ما لم تصبح 

 وسائل عّدة تطال جميع مجاالت الحياة في جميع مراحلها ومؤسَّساتها. 
 

ّيات  وينظر كثيٌر من الباحثين إلى التنمية البشريَّة من منظور حقوق اإلنسان، أي الحرِّ
وق االجتماعيَّة واالقتصاديَّة والبيئيَّة. ويصرُّ هؤالء المدنيَّة والسياسيَّة باإلضافة إلى الحق

فون التنمية بأّنها " عمليَّة توسيع  الباحثون على الربط بين احترام حقوق اإلنسان والتنمية، ويعرِّ
يَّة دورًا مركزّيًا في عملّية التنمية.)  (0خيارات البشر"، وهو تعريف يعطي للحرِّ

 
 

 :حقوق اإلنسان
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ري الحديث عن " حقوق اإلنسان" دون أن يعرف السامع ما هي تلك كثيرًا ما يج 
الحقوق. ولهذا ارتأينا ذكر هذه الحقوق بإيجاز قبل أن نتطرق إلى وسائل إشاعتها وصيانتها 

 واحترامها. 
 
ينبغي اإلشارة أواًل إلى أن مفهوم " حقوق اإلنسان " قد تطوَّر خالل آالف السنين نتيجًة  

أجل تحسين ظروفه وترقية مستوى حياته، على الرغم من أنَّ المصطلح  لنضال اإلنسان من
ذاته شاع بعد الحرب العالميَّة الثانية، وحلَّ محلَّ مصطلحات ُأخرى كانت مستعمله في القرنين 
ّيات الخاّصة" و "  التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين مثل مصطلَحي " الحرِّ

ّيات العاّمة". وقد  أصبح مصطلح " حقوق اإلنسان " في الوقت الحاضر يدلُّ على أربعة الحرِّ
 أنواع من الحقوق هي:

 
لإلنسان بوصفه كائنًا حّيًا بغضِّ النظر عن البالد التي يعيش فيها وبغضِّ  الحقوق الطبيعيَّةـ 

وحق  النظر عن تمتعه بجنسيَّة تلك البالد أو ال، ومن أمثلة تلك الحقوق الطبيعيَّة حّق الحياة
 الحركة والتنقُّل.

التي ينصُّ عليها القانون لكّل فرد يعيش داخل الدولة، مثل حّق التملك وحّق  الحقوق المدنيَّةـ 
 التعاقد والبيع والشراء.

التي تتمتع بها طائفة يحّددها القانون من القاطنين في الدولة الذين  الحقوق السياسيَّةـ 
 ّق االنتخاب، وحّق تكوين الجمعّيات، وغيرهما.يشاركون في الحياة السياسّية مثل ح

التي تضمنها الدولة لألفراد الذين يعيشون داخل حدودها،  الحقوق االجتماعيَّة واالقتصاديةـ 
 مثل الضمان االجتماعّي، والتأمين الصحّي وغيرهما.

 
 :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 02ة العامَّة لألمم المتَّحدة في صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عن الجمعيَّ  
. ويتألف من ديباجة وثالثين مادَّة فيها بعض التفصيل لهذه 0928ديسمبر/ كانون الثاني 
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األنواع األربعة من الحقوق الرئيسة التي ذكرنا. ويمكن إجمال الحقوق التي ذكرها اإلعالن 
 العالمّي بما يأتي:

 شخصه، ـ حّق اإلنسان في الحياة واألمان وسالمة
ّية، فال يجوز استرقاق أيِّ شخص أو استعباده،  ـ حّق اإلنسان في الحرِّ

ـ حّق اإلنسان في المساواة، ما يقتضي إلغاء جميع أنواع التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو 
 الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي؛ وحقه في المساواة أمام القانون، 

 وحّقه في اللجوء إلى المحاكم إلنصافه،ـ حّق اإلنسان في العدالة، 
يَّة التنقُّل وفي اللجوء،  ـ حّق اإلنسان في حرِّ

 ـ حّق اإلنسان، رجاًل كان أو امرأة، متى أدرك سنَّ البلوغ، في الزواج وتكوين األسرة،
 ـ حّق اإلنسان في التملُّك وفي حماية ملكيَّته، بما في ذلك الملكيَّة الفكريَّة.

ّية التفكير والمعتَقد والتعبير.ـ حّق اإلنسا  ن في حرِّ
 ـ حّق اإلنسان في المشاركة في الحياة العامَّة وتقلُّد الوظائف العامَّة،
 ـ حّق اإلنسان في العمل ومستوًى معيشّي الئق بالكرامة اإلنسانّية،

 (0.)ـ حّق اإلنسان في التعلُّم، بحيث يكون من واجب الدولة توفير التعليم األساسّي مجاناً 
 

 :  حقوق اإلنسان في الوطن العربيّ 
وعند النظر في حالة البالد العربية نجد غيابًا ملحوظًا لهذه الحقوق التي ذكرنا، خاّصَة 
ّيات المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية. كما نجد انتهاكًا للحريات السياسيَّة  الحرِّ

ًة عندما يتعّلق ا ألمر بالجماعات الفرعيَّة، دينّية كانت أو إثنّية، فُتحَرم من حقوق والثقافيَّة، خاصَّ
المواطنة الكاملة وحقوق اإلنسان. إضافًة إلى إقصاء المرأة وحرمانها من حّقها في المساواة ومن 
ّيات على الرغم من  القيام بدورها كاماًل في التنمية. بل نجد بعض القوانين التي تصادر الحرِّ

ّيات. وال توجد حركات سياسيَّة عربيَّة مستقلَّة تناضل من اعتراف الدسات ير العربّية بتلك الحرِّ
 (.5أجل حقوق اإلنسان )
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 وسائل إلنعاش حقوق اإلنسان في الوطن العربّي:
إنَّ تحقيق تنمية اقتصاديَّة اجتماعيَّة في البالد العربيَّة يتطلَّب قبل كلِّ شيء إصالحًا 

نما داخليًا في اتِّجاه الح كم الصالح واإلدارة الرشيدة، إصالحًا ال في أنظمة الحكم فحسب، وا 
كذلك في بنية المجتمع ككّل، من الفرد إلى األسرة إلى جميع المؤسِّسات المكّونة له، بحيث 
ّيات وحقوق اإلنسان، وُيقّوى المجتمع المدنّي، وُيحَقق تكافؤ  ز الحرِّ ُتضَمن سيادة القانون، وُتعزَّ

 رسَّخ مفاهيم دولة الحقِّ والقانون.الفرص، وتُ 
 

وينبغي إعمال مبادئ أساسيَّة لضمان سيادة دولة القانون وحقوق اإلنسان. وهذه المبادئ 
هات التي  جرائها بإشراف هيئة محايدة مستقلَّة كي تعبِّر عن التوجُّ ّية االنتخابات وا  هي: حرِّ

والربط بين السلطة والمسؤولّية، وتداول  تختارها الجماهير، واألخذ بنظام التعددّية الحزبية،
يجاد محكمة دستورّية تراقب دستورّية القوانين، واستقالل القضاء، وااللتزام بالحقوق  السلطة، وا 
ّيات المدنيَّة والسياسيَّة واالجتماعيَّة والثقافيَّة التي تنّص عليها المواثيق الدولّية، وحّق  والحرِّ

يّ   (2اتهم المسلوبة.)األفراد في التعويض عن حرِّ
 

 وسائل إشاعة حقوق اإلنسان واحترامها وصيانتها:
يمكن الربط بين مقدار احترام حقوق اإلنسان في البالد وبين درجة تنميتها الشاملة.  

فكّلما ازداد احترام حقوق اإلنسان، ارتفعت التنمية في البالد. فتمتُُّع الناس بحقوقهم يؤدِّي إلى 
 وزيادة مشاركتهم في الحياة االقتصاديَّة واالجتماعيَّة والسياسيَّة.توسيع اختياراتهم، 

 
ولكي نشيع مفهوم حقوق اإلنسان بحيث ُيصبح جزءًا من المنظومة المفهومية للناس وقيمة 
من سّلم قيمهم ومكّونًا من مكونات ثقافتهم، ال بد أن نستخدم وسائل متعددة: قانونية، وتربوية، 

عالمية، وتنظيمية.   وا 
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ينبغي عدم النظر إلى أزمة حقوق اإلنسان في البالد العربّية بوصفها قضية سياسيَّة قانونيَّة 
فقط.  فنحن نعلم أنَّ الغالبّية الساحقة من دساتير الدول العربّية هي من أفضل الدساتير في 

يَّات والحقوق، إن لم تكن كّلها. ولكن الخلل عندنا يك من في العالم وتتضمَّن معظم الحرِّ
التطبيق، ألنَّ من سمات البالد المتخلفة )أو كما يقال تورية: البالد النامية أو السائرة في طريق 
 النمو( أّنها تمتلك قوانين جّيدة ولكن ال تطبقها، وتتوفر على خطط تنمية رائعة ولكن ال تنّفذها. 

 

المقصود بالثقافة هنا هو فأزمة حقوق اإلنسان في بالدنا العربيَّة هي أزمة ثقافيَّة كذلك. و 
ة لذاتها وللعالم الذي يحيط بها وتتحّكم في  ََ تلك المنظومة القيميَّة التي تشّكل رؤية األمُّ
تصرفات أفرادها وسلوكاتهم. فأزمة حقوق اإلنسان هي أزمة ثقافة ال أزمة سياسة أو قانون فقط. 

تمع العربّي، بحيث يصبح احترام وال بدَّ من إيجاد وسائل لتنمية ثقافة حقوق اإلنسان في المج
ّنما  حقوق اإلنسان جزًء من ثقافة المجتمع وأعرافه وعاداته وممارساته، ال بنّص القانون فقط، وا 

 ( 3كذلك بحكم القيم السائدة التي يقّدسها المجتمع ويتمسك بها.)
 

عالميَّ  ة إلشاعة ثقافة ولهذا ال بد من تبني وسائل قانونيَّة وسياسيَّة وتربويَّة وثقافيَّة وا 
 حقوق اإلنسان في المجتمع.

 
 

 الوسائل الثقافية لصيانة حقوق اإلنسان:
وفي الوقت الذي نرى فيه أهمِّيَّة القوانين في صيانة حقوق اإلنسان فإنَّنا نعتقد مخلصين 
يَّات وحقوق اإلنسان هي مسألة ثقافّية قبل أن تكون حاصل قوانين  أنَّ مسألة احترام الحرِّ

يَّة وحقوق اإلنسان واحترامها في مسطَّ  رة، وينبغي العمل أوَّاًل على إشاعة مفاهيم وِقيم الحرِّ
المدرسة واأُلسرة والمكتب والمصنع وجميع المؤسسات االجتماعيَّة واالقتصاديَّة والسياسيَّة، ليتّم 

ّيات والحقوق وبين الممارسات الفر   دّية والسلطوّية. التجاوب والتفاعل بين القوانين الضامنة للحرِّ
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 :كيفية تنمية ثقافة حقوق اإلنسان
يمكن أن يتحقَّق نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع بتضافر عدد من ، في نظرنا 

 ، العناصر، كالتعليم، والتدريب، ووسائل اإلعالم واالتِّصال، وأنشطة المجتمع المدنيِّ
يم، فإّنني أقترح أن تكون حلقة التعليم والتشريعات، وغيرها. وبوصفي أحد المشتغلين في التعل

هي الحلقة التي نبدأ بإصالحها في سلسلة البنيات االجتماعيَّة التي سبق ذكرها. فبواسطة 
يَّة في المجتمع العربيَّ واإليمان بقيمها.  التعليم يمكن نشر ثقافة الحرِّ

 
يَّة على مستوى المناهج، إنَّ التعليم في البالد العربيَّة يعاني تدّني النوعّية وغياب ال  حرِّ

وطرائق التدريس، والتقييم. فالمناهج ال تتضمَّن ماّدة مبادئ حقوق اإلنسان وقيمها، وال تنشئة 
يَّة والمساواة بين الناس، رجااًل ونساًء، واالنفتاح على الثقافات األخرى،  التالميذ على حّب الحرِّ

التعامل مع اآلخرين. قد ُتذكر في المناهج وال تبّني المنهج العقالنّي في الدرس والبحث و 
 المدرسّية بعض مبادئ حقوق اإلنسان وقيمها، ولكن بصورة غير منهجّية وغير منتجة.

 
أّما طرائق التدريس أو أساليب التعليم، فإّنها تقوم على التلّقي السلبّي والخوف، ما  

يَّة في التعليم ظاهرة يعانيها  يناقض تمامًا تنمية الشخصيَّة وروح اإلبداع واالبتكار. وخنق الحرِّ
التعليم في جميع مستوياته ومختلف عناصره. فالتالميذ يقهرهم المعلمون، والمعلمون بدورهم 

 (.2مقهورون من طرف اإلدارة التعليمّية، وهذه مقهورة من قبل اإلدارة المركزية، وهكذا دواليك)
 

 الكتاب وسيلة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان:
في سوق الكتاب العربّي ندرة الكتابات التي تتناول مفهوم حقوق اإلنسان وندرة نالحظ  

يَّة. ويستطيع الكتاب أن ُيسهم في نشر ثقافة  الكتابات التي تعالج مختلف الموضوعات بحرِّ
حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها في المجتمع، خاصة الكتاب الموجه لألطفال واليافعين. وقد كتبُت 

" عصفورة األمير: قصة عاطفية من طّي النسيان، لألذكياء اليافعين بعنوان قصة لألطفال و 
ية وحقوق اإلنسان والتنمية البشرّية  (9)من الفتيات والفتيان"  حاولُت أن أبّسط فيها مفاهيم الحرِّ
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ة حّب بين أمير شاّب يعيش في قصر والده السلطان وراعية جميلة  الشاملة، من خالل قصَّ
محرومة من الخدمات الصحّية والطبّية والتعليمية. وفي هذه القّصة، تبدو على تعيش في قرية 

مالمح األمير الصغير عالمات الحزن واألسى، فيجلب له والده السلطان عصفورة عجيبة في 
 قفٍص فضيٍّ جميل.

 
وذات يوم، كان األمير مستلقيًا باسترخاء على أريكة في مكتبه، الذي ُتِطلُّ نوافُذُه "   
لى حديقة القصر الَغنَّاء. ومدَّ بصَره، عبر النافذة، إلى الفضاء الواسع، حيث الشمس ع

مشرقة، تمأل الكوَن كلَّه بنورها. فرأى الحديقة الزاخرة باألشجار المثمرة، واألزهار ذات األلوان 
يَّة، من غصن إلى غصن، و  هي الزاهية، التي تعبق بالعبير. والحت له األطيار، تتنقَّل بحرِّ

تغرُِّد بأحلى األلحان. وبدت له أغصان األشجار، يهّزها النسيم، فتتمايل كأنَّها ترقص على 
 أنغام الطيور. وتمنَّى لو كان حّرًا، كذلك النسيم أو كتلك الطيور. ثمَّ تساءل في نفسه:

يَّة لنفسه ويحرم غيَره منها؟ أيمكن للمرء أن يق  ّيد ـ هل يستطيع اإلنسان أن يتمّنى الحرِّ
يََّتها، ومنحُتها طالقَتها، مثل  يَّة َمن ُيحب؟ لو كنُت أحببُت هذه العصفورة حّقًا لوهبُتها حرِّ حرِّ

 بقية الطيور.
  

صحيٌح أنه أحبَّ تلك العصفورة من صميم فؤاده، وهو واثق من محّبتها له. كان يعرف 
تكانة جناحيها، ذلك من عينيها الخضراوين، عندما يحّدق فيهما. كان يعرف ذلك من اس

عندما ُيمّسد ريشهما بأنامله. كان يعرف ذلك من زقزقتها السريعة اإليقاع، عندما يبتعد 
عنها، وكأنَّها تناديه، ترجوه، تتوسَّل إليه أن يعود إليها ويبقى بقربها. َبْيَد أن شكًا خامر 

الخالص، حّبا بملء  تفكيَره. أتراها تحّبه لو كانت طليقة حّرة كبقية الطيور؟ فهو يريد الحبّ 
 اختيارها، وكامل إرادتها. 

 
يَّته في آٍن واحد.  وتذّكَر أنه هو اآلخر يستطيع أن يعّبر لها عن ُحـبِّـِه، بل ويمارس حرِّ
يَّة االختيار واإلرادة. واالختيار واإلرادة يتجسَّدان  يَّة الحقيقيَّة هي حرِّ وقال في نفسه: إنَّ الحرِّ
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ذي يضعهما موضع التنفيذ، وُيخرجهما إلى حيز الوجود. فما فائدة بالفعل، أي بالعمل ال
يَّة إْن لم ُتَؤِد إلى التغيير، وال يتمُّ التغيير إال بالعمل. وهكذا ُيصِبح الفرُد مسئواًل عن  الحرِّ

 أعماله وتصرُّفاته، ألنَّه حرٌّ في اختياراته. 
 

فضيّ، بخطوات وئيدة ولكنَّها ونهض األمير الصغير من أريكته، واتَّجه إلى القفص ال
العجيبة، ثمَّ  ثابتة، تنمُّ عن عزم، وتصميم، ورؤية واضحة. ونظر بعيَنين حزينَتين إلى العصفورة

فتح باب القفص، ووضع يده بلطف على العصفورة، فاستكانت له وارتاحت. حملها بين 
صرُه في  السماء كفيه، وسار إلى نافذة المكتب، الُمشرَعة على حديقة القصر. وجال بَ 

الزرقاء الصافية األديم، وفي أعالي األشجار الباسقة ذات األغصان المتراقصة بفعل النسيم، 
 وأطلَق العصفورة في الهواء. 

 
تردَّدت العصفورة في الفراغ وهلة، ثم حلَّقت بعيدًا بعيدًا حتَّى استقرَّت على سعفِة نخلة 

 الذهبّي اللون. باسقة، بالقرب من عثقها الُمحمَّل بالرطب
 

في تلك اللحظة، رصدْت عيون الحّراس والرقباء المبثوثة في القصر ما فعل األمير 
الصغير، ونقلت خبره إلى السلطان الَمهيب. وعندما جلس األمير المحبوب، ذلك المساء، في 

 حضرة السلطان، ليتلقَّى منه درَسه الخاصَّ المعتاد، قال السلطان: 
ي، أنَّك أطلقت العصفورة من قفصها، وهذا تصّرف نبيل، ينّم عن ُحبَِّك ـ َبَلَغني، يا ُبن

للحرية. والحرّيُة شيء مقّدس رائع. وهي حقٌّ طبيعيٌّ لإلنسان، ألنَّه يوَلد ُحرًّا. ولكن تذّكْر أنَّ 
. وال َتْنَس، يا ولدي،  يَّة االختيار بين عمل الخير وعمل الشرِّ يَّة الحقيقيَّة هي حرِّ أنَّه ال الحرِّ

يَّة غيره. وال ُبدَّ من قوانيَن تنظِّم  يَّة المرء تنتهي عندما تبدأ حرِّ يَّة مطلقة، فحرِّ توجد حرِّ
يَّات العاّمة، وتُبيِّن حدوَدها، وال مندوحة من وجود سلطة شرعّية، تسهر على تطبيق تلك  الحرِّ

يَّة إلى فوضى، وأمسى نفُعها ضرراً  ال انقلبت الحرِّ  . القوانين، وا 
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وضرب السلطاُن لألمير الصغير مثاًل في قصة الشاَبين، اللَذين كانا يتجادالن في أمر 
ز أقواله اللفظّية بحركاٍت جسدّية،  من األمور، فراح أحُدهما ـ في غمرة حماسته ـ  يعزِّ
 وبإشارات من يَديه، ليعطي لغته قوًة ومتانة، عندما تشترك عينا زميله وأذناه في تلّقي رسالته

 ، فأشار بإصبعه تجاه وجه محاوره، َفَمّست إصبُعُه أنَف اآلخر، فقال هذا له:
يََّة إصبِعَك تنتهي، حيُث تبدأ حريُة أنفي."   (8)ـ إنَّ حرِّ

 
هة للفتيات والفتيان من أجل   يَّة في قصة موجَّ هذا مثل على كيفية طرح مفهوم الحرَّ

يَّة بين أبناء إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان وقيمها. فالقوانين  وحدها ال تكفي لترسيخ ِقَيم الحرِّ
 الشعب ما لم ُتسِهم الثقافة في نشر تلك الِقَيم وتعزيزها.

 
 

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
 الهوامش:

ربي : نحو الحرية في الوطن الع0222تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ( 5)    
 (0223)عمان: المكتب أإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

( ص 0220، 00)الرباط: المعرفة للجميع  حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية واإلعالن العالمي( علي القاسمي، 0)    
 .32ـ 22
 059( تقرير التنمية اإلنسانية العربية، المرجع السابق، ص 5)    
 . 20ـ 22( المرجع السابق، ص 2)    
 52( ص 0980)بيروت: المركز الثقافي العربي،  مفهوم الحرية( عبد اهلل العروي، 3)    

 (0220)الرباط: المعرفة للجميع،  الجامعة والتنمية( علي القاسمي، 2)      
)بيروت: مكتبة لبنان  اء من الفتيات والفتيانعصفورة األمير: قصة عاطفية من طّي النسيان، لألذكي( علي القاسمي، 9)    

 (.0223ناشرون، 
 .00ـ02( المرجع السابق، ص 8)    
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 حرية الكاتب في الخروج عن األعراف واألخالق المعتَمدة:
 
 

 نصيحة إلى كاتب ناشئ:
 أقصر الطرق إلى الشهرة والمال والعالمّية

 
 

 
بة في الكتابة. وعلى الرغم من أّنك لم أنَت شاب )أو شابة( موهوب تأنس في نفسك الرغ

ُتكِمل تعليمك العالي ولم تعّمق ثقافتك العاّمة، فإّنك تطمح في دخيلة نفسك إلى الحصول على 
 المال، والوصول إلى الشهرة، بل وحّتى بلوغ مرتبة العالمّية. وِلَم ال؟ فالطموح أمر مشروع.

 
رشادات إلى األدباء ثّمة كتٌب ومقاالت كثيرة، عربّية ومترَجمة، تت ضمَّن نصائح وا 

الناشئين؛ خالصتها ضرورة اإلكثار من القراءة، واالطالع على تاريخ األدب العربّي واآلداب 
العالمّية األخرى، والوقوف على المدارس الفنّية واالتجاهات النقدّية، واإللمام بمختلف الدراسات 

  الفلسفّية والعلمّية واالجتماعّية، وما إلى ذلك.
 

إنَّ ما يقترحه عليك أصحاب هذه النصائح يضعك في طريق صعب المرتقى، مزروع 
باألشواك، ويتطّلب سهر الليالي، ويستلزم بذل غاية المجهود. إنَّهم يغارون منك، ويبتغون 
إبعادك عن طريقهم، والزّج بك في دروب المعرفة المتشابكة لتتوه خطواتك الطرية، إنَّهم يبتغون 

ابات المعرفة الكثيفة لتختنق أنفاسك. ال تستمع إليهم. أّما أنا فسأقترح عليك طريقًا طمرَك في غ
رحبًا ميّسرًا قصيرًا يقودك بالتأكيد إلى ما تبتغيه من شهرة ومال وعالمّية؛ وال يتطّلب منك إال 

 كتابة بضعة نصوص.
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 أنصحك بإحدى الطرق الثالث اآلتية أو بها جميعًا:

 :يةأواًل، اللغة العرب
أقترح عليك أن تكتب مقااًل باللغة العربّية الفصحى تهاجم فيه ـ بكلِّ ما لديك من ضراوة  

ووقاحة ـ اللغة العربّية الفصحى. وليُكن عنوان المقال مثاًل " المنهاج الذهبّي لتقدُّم اإلنسان 
لم تهجر العربّية العربّي". وتؤّكد فيه أن األقطار العربية ال يمكنها تحقيق التنمية البشرية ما 

الفصحى المشتركة وتستعمل لهجاتها العامية في التعليم واإلعالم ومرافق الحياة اإلدارّية 
 واالقتصادّية واالجتماعّية. 

 
بل أنصحك باإلعالن عن نّيتك إصدار صحيفة أو إنشاء إذاعة أو إطالق فضائّية،  

ف" ـ أبناء وطنك األعزاء. وسرعان ما باللهجة العامّية فقط، من أجل تجهيل ـ عفوًا أقصد "تثقي
ستجد أنَّ المراكز الثقافية الغربيَّة، ومؤسَّساتها المتخصِّصة في تقديم المساعدات للبلدان النامية، 
غداق الدعم المعنوّي والمادّي عليك لتمكينك من تحقيق مشروعك  تتهافت على االّتصال بك، وا 

 الثقافّي النبيل.
 
كتابة ونشرَت مقااًل آخر تقول فيه إنَّ بالدنا لن تتقدم أبدًا ولن أما إذا تدربَت على ال 

تتمكن من توطين العلوم والتكنولوجيا ما لم تترك اللغة العربّية وتعتمد اللغة اإلنجليزية )أو اللغة 
الفرنسية، بحسب القطر"العربّي" الذي تنشر المقال فيه( في التعليم واإلدارة والتجارة وجميع 

اة، فإّنك بذلك ستكون كاتبًا ومفكِّرًا عظيمًا يعرف من أين تؤَكل الكتف، وال تحتاج مرافق الحي
 إلى نصيحتي.

 
 ثانيًا، اإلسالم:

أقترح عليك أن تكتب مقااًل تؤّكد فيه أنَّ اإلسالم يضايق المرأة ويحاصرها ويخنق  
حقتها ومطاردتها أنفاسها، وعندما تتمكن هذه المرأة المسكينة من اإلفالت منه يأخذ في مال
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واإلطباق عليها، وأنَّ القرآن )وليس الفقر وغمط حقوق اإلنسان( هو الذي يجعل الشباب 
إرهابّيين وسّفاكين وانتحارّيين، ويزودهم بالخناجر والبنادق والمتفجرات والقنابل اليدوّية، وال بّد 

شرافهم.من إخراج طبعة مصحَّحة منّقحة من القرآن بتحرير خبراء غربّيين ديمق  راطّيين وا 
 

يَّتك في إعادة نشر المقال بصيغ متعدِّدة في عدَّة منابر   وأقترح عليك أن تأخذ كامل حرِّ
ذا لم ينتبه أحدُّ إلى مقالك التافه هذا )عفوًا أقصد "الرائع"(، أقترح عليك أن تطلب  إعالمّية. وا 

طالق من امرأتك )ولو لم تكن من أحد أقاربك الُمعّممين من رجال الدين أن يقيم عليك دعوى ال
متزوجًا(، واألفضل أن يفتي بهدر دمك. وعند ذاك ستهّب الحكومات الغربيَّة العلمانيَّة للدفاع 
عنك، وترجمة بقية أعمالك السخيفة إلى جميع اللغات األوربّية، ومنحك الجوائز واألوسمة 

غداق األلقاب ال قامة االحتفاالت تكريمًا لك، وا   ملوكّية عليك.  العالمّية، وا 
 

 ثالثًا، العرب وقيمهم:
أقترح عليك هذه المّرة أن تكتب رواية سيرذاتّية، بغض النظر عن توافر الشروط الفنّية  

أو التقنّيات السردّية فيها. وتزعم فيها أّنك ضحية المجتمع العربّي الذي استغلك وأساء معاملتك 
أة شاّذة جنسّيًا، وأّنكما أنجبتمًا طفاًل شاّذًا جنسّيًا؛ فأصبحت شاّذًا جنسّيًا، وأنَّك تزّوجَت من امر 

ذا لم يلتفت أحد إلى روايتك،  أو شيئًا من هذا القبيل يقدح بأخالق أبناء جلدتك العرب وِقَيمهم. وا 
أقترح عليك أن ُتقِنع أحد رجال السلطة المسؤولين من أقاربك بمنع روايتك ومصادرة ما ُوزِّع 

ذا أتّم هذا المسؤول فضله عليك واعتقلك بضعة أيام، فستجد جميع منها في األسواق. وا  
الصحف تتحّدث عن روايتك الخارقة، وتنبري جمعّيات حقوق اإلنسان الغربّية للدفاع عنك، 
ّية التعبير طبعًا، وتتبارى دور النشر الغربّية في ترجمة روايتك الفريدة إلى لغات العالم،  وعن حرِّ

مريكّية في بلداننا " العربّية " بإدراج ترجمتها ضمن الكتب المقّررة لتعليم وتتوّلى الجامعات األ
 األساليب اإلنجليزّية األصيلة.  فتنال الشهرة والمال والعالمّية، بأقصر الطرق. 
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 لحرية في القصة القصيرةا

 

 "سّيدة الَمرايا" سّيدة القّصة القصيرة
 عة عبد الجبار السحيمي القصصيَّةقراءة في مجمو 

 
 بقلم: الدكتور علي القاسمي
 

 
ة الجيدة:  مقدِّمة: معيار القصَّ

كما أّنه ليس ثّمة تعريف مّتفق عليه للقّصة القصيرة حيث تتعّدد تعريفاتها بعدد كتّابها  
القاّص الروائي البارزين، فإّنه ال يوجد معيار معروف للقّصة القصيرة الجيِّدة. وعندما ُعِهد  إلى 

الشاعر الرّسام الناقد األشهر في أمريكا، جون أبدايك، أن يختار أفضل القصص األمريكّية 
القصيرة في القرن العشرين لتصدر في مجّلد كبير، كتب أبدايك في مقدِّمته للخمس وخمسين 

نبغي قصًة التي اختارها، قائاًل إّنه يدرك تمامًا عدم وجود معيار مقبول للقصص التي ي
نفس القارئ لحيويتها وجمالها ، وتقنعه   تفضيلها، ولكّنه انتقى تلك القصص التي تترك أثرًا في

بأّنها وقعت فعاًل أو أّنها يمكن أن تقع، وتعّبر عن واقع المجتمع ببيئته وثقافته وقضاياه 
 . (0) وشخوصه و التحّوالت الجارية فيه

 
القّصة القصيرة نصٌّ يسرد حدثًا يتعّلق  بصورة عاّمة، هنالك شبه اّتفاق على أنَّ  

بشخصّية )عادًة إنسانّية( وتصف ردَّ فعلها ومشاعرها تجاه هذا الحدث. وهذا يعنى أّن نواة 
 القّصة القصيرة حكاية، وتتوّفر عادة، وليس دائمًا، على عناصر ثالثة هي: 

 ، عرٌض تعريفّي بالشخصّية،أوالً 
 ، نمو الحدث وتطوُّره،ثانياً 
 ، الصراع الدرامّي الذي يحتدم في مواقف الشخصّية وسلوكها ومشاعرها.لثاً ثا
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وتتناول القّصة القصيرة تلك العناصر بصورٍة ُمكثَّفة وتعالج موضوعًة واحدة، بحيث تترك أثرًا 

 واحدًا في نفس القارئ، ُيطلق عليه في مصطلحات هذا الفنِّ " وحدة األثر".
 

القّصة القصيرة هذه العناصر نفسها في قصصهم، فإّنهم يتباينون  ولكن حّتى لو استخدم ُكتّاب
ناته المختلفة، ويتفاوتون من حيث مراجع السرد وروافده. فمنذ  ّي ومكوِّ على مستوى البناء النصِّ
أن ظهرت القّصة القصيرة الحديثة في أوربا في القرن التاسع عشر على أيدي روادها الكبار 

الفرنسي، وأدغار ألن بو األمريكي، تباينْت أساليُب بنائها وتقنياتها  تشيخوف الروسي، وموباسان
ونوعّية لغتها، بحيث راحت تقترب من هذا الجنس األدبّي مرًة ومن ذاك مّرة ُأخرى، حّتى أنَّنا 
نستطيع القول إّن القّصة القصيرة تقع في مربع تتألُّف أضالعه من : السيرة، والمسرح، والشعر، 

تباين موقعها في هذا المربع من كاتب إلى آخر ومن قّصة إلى أخرى، بحيث تكون والمقالة؛وي
أقرب إلى ضلع من أضالع ذلك المرّبع، وقّلما تكون في وسطه. فهي تمتح من جميع األجناس 
ضافًة إلى ذلك، فإّن عددًا من الُكتّاب، مثل القاّص  األدبّية اأُلخرى بصورة غير متساوية. وا 

كّي جون شيفر، أخذ منذ أواخر الثالثينّيات وأوائل األربعينّيات من القرن الماضي الروائّي األمري
بهدم األسوار التي كانت قائمة بين األجناس األدبّية وخلطها داخل ما نسميه بالقّصة القصيرة، 

 من أجل توسيع دائرة قّرائه. 
 
طبقة متوّسطة في  تطّلب ظهور القّصة القصيرة الحديثة شرَطين أساسيَّين هما: ظهور  

المجتمع، ووجود صحافة وطباعة بحيث يمكن طباعة آالف النسخ من الصحف بسرعة 
يعها على نطاق واسع. وتوافَر هذان الشرطان في البالد العربية خالل النصف الثاني من  وتوزَّ
القرن التاسع عشر، فأخذت الصحف تنشر القصص القصيرة الُمترَجمة والموضوعة. ومع ذلك، 

ى الرغم من دور الطبقة الوسطى في ظهور القّصة القصيرة، فإّن كّتاب القّصة القصيرة ال وعل
يختارون شخوصهم، عادًة، من بين أبناء الطبقة الوسطى أو الطبقة العليا الذين يطالعون 
ّنما ينتخبونهم من بين أبناء الطبقة الفقيرة، من الُمهمَّشين والمستضعفين  الصحف، وا 
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حباطاتهم. فالقّصة القصيرة ال والمسحوقين؛ و  خفاقاتهم وا  يعبِّرون عادًة عن آالمهم ومعاناتهم وا 
ّنما هي فضاء يتحّرك فيه  تتوفر على بطٍل ُيشار إليه بالبنان وُيقلَّد بأكاليل الغار والعرفان؛ وا 
المقهورون أو المضطهدون أو المحرومون أو المخنوقة أصواتهم؛ فتصوِّر عاَلمهم الداخلّي 

م أحاسيسهم األليمة، في لحظاِت انكسارهم وحصارهم وانهيارهم.  والقّصة القصيرة ال ترمي وترس
ّنما تكتفي بوصف  بطوِق نجاة إلى هؤالء المساكين، وال تضع أقدامهم على سبيل الخالص، وا 
مأساتهم، كأّنها لم ُتكتب لهم، بل ُكِتبْت لغيرهم من الميسورين والمترفين، من أجل تحسيسهم 

ال أولئك المعوزين والبائسين، وهم يئنون تحت وطأة القلق المستبد والخوف الدائم، وينوءون بأحو 
تحت نير االضطهاد، ويقاسون التعذيب الرهيب الذي يجعل أرواحهم تترنح على حافة الحياة، 

 وتذوي على حدود الموت.  
 

 :مكانة "سّيدة المرايا" في إنتاج السحيمي
"النّص وال " وفحص "قتِل الكاتبية البنيوّية في النقد، بضرورِة مهما طالَب أنصاُر النظر  

بمعزل عن شخص  (0)"سّيدة المرايا"، فإّننا ال يمكن أن ندرس مجموعة " شيء غير النّص 
نتاجه في األجناس األدبّية األخرى، وفي مقدِّمتها مقاالته اليومّية في جريدة ) ( العلمالكاتب وا 

ريق في النضال ضدَّ الحماية الفرنسّية االستعمارّية، بوصفها لسان المغربّية ذات التاريخ الع
)حزب االستقالل( الذي قاد النضال من أجل تحرير المغرب. وقد ُجِمعت بعض مقاالت 

 .(5)" بخط اليدالسحيمي وُنِشرت في كتاٍب عنوانه " 
  
قٍع ثقافيٍّ عبد الجبار السحيمي كاتب ملتزم يؤمن بأنَّ النصَّ خطاٌب يعبِّر عن وا 

هات. ولهذا فإّن تجربته  ، ويرمي إلى إحداَث تغيير في العقلّية والمواقف والتوجُّ وحضاريٍّ
القصصّية تتجاوب مع الواقع االجتماعّي والسياسّي العربّي في أزماته وتحوُّالته الفكرّية الحاّدة. 

الممكن من األولى " كما في مجموعته  سيدة المرايا" وهو في مجموعته القصصّية الثانية  " 
التي ُتعدُّ نقطَة تحّوٍل نوعيٍّ في تاريخ السرد المغربّي، يعرض علينا شخصّيات  (2)" المستحيل

اختارها بعناية من بين المضطهدين والمقهورين، ووضعها في مواقف سردّية ملتهبة متفّجرة، 
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نِتج األثَر المطلوب في وراح يطّور أحداثة بحنكة ومهارة وصبر فائق، ليكسب تعاطف القارئ ويُ 
" التي ُنشرت هذا العام، يّتضح له سيدة المرايانفسه. وَمن ُيمِعن النظر في قصص مجموعة " 

أّنها ُكتبت في فترة الستينّيات والسبعينّيات، شأنها في ذلك شأن قصص مجموعته األولى    " 
ذاتها، وتتناوالن األوضاع "، فالمجموعتان تنتميان إلى الفترة الزمنّية الممكن من المستحيل 

االجتماعّية التي كانت سائدة آنذاك. وُيستَدلُّ على ذلك من التاريخ الذي ُوِضع في نهاية بعض 
الذي ُأضيف في نهاية قصة  " السيف والدائرة"، أو  5993قصص هذه المجموعة، مثل التاريخ 

دث ذلك في زمن كان حمن بعض التذييالت التي وردت في نهاية قصص ُأخرى، مثل عبارة " 
" الموجودة في نهاية القّصة األولى " شاهد المدينة". ويبدو أّن عبد اسمه الجنرال أوفقير ورجاله

الجبار السحيمي قد توّقف ـ مع األسف ـ عن كتابة القّصة القصيرة منذ مّدة، وواصل كتابة 
ّنه نسي تلك القصص أو فقد " التي هو اليوم مديرها. وأ"الَعلمالمقاالت التي ينشرها في جريدة  

صدارها في شكِل كتاب، حّتى استأذنه أحد أصدقائه، الشاعر محمد بشكار،  االهتمام بجْمعها وا 
"  األسبوعّية، في جْمعها من مظاّنها واإلشراف على طباعتها ونشرها، الَعلم الثقافيمحّرر " 

 ".   سيدة المرايا ف      " وتشكيل " كوالج" مستوحى من لوحٍة للفنان خوان ميرو لتزيين غال
 
"،  وتفكيك بنائها سّيدة المراياتروم قراءتنا هذه رصد العناصر القصصّية في مجموعة "  

الفنّي، وتقنّياتها السردّية، ونصوصها في سياقاتها اللغوّية والجمالّية والثقافّية واالجتماعّية، ، ثم 
رنا وتأويلنا؛ وذلك م  ن أجل زيادة متعة القراءة لدي المتلقّي.إعادة تركيبها طبقًا لتصوُّ

 
 :الُحّرية، موضوعة "سيدة المرايا"

أّول ما يلفت انتباهنا في هذه القصص أّنها تعالج موضوعًة )تيمًة( واحدًة، يمكن  
تشخيصها بوضوح في كلِّ قصة وفي جميع قصص المجموعة تقريبًا، تلكم هي موضوعة 

يَّة(.   )الحرِّ
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يََّة( من المنظور الدينّي أو الفلسفّي الذي ال يتناول الكاتبُ   ، في هذه القصص، )الُحرِّ
يتساءل عن مدى حّرّية األفراد في ممارسة إرادتهم، أي ما إذا كانوا أحرارًا في اختياراتهم، 
والتحّكم في أعمالهم في ضوء معارفهم وبمحض إرادتهم، ال طبقًا لما ُكِتب أو ُقدَِّر عليهم سلفًا.  

يَّة ترٌف ال يحلم به شخوص تلك القصص من المضطهدين والمقهورين.  فهذا الن وع من الُحرِّ
يَّة  يَّة( بمعناها االجتماعّي والسياسّي الذي يتضمَّن حرِّ كما ال يعالج الكاتُب موضوعَة )الُحرِّ

يَّة تأسيس األحزاب وغيرها مما يطلق ع يَّة التجمُّع، وحرِّ يَّة الصحافة، وحرِّ ليه اسم الرأي، وحرِّ
ّنما تتمتَّع به تلك الشعوب التي قطعت  )الحرّيات المدنّية(. فهذا ترٌف آخر ال تحلم به شعوبنا، وا 
يَّة( في أبسط معانيها وأدنى  شوطًا بعيدًا في التقدُّم والمدنّية. إّنما يتناول الكاتُب موضوعَة )الحرِّ

يَّة اإلنسان في الحركة والتنقُّل  دون أن يخشى إكراهًا أو اضطهادًا أو مستوياتها، تلك هي حرِّ
سجنًا. وهذا جزء مّما يسمَّى بـ )الحّريات الطبيعّية( التي يمارسها اإلنسان بصورة تلقائّية غريزّية، 
نسانّيته.  بوصفه كائنًا حّيًا تشّكل الحركُة بالنسبة إليه ضرورًة بيولوجّيًة حتمّيًة الزمًة لحياته وا 

 ة اإلنسان مصادرةٌ لوجوده. فوضُع قيوٍد على حّرّية حرك
 
" في سياقات اجتماعّية وسياسية سيدة المراياإّن الكاتب يضع شخوص قصص "  

يَّة من منازلهم إلى مقّرات أعمالهم، دون أن يشلَّ حركَتهم الخوُف  تحرمهم حّتى من التنقُّل بحرِّ
سالحف منكمشة ويجعلهم مثل جرذان ترتجف في جحورها المحاصرة بالقطط الهائجة، أو مثل 

 في قواقعها أمام خطر داهم يهّدد حياتها ووجودها. 
 
يَّة، يصعب عليه أمران:   وينبغي أن نتذّكر أّن أيَّ كاتٍب في بالٍد ال تسود فيها الحرِّ

يَّة، سواء أكان الموضوع فكرّيًا أم اجتماعّيًا،  األّول، ، الكتابة والثانيالكتابة عن أيِّ موضوٍع بحرِّ
يَّ  يَّة هم القابضون على زمام األمور المانعون لما ال عن الحرِّ يَّة؛ ألّن أعداء الحرِّ ة ذاتها بحرِّ

يَّة ذاَتها في النّص األدبّي في تلك البالد، فإّنها  يريدون.  ولهذا، ولكي تحّقق موضوعُة الحرِّ
يَّة القارئ في ا يَّة الكاتب في التعبير من ناحية، وتطلق حرِّ لتأويل من ناحية تضع قيدًا على حرِّ

أخرى. فالكاتب ال يتناول هذه الموضوعة مباشرة وال يقول كلَّ شيٍء، بل يستخدم تقنّيات 
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الحذف، والرمز، والتلميح، واإليحاء التي تتطلب أن يستخدم القارئ خياله في اإلضافة إلى 
يَّ  ة التي اختارها النّص، وملء الفراغات، والتفسير، والتأويل. وبعبارة أخرى، إّن موضوعة الحرِّ

 عبد الجبار السحيمي أّثرت في بناء السرد وتقنياته ولغته كما سنرى. 
 

ولعلَّ أمثلًة من قصص المجموعة تبّين لنا بوضوٍح تاٍم كيف أن موضوعة الحرية هي المحور 
 الذي يدور حوله السرد:

 
تعبًا في قصة " ما قبل الصحو وبعده"، كان السارد يسترخي فوق كرسي الحديقة، م 

مهزوزًا، وهو يتصّور عاَلمًا آخر يفترض أّنه سيكون أفضل من هذا العاَلم الحالي، حين أحّس 
فجأًة أنه ُمراَقٌب. وعلى الرغم من أنَّ الشخص الذي يراقبه من الخلف ال يحّد من حركة سيره وال 

رج من البيت، يمنع تنقله، فإّن السارد كان يشعر بأنَّ عيَنين قاسيَتين تخترقان ظهره منذ خ
وطيلة اليوم، في كّل مكان. وحّتى عندما يلج المقهى هربًا من هذا الذي يالحقه باستمرار، فإّنه 
لم يُكن يحسُّ بالرغبة في أن يشرب أيَّ شيء، ألنَّ وجود عينين تراقبانه بإلحاح يجعله منفعاًل، 

ك أصبحت غير قادر على أن متشنجًا، خائفًا. فعندما "يراقبك أحد من وراء ظهرَك، هذا يعني أن
  (3)تكون ُحّرًا... " وأمسى كلُّ وجودك مصادرًا.

 
يَّة "سين" لخطٍر جسيم. كان "سين" في أّول الشارع   وفي قصة " الرعب " تتعرض حرِّ

حين أراد أن يدّخن سيجارة، ولكّنه يكتشف أّن علبه الوقود التي في جيبه فارغة. يرفع عينيه 
د المارة، فتصطدمان برجل شرطة. يتراجع " سين " إلى الوراء، ثم ليطلب عوَد ثقاب من أح

يستدير، ويندفع يجرى بأقصى طاقته، حّتى ييتمكن من تسلق جدار ويقفز إلى الجهة األخرى. 
 )الحظ رمزّية الجري والجهة األخرى(.

 
ف وفي قّصة " الفاركونيت"، يوقظ هدير السّيارة سّكان العمارة. وفي إحدى شققها يرتج 

هلعًا رجٌل وزوجته وطفلهما. يطّلون من النافذة ليروا أربعة من ركاب السّيارة يترّجلون ويتوجهون 
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نحو العمارة، في حين يبقى ثالثة آخرون في السّيارة. تقول المرأة لزوجها إّنهم قادمون. ارتِد 
حّتى مالبسَك. وتقول بصوت مختنق: هل نضيء المصباح، فيقول زوجها: األحسن أال نفعل 

يطرقوا الباب. ويقول الطفل أنا خائف... ويخّيل لساكني العمارة أّن أبوابهم كلَّها بدأ ينهال عليها 
الطرق ... ثم يسمعون بكاًء آتيًا من فوق. فيقول الزوج لقد أخذوا جارنا في الطابق العلوّي، كان 

 دوره هذه المّرة.
 
رمًا ِلَخَدمه أن يتجمَّدوا في مكانهم، ثم وفي قّصة " عفريت الدار"، ُيعطي السّيد أمرًا صا 

يدخل غرفته، ويوصد الباب، وال يظهر مّرة ُأخرى ليعطي األمر الذي يسمح لهم بالحركة. ويبقى 
 الخدم يتساءلون ما إذا كان السيد ما زال في غرفته أم غادرها.

 
ذا كان َعْقُل هذا   األحمق قد ُعِقَل وفي قّصة " شاهد المدينة" يوجد أحمق في المدينة.  وا 

فتوّقَف عن التفكير السوي، فإّن جسمه هو اآلخر أصبح سجين مكان واحد في المدينة ال 
يغادره، فهو يقف طوال النهار ساكنًا إلى جوار نخلٍة على الرصيف المقابل للبناية المركزّية 

 للشرطة، وال أحد يعرف ما الذي أذهب عقله ولماذا يقف هناك بال حراك.
 
ة "الُمّتهم"، يحكم القاضي باإلعدام على شخص ال يحمل اسم المحكوم عليه وفي قصّ  

باإلعدام طبقًا لمنطوق الُحكم. وعلى الرغم من أن أوراق التعريف الخاّصة بهذا الُمّتهم تُثبُت أّن 
اسمه مخالف السِم َمن ُحِكَم عليه باإلعدام، فإّن رئيس المحكمة ُيصرُّ على إدانته، ألّن العدل، 

 ي مفهوم هذا الرئيس، يقتضي إيجاد متَّهٍم ما لكِل جريمٍة ُتقتَرف. ف
 
وحّتى في قّصة " قتل األب" التي تصّور طفاًل تأّخر والده في الحضور إلى المدرسة  

عند نهاية الدروس الصطحابه إلى المنزل، نجد أّن الموضوعة الرئيسة هي الحّرية. يغادر 
ت آبائهم إال ذلك الطفل، إذ يبقى تحت المطر منتظرًا أباه، جميع الطالب فناء المدرسة بسيارا

وحيدًا قلقًا خائفًا، ال يستطيع الحركة، على وشك أن ينفجر باكيًا. حّريته في العودة إلى المنزل 
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قد صودرت في ظرف قاهر. بيَد أّن الطفل يبذل جهدًا كبيرًا في تذّكر الطريق إلى المنزل 
 االعتماد على أبيه.ويتحّرك بشجاعة ليتحّرر من 

 
 ":التقنّيات السردية في " ّسيدة المرايا

" تنطبق على هذه المجموعة القصصّية. فهي ملتزمة  الوحدُة في التنّوعإّن مقولة "  
يَّة( في جميع القصص، بيَد أّنها تستخدم العناصر القصصية بصورة  بوحدة موضوعة )الحرِّ

نة لُتنتج األثر المطلوب في نفس القارئ. وسنتناول فيما متنّوعة، وتستخدم تقنّياٍت سردّية متباي
 يأتي بعض هذه العناصر والتقنّيات التي استخدمها الكاتب بمهارة، خاّصًة:

 (البناء السردي0
ر الحدث 0  ( تطوُّ

 هوية السارد (5

 اإليهام المرجعي (2

 البدايات والنهايات (3

 اللغة. (2

 
 ( البناء السردّي:5
كبار الكتّاب العالميِّين ال تلتزم ببناٍء فنيٍّ معيَّن، بحيث  قلنا إّن القصص التي يكتبها 

تتجاذبها أبنية األجناس األدبّية األخرى: المسرح، الشعر، المقالة، السيرة. وأحيانًا تتداخل هذه 
"، سيدة المرايااألجناس األدبّية في العمل القصصّي الواحد لتوسيع دائرة القّراء. وفي قصص " 

ثالث عشرة قّصة، نجد أن البناء الفنّي يختلف من قّصٍة إلى ُأخرى، بحيث  التي يبلغ عددها
اختار الكاتب البناء المالئم لموضوع كّل قصة. ففي قصة "المّتهم" مثاًل: اختار الكاتب البناء 
المسرحّي لهذه القّصة فراح يكتب مسرحّيًة ذات فصل واحد، شخوصها: رئيس المحكمة، 

يتحاورون بشكٍل مسرحّي في فضاء المحكمة. وقد تكّرر هذا البناء القائم والدفاع، والمتهم؛ وهم 
على الحوار بال سرد أو وصف، والمالئم لمسرحّية ذات فصل واحد في قّصة " عفريت الباب". 
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واستخدم القاصُّ الحركات الدرامّية التي يتطّلبها التشويق في المسرح، واستعمل تلك التعليمات 
)صمت(، )خالل إلى ُمخِرج المسرحّية والتي توَضع بين قوَسين؛ مثل:  التي توّجه، عادًة،

الحديث القصير يكون الشخص الُملّثم قد اختفى من غير أن يلحظه أحد(، )ُيسَمع من بعيد 
 ، وما إلى ذلك. (2)(خبٌط على الباب

 
بحث في بعض القصص اأُلخرى، يقترب البناء الفني من المقالة السياسّية. ففي قّصة "ال 

عن إيمان"، نجد مقااًل أو باألحرى إعالنًا )منفيستو( ُتصِدره جماعة من الرفاق الشباب تلتقي 
في اهتماماتها، وتتقارب في مفاهيمها للحياة، وتتماثل في ِسنِّها؛ تبيُِّن فيه رؤيَتها لمشاكل 

 الية:المجتمع، وتسّطر فيه مطاِلبها. نقرأ في هذه القصة/ المقال، مثاًل، الفقرة الت
 
" لقد كنا ال نقرأ، فإذا قرأنا ال نفهم، فإذا فهمنا ال نصدِّق. كنا نمّر على المكتبات فال  

يغرينا في واجهتها غير " رأس المال" و " الوجودية". ومن جهلنا بأنفسنا، وبديننا، وبأصالة 
 مجتمعنا وأخالقه، توّلد عندنا الشعور باالفتراق عن هذه البيئة" ...

نا خاطئين كما يتصّورون. نحن فقط نعاني من مصيبة الجهل بأنفسنا دون " إننا لس 
أن يجد أحٌد الشجاعَة ليساعدنا على أن نخرج من هذا الجهل لنتعرَّف على أصالة الُمعتَقد 

   (9) الذي عاشت له آباؤنا ويعيش له أحفادنا."
 وتنتهي هذه القصة/المقال  بالجملة التالية: 
 لمناقشة خصبة من أجل هذا الجيل الواقف على مفترق طرق"" إن الموضوع صالح  
(8) 

وكأن هذه الجملة خاتمة مقال يدعو فيه صاحبه إلى إثراء النقاش في موضوع االستالب الثقافّي 
الذي يعانيه جيُل الشباب العربّي الراهن، بسبب السياسات التعليمّية واإلعالمّية والثقافّية األخرى 

 ات العربّية. التي تّتبعها الحكوم
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وتقترب قصص أخرى في بنائها من السيرة والرواية، فنجد في قصة " شاهد المدينة"  
صورة قلمّية )بورتريه( مكتملة لشخصية األحمق، كما لو كان الكاتب يحرص على تسجيل سيرة 

 هذا األحمق ليكون بطاًل لرواية لم ُتكتب بعد. 
 
لتي مّكنته من تنويع البناء الفني من قّصة إلى إن براعة الكاتب في الفّن القصصّي هي ا 

أخرى، بحيث يجد القارئ كثيرًا من الجّدة والتشويق واإلبداع، ما يشّده إلى هذه المجموعة 
 القصصية.  

 
 :( تطوير الحدث0
يّتبع السحيمي عّدة طرائق في سرد الحدث الرئيس في القصة. فأحيانًا يّتبع الطريقة  

في تطوير أحداث قصصه. فأنَت تحسُّ بأن الحدث في بدايته بسيط صغير  الدرامّية التصاعدّية
ثم يأخذ في الكبر والنمو تدريجيًا حّتى يبلغ الذروة؛ تمامًا كما لو كنَت واقفًا على ساحل البحر، 
ويهّب عليك نسيم عليل منعش أّول األمر، ثم يروح يشتّد شيئًا فشيئًا حّتى يصير ريحًا تهّز 

القريبة منك، ثم تزداد سرعتها وتتصاعد قّوتها حّتى تمسي عاصفة تسوق  أغصان األشجار
أمواج البحر بعنف، وبعد مّدة تتحول بصورة مريعة إلى إعصار أهوج يقتلع األشجار ويسّبب 

 الفيضان والطوفان، وُيثير الخوَف والفزَع في أعماق نفسك.
 
ن العمارة، تبدأ بتوقُّف سّيارة في الشارع فقصة "الفاركونيت"، مثاًل،  التي تسرد اعتقال أحد سكا 

الذي يسوده الهدوء في الليل، ثم ُتسَمع وقع أقدام تّتجه إلى باب العمارة، ثم تنفتح شبابيك الشقق 
ليطّل منها الساكنة على الشارع، ثم َطْرٌق شديد على الباب، ثم فجأًة في لحظة االعتقال، تهّب 

ركة وتتوالى األقوال واألفعال من جميع الجهات: من األصوات ويرتفع الضجيج وتتفاقم الح
سكّير يرفع عقيرته بالغناء، وكالب تنبح، وأقدام تتحرك، ورجل يتكلم، وامرأة تتمتم، وطفل 

 يرتجف:
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"  ... لكنَّ صمت الليل كان ينقل أصوات حوار تتخّلله حركات عنف. الذين كانوا يطّلون على 
ح. أخذ السكِّير يغّني...بدأت األقدام تترّدد من جديد على الدرج. الشارع رأوا سكِّيرًا قادمًا يترنّ 

وفي الشارع أحّست الكالب التي كانت تبحث في قمامات األزبال بحركة األقدام واألصوات 
فبدأت تنبح. قالت المرأة وهي تتنهَّد: رّبي يأخذ حّقنا منهم. قال الرجل: اسكتي. لم تُعد األقدام 

  (9)الطفل: سأقول ذلك لألوالد في المدرسة..."  بعيدة عن الباب. قال
)الحظ، في هذه الفقرة، أّن الكاتب استعمل بكثرة األفعال التي على وزن       " َيَتفعَّل/تتفعَّل " 
الذي يدّل على كثرة الفعل وتعدده وتصاعده، باإلضافة إلى الكلمات المشدَّدة األخرى، مثل: " 

هَّد؛ يطّلون، سّكير، يغّني، رّبي، حّقنا" وكأّنها مطارق تنهال على تتخّلل، يترّنح، تتردَّد، تتن
 مسمَعي القارئ(.

 
وفي أحيان أخرى، يفّضل القاص السحيمي استثماَر الطريقة االستنباطّية التي ينبغي على 
القارئ إّتباعها للوقوف على الحدث الرئيس في القّصة، ألّن الكاتب ال يستطيع البوح بهذا 

غّيبه ويكتفي بالتلميح بدل التصريح، أي باإليماء واإلشارة إليه للداللة عليه.  ففي الحدث، في
قصة "شاهد المدينة" ثّمة شاٌب أحمق يتفّوه بألفاظ غير مفهومة، وهو يقفز من رصيٍف إلى 
آخر، ثم يقف في ظّل نخلة على الرصيف المقابل لبناية الشرطة الرئيسة في المدينة، ويمرُّ 

مالئه القدامى في المدرسة فال يعرفه األحمق، ويتذّكر زميله أّنه اختفى من مقاعد عليه أحد ز 
الدراسة وال ُيعَرف أين اختفى ثمَّ عاد مجنونًا. هذه القّصة في الصورة التي وضعها فيها الكاتب 
ال تشتمل على حدث رئيس، وتبقى غير مكتملة ينقصها الحدث الذي سبّب جنون هذا الشاب. 

د فالقّصة ف ي وضعها الراهن ال تشتمل على عناصر القّصة الرئيسة التي ذكرناها. إنَّها مجرَّ
صورة قلمية )بورتريه( لشخصّية الشاب األحمق، تجعل القارئ يتعاطف معه، ويحاول تلقائيًا أن 
ل بنفسه إلى الحدث الذي سبََّب جنونه، عن طريق التفكير بصورة الواعية بالعالقات  يتوصَّ

التي ُذِكرت عناصرها في القصة. والعالقات الوجودية )وهي غير العالقات المنطقية الوجودّية 
في علم المفهوم( هي تلك العالقات غير المباشرة التي تقوم بين العناصر نتيجًة لتجاورها في 
 المكان، أو لتتاليها في الزمان، أو لترابطها بالعّلّية كترابط النتيجة بالسبب.  وهكذا يدفع الكاتبُ 
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القارَئ إلى استنتاج أّن هذا الشاب كان قد اخُتطف من قبل الشرطة السرّية وأّنه تعّرض لتعذيب 
م دينّيًا  أفقده صوابه. والكاتب لم يُقل ذلك. ومع ذلك، فالقّصة صرخة ضّد التعذيب المحرَّ

 جّرمه.   وقانونّيًا ودولّيًا، صرخة أقوى من جميع فصول القانون ومواده التي تحّرم التعذيب وت
 
 ( ُهوّية السارد:5
السارد غير الكاتب. فالكاتب خارج النّص والسارد داخله وجزء منه. فالسارد هو الذي  

يقّدم شخوص القّصة إلى القارئ، ويخبره بأحداثها، وقد يعلِّق أحيانًا على مجريات األمور ويحكم 
ل  إلى استنتاجات وأحكام ُمعّينة، على األقوال واألفعال فيها، أو يرهص للقارئ ويوجهه للتوصُّ

ة البوليسيَّة، الذين يرمون بإشاراٍت وعالمات متناقضة توّجه القارئ إلى  كما يفعل ُكتّاب القصَّ
إلقاء التهمة على أحد الشخوص األبرياء، وفي الوقت نفسه يبّثون أدّلة في ثنايا القّصة تقود 

 رف الجريمة.القارئ النبيه إلى معرفة المجرم الحقيقّي الذي اقت
 
ّما أن   وبصورٍة عاّمة، إّما أن يكون هذا السارد أحد شخوص القّصة الذي جرت له األحداث؛ وا 

يكون شخصًا محايدًا ليس واحدًا من شخوص القّصة، يطلُّ على فضاء القّصة من عٍل فيّطلع 
 على ما يجري فيه، ويعرف خلفيات الشخوص وما يختلج في نفوسهم من مشاعر وأحاسيس.

 
في الحالة األولى، يستخدم السارد ضمير المتكلِّم المفرد المنفصل أو المتصل، مثل أنا، وقلُت، 
ورأيُت، وشعرُت، إلخ. ويفترض في هذا السارد أّنه عارٌف بما يجري له وعاِلٌم بمشاعره 
 وأحاسيسه، وينقلها إلى القارئ، عادًة، بأمانة وصدق، وقد يجانبه الصواب في روايته لسبب من
األسباب. أّما في الحالة الثانية فإّن السارد يستخدم ضمير الشخص الثالث الغائب، مفردًا كان 
أم مثنى أم جمعًا، مثل هو، هي، هما، هم، هن، أو قال، قالْت، قاال، قالتا، قالوا، ُقلن. وفي 

منها، هذه الحالة تكون معرفة السارد بمجريات األمور أكثر من معرفة شخوص القّصة، أو أقّل 
 أو مساوية لها.
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ل أن  واختيار ُهوّية السارد قضّية استنسابّية تقديرّية تعتمد على الكاتب. فبعض الكّتاب يفضِّ
يسرد قصصه بضمير المتكّلم، وبعضهم اآلخر يفّضل السرد بضمير الغائب. ويتّم اختياُر 

ة األحداث، ومدى مساهمة الكاتِب المتمّرس بناًء على تقديره لمدى مناسبة ُهوّية السارد لنوعيّ 
هذا االختيار في إقناع القارئ بواقعّية األحداث. فالسرد بضمير المتكّلم ال يالئم، مثاًل، قّصة " 
شاهد المدينة " التي تدور حول شابٍّ أحمق، ألّن هذا الشاّب ال يستطيع النطق بصورة مفهومه. 

ئب. ولو اختار سرد اإلحداث ولهذا اختار الكاتب السحيمي أن يسرد األحداث بضمير الغا
بضمير المتكلِّم األحمق لوقعْت في القّصة تعقيدات داللّية؛ وهذا ما حصل عن قصد في رواية 

" ما اضطر مترجمها المرحوم جبرا إبراهيم جبرًا  الصخب والعنفالكاتب األمريكي وليم فولكنر " 
لة جّدًا لمساعدة القارئ على االستي  عاب.إلى كتابة مقدِّمة مطوَّ

 
 "، نجد ما يلي:سّيدة المراياوبإجراِء إحصائّيٍة بسيطٍة في قصص " 

 قصص استخدمت ضمير الغائب،    2ـ   
 قصص استعملت ضمير المتكلِّم المفرد،   2ـ   
قصة واحدة فقط استخدمت ضمير المتكلِّم الجمع " نحن". تلك هي قصة " البحث عن   0ـ  

 لم أقرأ قصة من قبل تستخدم ضمير المتكلِّم الجمع. إيمان ". وينبغي أن أعترف أّنني 
 قصتان لم يظهر فيهما سارد معّين، ألنَّ بناءهما مسرحّي. 0ـ  
 
 :( اإليهام المرجعيّ 2

ُقلنا في المقدِّمة إّن القّصة الجيدة هي التي ُتقنع القارئ بأّنها وقعْت فعاًل أو أّنها يمكن أن تقع. 
من الواقع، كما أّن أحسن الواقع ما كان قريبًا من الخيال. والنّص وأحسن الخيال ما كان قريبًا 

األدبّي قد ينطلق من الواقع المعيش ولكّنه ال يخلو من نصيب وفير أو ضئيل من الخيال. 
ويستخدم القاصُّ المتمكِّن من فنِّه بعض التقنّيات التمويهّية التي ُتوِهم القارئ بأّن القّصة وقعْت 

ذا النوع من التمويه باإليهام المرجعّي، أي أّن الكاتب يوهم القارئ بأّن مرجعياته فعاًل. وُيسمى ه
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" مجموعة سيدة المرايا حقيقية صادقة. وقد استخدم القاص عبد الجبار السحيمي في قصص " 
 من تقنيات اإليهام المرجعي. ومن األمثلة على ذلك: 

 
هداء، أو المالحظة الختامّية، التي تؤطِّر ، أي العنوان، أو المقّدمة، أو اإلعتبات النّص ـ 

إلى ابني عادل النّص. فالقّصة الخامسة في المجموعة حملت عنوان " قتل األب"، واإلهداء " 
". وكثيٌر من القراء يعرف أن اسم نجل الكاتب عبد الجبار وقد عرف باكرًا طريقه الخاّص 

حدث ذلك في زمن ونيت" نجد عبارة " السحيمي هو عادل. وفي خاتمة القّصة الثانية " الفارك
 وغالبية القراء تعرف شيئًا عن هذا الجنرال وأفعاله.كان اسمه الجنرال أوفقير ورجاله". 

 
واستخدام اإليهام المرجعّي، في نظرنا، ال يعني أّن ما حدث في هاتين القّصَتين، مثاًل، لم  

ّنما المقصود منه إقناع القارئ بوقوع ما ُسِرد وأن ما يقرأه ليس مجّرد قّصة من نسج  يحدث، وا 
 الخيال، بصرف النظر عما إذا كانت الحكاية حقيقّية أو خيالّية.

 
ناتهـ  : يذكر الكاتب أحيانًا أسماء أماكن حقيقّية معروفة لدى القارئ، لكي الفضاء وأسماء مكوِّ

ز القناعة لديه بأّن القّصة واقعّية. فمثاًل، تجري أحداث قّصة   "  ما قبل الصحو وما بعده" يعزِّ
في مدينة الرباط. ويذكر السارد اسم الشارع الذي كان متوجهًا إليه، وهو )شارع عالل بن عبد 

المغربية يقع في هذا الشارع. وأسماء هذه  العلم(اهلل( الشهير، كما يذكر أن مقّر جريدة )
لسحيمي يعمل صحفّيًا في جريدة األماكن معروفة ألبناء الرباط، وأغلبّية القراء تعلم أّن الكاتب ا

( طوال حياته. كلُّ هذه المرجعّيات الحقيقّية ترّجح لدى القارئ أّن ما يرويه الكاتب العلم)
 بضمير المتكّلم في هذه القّصة قد وقع له فعاًل.

 
 :( البدايات والنهايات3
عنى أّن يمكن أن توَصف قصص السحيمي بأّنها ذات بدايات مغَلقة ونهايات مفتوحة؛ بم 

بدايات القصص موصدة في وجه المقدِّمات والشروح والتفسيرات التي نجدها في بدايات بعض 
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القصص القصيرة. فالقاّص السحيمي يدخل في الموضوع مباشرة دون مقدِّمات. أّما نهايات 
قصصه فهي مشرعة على التأويل، بحيث تترك للقارئ فرصة المشاركة في اإلبداع عن طريق 

 ية القّصة أو مصير شخوصها.تخّيل نها
 
ونضرب مثاًل لذلك في قصة " شاهد المدينة " التي تقدِّم لنا صورة قلمّية )بورتريه( لشاب فقد  

 عقله. ففي بداية القّصة نواجه األحمق مباشرة دون مقدِّمات: 
 
" هاهو األحمق" قال األطفال في الحارة قال الناس في المدينة.. وكان األحمق يقفز  
 (02) ن، يقطع الساحة إلى الرصيف اآلخر..."اآل
 
ولكّن ال توجد نهاية محّددة لهذه القّصة، فخاتمتها، كما هي عليه، ال تضع حّدًا لتوتُّرنا  

وال تعطي جوابًا لتساؤالتنا عن مصير هذا األحمق، فنميل أو نضطر إلى ملء الفراغات في 
ت التي تقول بأّن العين تميل إلى استكمال القّصة وتخّيل نهاية لها، طبقًا لنظرّية الجشطال

األشكال الهندسّية الناقصة. فالقصص ذات النهايات المفتوحة هي بخالف القصص المستكملة 
لنهاياتها التي تضع حاًل أو حّدًا للصراع الدرامّي لدى شخوصها، أو تصل إلى خاتمة توفيقّية 

قنّية جيدة ترمي إلى استمرار توتر ُتريح القارئ. فقيام الكاتب بحذف بعض أحداث قصته ت
طالق خياله وتنشيطه بحثًا عن حلٍّ يرتئيه ونهاية يأنس إليها. بيَد أنَّ نجاح تقنّية حذف  القارئ وا 
بعض أحداث القصة يتوقَّف على معرفة الكاتب مسبقًا بالحدث المحذوف، كما توّصل إلى ذلك 

تطوير أساليبه السردّية في شبابه حينما الروائي األمريكي أرنست همنغواي من خالل تجاربه ل
 . (00)" الوليمة المتنقلةكان يعيش في باريس، وذكر ذلك في روايته السيرذاتّية " 

 
ذات نهايات مفتوحة. فقّصة "شاهد المدينة" تنتهي على الوجه  " سّيدة المرايا"إّن غالبية قصص 

 التالي:
 منذ تركه أحمد الهادي هناك... " كان األحمق ما يزال ساكنًا إلى جوار النخلة 
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يلفُّ الليُل المدينة، وهو وحده يقف منتصبًا مثل عالمة ازدراء، شاهدًا على الموت   
 الذي يمشي وحده في الطرقات." 

" التي يجب أن ُتضاف إلى عالمات التنقيط في قواعد عالمة االزدراء) الحظ اإلبداع في " 
 ستفهام وعالمة التعّجب.(.كتابة اللغة العربّية، مثل عالمة اال

 
 :( اللغة2

اللغة المستخَدمة في هذه المجموعة لغة فصيحة مشرقة شفافة ناصعة سليمة سلسة، تّم انتقاء 
مفرداتها بعناية، وصياغة عباراتها وجملها بدراية. وهي تخلو من اللهجة العامّية أو الدارجة. فقد 

أواسط القرن الماضي، أيام هيمنة المدرسة وقع كثير من القّصاصين والروائيِّين العرب في 
الواقعّية على السرد العربّي،  في فخِّ استعمال اللهجة العامّية، خاّصة في الحوار، توهُّمًا منهم 
أنَّ استعمال اللهجة العامّية جزء من الواقعّية التي تفترض تعّدد األصوات بتعّدد الشخصّيات 

ّدث الفقير السوقّي بلغة األمير الثري، أو يتكّلم الفالح الروائّية؛ إذ ليس من المعقول أن يتح
اأُلّمّي بلغة الشاعر المتنبّي. بيَد أنَّ هذه المقاربة تصوُّر ساذج للواقعّية. فالواقعية ال تساوي 
ّنما تساوي الواقع بعد أن يخلع عليه الفّن بعض سحره ليكون جذابًا للمتلقّي. فالمعادلة  الواقع، وا 

 الصحيحة هي:
 الواقعية = الواقع + الفّن.  
ٌن أساسيٌّ من مكّونات المدارس الفنّية على اختالف أنواعها: التشكيلّية، واألدبّية،   فالفنُّ مكوِّ

والسمعّية البصرّية، وغيرها. فحّتى الفّن الفوتوغرافّي ال يمّثل واقع الموضوع كّله وبصدق، بل 
لخاّصة. ويتجّلى الفّن، في الشعر والسرد، بالخيال يقّدم لنا واقعًا من وجهة نظر الفوتغرافّي ا

الخصب واللغة الرائقة. فكّلما زاد الخيال في النصِّ وارتقت لغته، أصبح أقرب إلى األدب. 
وبعبارة ُأخرى كّلما ابتعد الفّن عن الواقع الذي نعرفه، ازداد اإلبداع والخلق الفني فيه. أضف 

لعالم المحسوس الذي نعرفه باإلدراك الحسّي، فقد يكون هذا إلى ذلك أّنه إذا كان الواقع يعني ا
الواقع موجودًا وال ندركه، كلَّه أو بعضه، بالضرورة بواسطة حواسنا. والفّنان هو الذي يكتشف 
بحسِّه المرهف ونظره الثاقب وبصيرته المتوقِّدة، واقعًا قد ال نتمكن من إدراكه أحيانًا، وهو الذي 
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ال، ما الذي يتبّقى من الفن ّأذا جّردناه من يسعى إلى تنمية ثقاف ة المتلقِّي واالرتقاء بلغته، وا 
 الثقافة؟ 

 
، في النّص األدبّي، يرتفع باللغة من الصيغة التي يستخدمها عاّمة الناس إلى صيغة  الفنُّ
 مسبوكة بصورة مشرقة جذابة ترفل بالجّدة واإلبداع، فتتخّلص من القوالب المحنَّطة، والعبارات
المسكوكة المتجمدة. ويتوّقف احتضان النصِّ لهذه اللغة الفّنّية العالية على قدرة الكاتب وملكاته 
اللسانّية ومهاراته المهنّية. ولغة الكاتب هي من أهّم العناصر التي تمّيزه عن غيره من الُكتّاب.  

إلى ذلك أنَّ  ومن مهام الكاتب أن يرتفع بلغة قارئه إلى مستوًى أرقى وشكٍل أجمل. أضفْ 
استعمال اللغة الفصيحة السليمة في النصوص األدبّية والصحافة ووسائل االّتصال اأُلخرى، 
يساعد الناس على امتالك اللغة الفصيحة التي هي أداة النفاذ إلى مصادر المعلومات، بحيث 

 يتكّون لدينا مجتمع المعرفة القادر على تحقيق التنمية البشرّية. 
 

" تتجّلى قدرات عبد الجبار السحيمي اللغوّية بصورة ملفتة للنظر، بحيث كتب مرايا" سيدة الفي 
يقاع مفرداتها،  بعض هذه القصص بلغة شعرّية رفيعة، تستمدُّ جمالّيتها من جّدة مجازاتها، وا 
وموسيقى عباراتها، وبساطة تراكيبها، ومن دالالتها الشّفافة الموحية المفتوحة برحابة على 

 لنستمع إليه في قّصة       " السيف والدائرة":التأويل. 
 

عشُت قبل هذا الزمان، وأعيش ثانيًة، أعرف  !" أمانًا أّيها القمر، تعال اشرب كأسًا وال تعتب
ما كان، أعرف ما يكون، ُتذهلني قدرة الناس على الغباء، قدرتهم على الحيطة على المجيء 

لفهم، ال تنفتح عيونهم على اللعبة. أصبُّ كأساً والذهاب، ال يؤلمهم سوط، ال تؤّرقهم آهة ا
أرفعها أشرُب نخب صديقتي الواسعة العيَنين؛ تقول ستهدم صّحتك، أقول سيهدمني هذا الفزع 
من نفسي التي ال تهدأ ال تستكين ال تقبل وال ترضى وال تستطيع أن تتالءم، أن تقدِّر 

كر امرأًة صبيًة رفعتني فوق جسدها فدخلته حدودها، أن تدخل لعبة المسخ. أُفِرُغ الزجاجة، أذ
مرعدًا كأّنني أعيد تكوين العاَلم. يزغرد األحمر في عيَنّي، أذكر أنَّ الجسم كان ضافيًا، أنَّ 
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الليل كان رفيقًا، وأنني أتيتها هاربًا من هزيمة، وأنها ما أعطتني األمان. قالت إّنك تعجبني، 
ي فأنا أبدأ هكذا رقيقًا ثّم يأتي الحزن. قالت لسَت كان العسس يسكنون داخلي، قلُت احذرين

أّول من تهزمه الغيالن، قلُت ال أفهم كيف ال يقلق الناس كيف يستكينون إلى طمأنينتهم 
القاتلة، أكاد أجّن. ألقمتني نهدها، قلُت أريد أن أفهم. هدهدتني، استحليُت الطفل الذي عدُته، 

 (00)ة..." بدأُت أركل بطنها، وأخذْت تعوي باللذ
 

 :الخاتمة
" هي الحّرية.  سّيدة المراياإّن الموضوعة )التيمة( التي تدور حولها قصص مجموعة "  

والكتابة عن الحّرية في البالد التي ال تسود فيها الحّرية، تضع قيدًا على حّرية الكاتب وتطلق 
بناء، والتقنيات، حّرية القارئ. فهذه الموضوعة تؤثِّر في جميع عناصر العمل السردي: ال

واختيار الشخوص، وتطوير األحداث، واللغة. وهذا ما حصل في هذه المجموعة القصصية 
التي حاولْت قراءتُنا أن تسلِّط عليها بعض األضواء الكاشفة، وتموقعها في مجمل أعمال الكاتب 

حضارّي معين، الفكرّية، بوصفه كاتبًا ملتزمًا يؤمن بأّن النصَّ خطاب ُينتجه واقع اجتماعّي و 
 ويرمي إلى التأثير في األفكار والمواقف.  

   
يتعامل القاّص عبد الجبار السحيمي مع عناصر قصصه بطريقة متمّيزة، فينتقي شخصياته 
السردّية بعناية، ويضعها في مواقف متفجرة، ويطّور أحداثه في  سياقات واقعّية بصبر، ويصوغ 

يحاء، ليقّدم لنا في النهاية عماًل فنّيًا بديعًا يرتفع بالقّصة نصوصه بلغة شعرّية مزدانة بالرمز واإل
القصيرة إلى أسمى مكاٍن يمكن أن تتبوأه، ويجعلها ترفل بأبهى حّلة، فتأسر البصر والبصيرة، 

 *وتنفذ بنعومة إلى قلب القارئ، لتحّرك مشاعره في المسار الذي اختّطه الكاتب.

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 مش:الهوا

" فصل من كتاب جديد صدر للمؤلِّف عن دار الثقافة في الدار البيضاء هذا العام عنوانه  *
 النور والعتمة: إشكالية الحرية في األدب العربي"
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يَّة المرأة في البالد العربيَّة  :حرِّ
 
 

 لمرأةالصورة النمطّية ل
 في الرواية العربيَــّة

 
 بقلم: الدكتور علي القاسمي 

 
 

 :0223تقرير التنمية اإلنسانّية العربّية للعام 
 "0223" تقرير التنمية اإلنسانّية العربّية للعام أصدر برنامج اأُلمم المّتحدة اإلنمائّي  

قرير هو رابع وآخر وهذا الت(. 0)" " نحو نهوض المرأة في الوطن العربيّ بعنوان فرعي هو 
التقارير التي أعّدها المكتب اإلقليمّي للدول العربّية في برنامج اأُلمم المتَّحدة، من أجل تسليط 
ل هذه التقارير  الضوء على المشكالت التي تواجه التنمية في البالد العربّية. وقد شّخص أوَّ

بّي وجعلته متخلفًا رغم ثرواته ( المشكالت األساسّية التي أعاقت التنمية في الوطن العر 0220)
مكاناته البشرية الضخمة، في ثالث مشكالت هي:  الطبيعّية الهائلة وا 

 (0225القصور في اكتساب المعرفة )وخّصه بالتقرير الثاني  (0
ّيات السياسّية ) وخّصه بالتقرير الثالث  (0  (0222غياب الحرِّ

 (.0223عدم تمكين المرأة )وخّصه بالتقرير الرابع  (5

 
" الذي يصدره برنامج  تقرير التنمية البشريةالتقرير خاّص بالبالد العربّية، وهو غير " وهذا 

 اأُلمم المّتحدة اإلنمائّي سنويًا، ويعالج فيه قضايا التنمية في أقطار العاَلم عمومًا.
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 رؤية التقرير لنهوض المرأة: 
أة العربّية لم تُكن غائبة تمامًا في " بأنَّ المر  التنمية اإلنسانّية العربّيةيقّر معّدو تقرير "  

رًا منجزات ملحوظة في اكتساب القدرات الذاتّية.  مراحل تطوُّر المجتمع العربّي، وأنَّها حقَّقت مؤخَّ
بيَد أنَّهم يرون أنَّ مشاركة المرأة العربّية في النشاط االقتصادّي واالجتماعّي والسياسّي منقوصة، 

يَّتها الشخصّية، بسبب الموروث وُتماَرس ضّدها أنواٌع متعدِّ  دة من العنف واالنتقاص من حرِّ
الدينّي، والثقافة الشعبّية، واإلنتاج اإلعالمّي والفنّي، وغيرها من األنماط االجتماعّية التي تكّرس 
صورة نمطّية دونّية عن المرأة. ولهذا فالمرأة العربّية محرومة من فرص متساوية في مجاالت 

 والعمل، ما يعرقل التنمية اإلنسانّية في البلدان العربّية. الصحة والتعليم 
 

 صورة المرأة في الرواية العربّية:
يتضّمن التقرير )في القسم الثالث منه( تقييمًا للمنجزات التي تحقَّقت لصالح المرأة ومنها  

ية العربّية، تحسُّن صورتها النمطّية في السينما واإلعالم والرواية العربّية. وفيما يخص الروا
يحّلل التقرير صورة المرأة العربّية في الرواية النسائّية فقط، وذلك بالرجوع إلى روايات عدد من 
الكاتبات العربّيات خالل الخمسين سنة األخيرة مثل ليلى بعلبكي وكوليت خوري وغادة السمان 

لى العثمان وأحالم مستغانمي وهدى بركات ورضوى عاشور وليلى األطرش وسحر خليفة ولي
 وغيرهن. ويذكر التقرير أنَّ رواياتهن تعرض أربع صور للمرأة العربّية، هي : 

 
 :المرأة المستَلبة (0

وتتمثَّل صور االستالب في العالقة الالمتكافئة بين المرأة والرجل، وفي عالقة القهر 
ائفّية، كما في الذي تفرضه على المرأة العادات والتقاليد والبنيات العائلّية والقبلّية والط

لرضوى عاشور  خديجة وسوسن"( ورواية " 0988" لحنان الشيخ )مسك الغزالرواية "
(0989.) 
 
 :المرأة المناضلة (0
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ويتمثَّل نضال المرأة العربية في مشاركتها في المقاومة الفلسطينّية واللبنانّية والعراقّية، 
" لعالية  الغالمة في نصِّ "( و 0999" لحميدة نعنع )الوطن في العيَنينكما في رواية " 

 (.0222ممدوح )
 

 : المرأة المتمرِّدة (5

 

ويتمّثل تمّرد المرأة في رفض الصورة النمطّية التي تجعل منها قنوعًا راضيًة أو شيطانًة 
 فاتنًة ماكرة، وفي تحّولها من تلك الصورة إلى فاعل إيجابّي في المجتمع.

 

 :المرأة المتعدِّدة (2

ي التي تؤّدي األدوار السابقة كلَّها وتتجاوزها، فهي الشيطانة الماكرة، والمرأة المتعدِّدة ه
وهي المتمّردة، وهي المناضلة. وهذا النموذج من المرأة انعكاس للمخاضات الجارية في 

" لسحر مذكرات امرأة غير واقعيةمجتمعاتنا العربّية في الوقت الحاضر. كما في رواية " 
 (0)غانمي.خليفة، وفي ثالثية أحالم مست

 
"وال بّد من اإلقرار في البداية بدور الرواية العربّية في ويقول معّدو التقرير ما نّصه:  

تكسير الصور النمطّية السائدة في مجتمعنا عن المرأة. فقد ساهمت الحساسّية الروائّية العربّية 
 (5)"  بتنّوعها وغناها في محاصرة النمط الشائع عن المرأة.

 
 معالجة قاصرة:رؤية سطحية و 

دراكنا الكامل   مع تقديرنا الكبير للجهود المكثفة التي ُبذلت في إعداد هذا التقرير، وا 
لمقاصده الخّيرة، فإنَّ لنا رأيًا مخالفًا مفاده أنَّ الرواية العربية كّرست الصورة النمطّية الدونّية 

ود، ومعالجته للمشكل قاصرة. للمرأة. إنَّ رؤية التقرير، في هذه القضية، سطحية، وتحليله محد
 ولعلَّ ذلك عائد إلى جملة أسباب أهّمها ما يأتي:
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الذي خصصه التقرير لموضوع الصورة النمطية للمرأة في الرواية العربّية،  الحيز الضيق (0
والذي ال يتناسب وأهمية دور األدب عمومًا والرواية خصوصًا في تكوين المفاهيم 

 لى وجه العموم، والناشئة منهم على وجه الخصوص. والمعاني والقيم لدى القراء ع
في عّينة الروايات التي تناولها التقرير بالتحليل، فهي أواًل روايات ُجّلها  النقص الصارخ (0

لكاتباٍت من المشرق العربي، وكّلها روايات نسائية، ولم يشمل التحليل الروايات التي 
إضافة إلى أنَّ الروايات النسائية التي يكتبها الرجال التي تمّثل األغلبّية الساحقة. 

ّية  ّية المرأة فهي ترّكز على الحرِّ اعتمدها التقرير كانت نظرتها محدودة إلى مفهوم حرِّ
الجنسية. وكان القصد من تضمينها في تلك الروايات، أحيانًا، هو اإلثارة وطلب الشهرة 

أن تمنع السلطات  ورواج المطبوعات؛ بل كان بعض كاتبات تلك الروايات يتمنين
 رواياتهن أو تسوقهن إلى المحكمة إلثارة ضجة إعالمّية ونيل شهرة زائفة. 

الخاّصة بتقديم رؤية إستراتيجّية لنهوض المرأة. فالتقرير القصور في منطلقات التقرير  (5
يؤكِّد دور التشريعات والقوانين واألنظمة في تحقيق المساواة بين الجنَسين وتمكين المرأة 

ور فاعل في التنمية، على حين أّننا نرى أن البلدان المتخلفة ال تعوزها الدساتير من د
نَّما تنقصها ثقافة المساواة  والقوانين الجّيدة التي تنّص على المساواة بين المواطنين، وا 
وحقوق اإلنسان. وهذه الثقافة المطلوبة تنتشر بفضل التعليم الجّيد، واإلعالم الهادف، 

زم بتحسين صورة المرأة. ولكنَّ التقرير لم يتطرَّق في قسمه الرابع الموسوم بـ واألدب الملت
 " نحو نهوض المرأة في الوطن العربي" إلى دور الرواية في تحسين صورة المرأة.

 

 ولهذا كّله فإننا نقّدم هنا رؤية مختلفة تقوم على دعامَتين هما:
عنا عليها تكّرس الصورة النمطّية الدونّية ، إنَّ معظم الروايات العربّية التي اطلأوَّالً 

 للمرأة. 
، إنَّ باإلمكان استثمار الرواية في تحسين صورة المرأة، من أجل نشر ثقافة ثانياً 

 المساواة بين الجنَسين التي تسهم في التنمية اإلنسانّية.
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 وسنتناول هاَتين الدعامَتين بشيء من الشرح:
 

 :صرة تكّرس الصورة الدونّية للمرأةأواًل، الرواية العربيَّة المعا
كان من المفروض أن يسهم األدب العربّي، بوصفه مكّونأ من مكّونات الثقافة،  

في التنمية اإلنسانّية. بيَد أنَّ األدباء العرب، مع األسف، لم يتوّفروا على وعي كاٍف بهذا 
دونية للمرأة التي الموضوع. فأخذت معظم الروايات العربّية تكّرس الصورة النمطّية ال

ورثناها عن عصور انحطاط الثقافة العربّية.  وال ُيستثَنى من ذلك إال روايات قليلة 
" شرقية في باريساستهدف ُكتّابها عن وعي ترقية صورة المرأة العربّية، مثل رواية " 

 . وسأدلِّل على ذلك بتحليل صورة المرأة في ثالث روايات(2)لألستاذ عبد الكريم غاّلب 
 مشهورة: األولى رواية نسائية واأُلخرَيين روايتان أبدعهما مفّكران عربيان تقدميان.

 
 :الرواية األولى: " عابر سرير" ألحالم مستغانمي

الدكتورة أحالم مستغانمي من أبرز الروائّيات العربّيات المعاصرات إن لم تُكن  
ّيز، وتستخدم تقنّيات سردّية أبرزهن. وهي تتمّتع بموهبة فّذة، وذات أسلوب شاعرّي متم

رة. واعتبَر التقرير أن ثالثيتها تشتمل على عوالم نسائية مركَّبة تكسر هيمنة  متطوِّ
 (3)النموذج الذكورّي الذي يضع النساء في قالب نمطّي واحد 

ولكنَّنا بعد أن حّللنا صورة المرأة في ثالثّيتها، خلصنا إلى أّنها، مع األسف،  
دونّية للمرأة. فهّم المرأة األول، في هذه الروايات، اقتناص الرجل، تكّرس الصورة ال

وتمضية ليلة في سريره، مستخدمة في سبيل تحقيق شهواتها اإلغراَء الجنسي، والخداع، 
" عابر سريروالمراوغة، والغش، بل والكذب أحيانًا. ولنضرب بعض األمثلة من روايتها " 

 .(2)سبيل"( )التي اخطأ التقرير فسّماها "عابر 
 
 يعقد البطل في هذه الرواية مقارنة بين نوعية األبواب وأجناس النساء فيقول: 

Abdelali
Texte surligné 

Abdelali
Texte surligné 
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" األوربيات، مثاًل، كاألبواب الزجاجية للمحالت العصرية التي تنفتح حال اقترابك منها،  
بينما ُتشهر العربيات في وجهَك وقارهّن كأبواب خشبية سميكة لمجرد إيهامك أنهّن منيعات 

نات. وثمة َمن، حتى ال تستسهلهّن، يّتبعن بطء األبواب اللولبية الزجاجية للفنادق التي ومح صَّ
وأخريات يحتمين بباب عصري  !تدور بك دورة كاملة كي تجتاز عتبة كان يمكن أن تجتازها بخطوة

 قصد."مصّفح، كثير األقفال واأللسنة، ولكنهّن يتركن لك المفتاح تحت دوَّاسة الباب، كما عن غير 
(9) 
  
 وفي موضٍع آخر من الرواية، يقول السارد: 
الغّش ال تخلو من نوايا  مراوغة" كنُت أكره امرأة تصرخ لحظة الحّب. ففي كل صراخ  

 (8) ."النسائيّ 
 
 وفي حوار بين بطل الرواية وبطلتها العربّية: 
 الحطب."ـ سّيدتي " يا حّمالة الكذب"، ال يمكننا إنقاذ النار إال بمزيد من  
 رّدت على طريقة أحمد شوقي في " قيس وليلى" : 
 ـ ويلك.. أجئت تطلب نارًا.. أم ُتشعل البيت نارا؟ 
 !ـ أيتها القطة الضالة تحت مطر باريس، ال موقد لك سواي.. تعالي كي يشتعل البيُت نارا 
 ... 
وأّما سيكون من الصعب أن ألتقي بك في النهار، فليس من المعقول أن أترك ناصر  

 (9)تمكنني من أن أقضي ليلة الغد معك.."  حيلةوحدها. لكني عثرت على 

 
هذه نصوص رائعة مضاءة بلغة مشرقة رشيقة، ومطّرزة بصور مجازية جميلة  

ولكّنها، مع األسف، تكّرس الصورة  .محكمة، ومصاغة بتقنّيات سردية عالية متقنة
عن المرأة. فالمرأة هنا ماكرة، غّشاشة، كذابة،  النمطية الدونّية الشائعة في الثقافة الشعبّية

 مراوغة، محتالة، تتظاهر بالوقار والتمّنع، في حين أّنها ترغب في الوصال. 
 

 لمحمد برادة:الرواية الثانية: " مثل صيف لن يتكرر" 
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الدكتور محمد برادة، الرئيس األسبق التحاد كتّاب المغرب، وأستاذ األدب العربّي  
داب والعلوم اإلنسانّية بالرباط، يّعد من أبرز النّقاد المغاربة التقدميِّين، وله في كلية اآل

عن ذكريات  (02)" مثل صيف لن يتكررعّدة روايات وترجمات. يتحّدث في روايته " 
الدراسة الجامعّية في القاهرة. جميع النساء اللواتي ورد ذكرهن في هذه الرواية فاسقات 

أم فتحية التي تعمل خادمة في الشّقة التي يسكن فيها الطالب بشكل أو بآخر. فالسيدة 
المغاربة لتعيل أهلها تختلس بعض المال المخّصص لطعامهم، وتدّخن، وتحتسي 

 الخمر، وينطلق لسانها باختالق األكاذيب:
 
" جلست على األرض مباشرة وقدماها مربعتان وطلبت سيجارة قبل أن تمسك بالكأس  

 دها المغاربة...لترفعه في صحة أوال
 عند الكأس الثالثة تكون أسارير أم فتحية منبسطة... 
ـ قال سينما قال.. ما أنا عارفها كويس. دأنا حتى من خمستاشر سنة مّثلت في فيلم مع  

 (00) أم كلثوم، الفيلم اللي كانت بتغني فيه " عن العشاق سألوني" عافينوا؟"
  
 
سارد عن لقاءات أسبوعّية مع ثالث فتيات وفي موضع آخر من الرواية يتحّدث ال 

 جميالت أنيقات المظهر، لهن نصيب من التعليم وخّفة الدم وينتميّن إلى الطبقة المتوسطة: 
" وماذا تفعلن في مشكلة البكارة؟ قهقة عالية تتعّجب من ُغشم الطلبة المغاربة الذين  

معقولة؟ معقولة ونص والدليل أن يجهلون وجود عمليات بسيطة إلعادة البكارة إلى العذارى. 
 حكمْت صديقة برهوم ستتزوج الشهر القادم وستجري تلك العملية قبلة لية الدَّخلة بيومين..."

(00) 
 
" امرأة ممتلئة يكاد جسمها أن وعندما يذهب السارد إلى مسجد سنان باشا تقع عيناه على  

ُمستلقية على ظهرها تتمّرغ فوق البالط في تلك يكون مرّبعًا، ترتدي قميصًا رّثًا ممزق األطراف ..وهي 
 . (05)الباحة الخلفية للمسجد ... وُتالِمُس جسَدها بيديها كأنها قّطة في حالة شبق." 
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لقد  حظيت هذه الرواية بإشادة النقاد وتنويههم بروعتها وتقنياتها السردية. بيد أّنها في  

 الدونّية للمرأة العربّية لدى القارئ.  تقديرنا، مع األسف، ال تحّسن الصورة النمطّية
 

 :الرواية الثالثة: " فتنة الرؤوس والنسوة " لبنسالم حميش
الدكتور بنسالم حميش، أستاذ الفلسفة في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، من  

اياته في المفكرين العرب التقدمّيين البارزين ومن طليعة الروائّيين المعاصرين. ُنشرت معظم رو 
دار اآلداب الشهيرة في بيروت، وُترِجم بعضها إلى لغات عالمّية، وحاز بعضها جوائز كبيرة. 

 خصصُتها بمقاٍل أقتطف منه ما يأتي: ، (02)" فتنة الرؤوس والنسوةعندما صدرت روايته " 
 

 :"صورة المرأة في رواية " فتنة الرؤوس والنسوة
في الرواية الجديدة... لنعرف ما إذا كان المؤلِّف واآلن نستعرض النسوة اللواتي ظهرن  

قد استقى تلك الصورة من الواقع الفعلّي أم أّنه اعتمد واقعًا افتراضيًا جديدًا ليقّدم مفهومًا مغايرًا 
 للمرأة يهدف إلى ترقية صورتها في الثقافة العربّية.

 
 :المرأة عورة

ل فتاة تظهر في أروقة الرواية هي من بنات الهوى، حين يدخل الجنرال متنكرًا إلى   أوَّ
بين. وهناك تلتحق بهما تلك الفتاة وتتبعها أخرى. وفي الحانة  حانة جوفّية برفقة أحد ندمائه المقرَّ

وب أّن الرجل له سبعة ثقيلقى أحد السكارى خطبة...حول مسألة الفرق بين الجنسين ومفادها "
والمرأة كلها ثقب، أو أن الرجل له عورة والمرأة عورة كلها. وعندها يعّلق النديم موافقًا بقوله: " ُشف 
آموالي هذي الدمية بين يديك أو هذي في جنبي، من غير عورتها، ما تعرف أي شيء، ال الدين وال 

 (03)الملة..." 

 
 تبّرج المرأة:
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" البنات يا ما كان، يقول عنها السارد        وهناك ساحة عجيبة في الرواية اسمها كان 
 (.02) والنساء يأتين إليها للتبرج والتحادث ولمآرب أخرى."

 
 مكر المرأة:

" وقبيل العاشرة صباحًا، والرجل )الجنرال( يفتح عينيه، همست له العشيقة اللصيقة به بالتصبيح،  
 (09) ي غرفته الخاصة بالفيال..."واعترفْت له أن زوجها ليس في رحلة عمل، بل قضى ليلته ف

 
 المرأة والمال:

" وكان الجنرال قد قّدم هدية لعشيقته زينب، سوارًا ذهبيًا منقطًا بالماس الخالص، ألّنه  
 (08)يعلم في قرارته أن تفانيها في اإلخالص له إنما سببه كرمه الحاتمي معها..."

 
 :المرأة والكذب

" ...إنما حذاِر حذاِر من المأخوذات . ومما قالته العرافة له: وفي الصباح أتته زينب بالعّرافة 
ال تبت معهن إال يقظًا وتحت مخّدتك ذخيرتك الحّية. واألسلم أال تبيت إال مع  !في ِشباك هيبتك وهباتك

 (09) اآلمنة األمينة الست زينت وَمن شّرعها اهلل لك زوجة ومالذًا..."
 

 المرأة والخيانة:
" أن تعقد مساء ذلك اليوم للكولونيل حمدان الفًا ماليًا لزينب وطلب منها سّلم الجنرال غ 

الرامي لقاء مع العّرافة وتقول له فيه بالحرف نفسه الذي أسمعته مؤّكدة على أن دمه أزرق، وأن تضيف 
 (02) جملة واحدة تحذره بها من زوجته الخائنة ذات الخالين على ردفها اإليسر."

 
 :لحسدالمرأة والغيرة وا

ولغاية في نفسه، يرسل الجنرال عشيقته زينب وزوجته مريم وعشيقها أنيس إلى جزيرة  
بعيدة للراحة، ويبقى هو في مقرِّ عمله. ويجري، ذات مرَّة، حوار بين زينب ومريم نستشفُّ منه 

 . (00)أنَّ زينب تشعر بالغيرة وتحسد مريم على عشيقها الشاب األنيق أنيس 
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في الرواية ال يختلفن في سلوكهن عن النساء اللواتي ذكرناهن آنفًا باستثناء وبقية النسوة  
" المسكينة انتحرت بسبب أن زوجها كان يرغمها على فعل أشياء مخجلة مع واحدة، نادية الناجي، 

 (00) بعض رؤسائه."
 
ة العربّية. وهكذا، فالنسوة في الرواية يؤكِّدن الصورة النمطّية الشائعة عن المرأة في الثقاف 

ويكمن السبب في تشابه نسوة هذه الرواية من حيث أخالقهن وسلوكهن .. في حقيقة كونهن 
ينتمين إلى شريحة سلوكّية ـ اجتماعّية واحدة. وما كان بيِد المؤلِّف أن يبّدل من سلوكهن حّتى 

ايرة، تتحّلى لو شاء. غير أننا كنا نتمّنى لو أدخل المؤلِّف في روايته كذلك نماذج نسائية مغ
بالصدق واإلخالص والوفاء والتفاني في تربية األوالد، نماذج من آالف النساء اللواتي حّققن 
دارة األعمال، نماذج من نساء شاركن في  نجاحات باهرة في ميادين التعليم والطب والهندسة وا 

النمطّية الدونّية الحركات االجتماعّية والوطنية والخدمات العاّمة؛ لكي يسهم في تغيير الصورة 
 (05)الشائعة عن المرأة في الثقافة العربّية." 

 
هذا ما قلُته آنذاك عن رواية صديقي الدكتور بنسالم حميش، وما أقوله دومًا عن جميع  

 الروايات المماثلة اأُلخرى.
 

 ثانيًا، كيف يمكن للرواية أن تسهم في ترقية صورة المرأة؟
الروائّي نفسه مقتنعًا بالمساواة بين الجنَسين، مؤمنًا قبل كلِّ شيء، ينبغي أن يكون  

مكاناتها الذاتّية، ُمدركًا أهمِّيَّة نهوض المرأة وممارستها حقوقها في تحقيق التنمية  بقدرات المرأة وا 
 اإلنسانّية في البالد.

 
كما ينبغي أن يؤمن الروائّي بأّنه صاحب رسالة، فيعمل بوعي تامٍّ وذكاء وتخطيط  

ن صورة المرأة لدى ُقّرائه، دون أن يفسد الصنعة الروائّية وال التقنّيات  السردّية، ومن غير لتحسي
 أن يضحي بعنصر التشويق واإلثارة ومتعة القراءة.
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وأضرب مثاًل لذلك من قصة طويلة كتبها لليافعين من األطفال عنوانها        "  
. وترمي (02)" ياء من الفتيات والفتيانعصفورة األمير: قصة عاطفية من طّي النسيان لألذك

هذه القصة إلى تعليم مفاهيم حقوق اإلنسان ومتطلبات التنمية اإلنسانية من خالل حكاية شائقة 
تتخللها مغامرات وأحداث مثيرة تدور عن عالقة عاطفّية بين أمير متنكِّر لالطالع على أوضاع 

ال تتوافر فيها الخدمات التعليمّية وال شعبه واحتياجاتهم وبين راعية صبية تعيش في قرية 
 الصحّية وال الظروف االقتصادّية التي تساعد على العيش بصورة الئقة بالكرامة اإلنسانّية. 

 
ليك بعض الجمل من هذه القّصة:   وا 
 
" وفي المروج التي تحيط بالقرية، تناهت إلى سمعه )األمير المتنكِّر( أنغام ناي من بعيد. فاّتجه  

صدر الصوت، وهناك رأى راعية صبية جالسة على حافة ساقية تحت ظلِّ سنديانة وارفة، وقد تناثرت إلى م
ثمار البلوط حولها، وهي تعزف على نايها لحنًا شجّيًا. وكانت أغنامها تسرح في المرعى بالقرب منها، 

 وكلبها بجانبها...
 ..." دنا األمير منها فتوقّفت عن العزف. حّياها فرّدت التحية 
 " راح يسألها عن القرية، وهي ال تعرفه. ولّما أكثر من السؤال، قالت له: 
 ـ يمكنك أن تذهب إلى القرية وتجد ضالتك فيها. أّما أنا فال وقت لدّي للكالم. 
 فقال لها وابتسامة حيية تضيء وجهه: 
 ـ وماذا لديك غير الجلوس هنا ورعي هذه الحمالن الوديعة؟ 
ير، فبعد أن أنهي حصة اليوم من الحياكة، علّي أن أتمّرن على القراءة في ـ لدي الشيء الكث 

 (03) كتابي هذا."
 
في هذه القصة، ليست المرأة عورة كلها، وال تتوسل بالحيلة والكذب لتمضية ليلة في  

ّنما نجد الراعية فتاة ذكية  سرير رجل، وال تمارس العادة  السرّية في ساحة المسجد الخلفية؛ وا 
دة طموح، تمتلك مواهب وقدرات ذهنية تثير اإلعجاب واالحترام، وتمور نفسها بالعواطف جا

خالصها ووفائها، ولها رغبة  النبيلة السامة، وتعامل الرجل ندًا لند، وتفوز بحّبه بفضل صدقها وا 
 *عارمة في التعّلم والعمل من أجل حياة زاهرة ومستقبل أفضل.
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 الهوامش:

 
 مؤلِّف عنوانه " النور والعتمة: إشكالية الحرية في األدب فصل من كتاب جديد لل

 العربي" صدر هذا العام عن دار الثقافة في الدار البيضاء
 

راءة (0) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وبرنامج : في ق
: نحو 0223تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام الخليج العربي لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية. 

)نيويورك: المكتب اإلقليمي للدول العربية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  نهوض المرأة في الوطن العربي
0222 ) 

 .028ـ023المرجع السابق، ص  (0)

 .023المرجع السابق، ص  (5)

 (.0222)الرباط: مرسم،  شرقية في باريسعبد الكريم غالب،  (2)

 .029التقرير، ص  (3)

 ( الطبعة الثانية.0225)بيروت: منشورات أحالم مستغانمي،  عابر سريرأحالم مستغانمي،  (2)

 .92المرجع السابق، ص  (9)

 .89المرجع السابق، ص  (8)

 .099المرجع السابق، ص  (9)

 (.0999محمد برادة، مثل صيف لن يتكرر )الدار البيضاء: الفنك،  (02)

 .82ـ99المرجع السابق، ص  (00)

 .95ق، ص المرجع الساب (00)

 .099ـ092المرجع السابق، ص  (05)

 (0222)بيروت: دار اآلداب،  فتنة الرؤوس والنسوةبنسالم حميش،  (02)

 00المرجع السابق، ص  (03)

 023المرجع السابق، ص  (02)

 09المرجع السابق، ص  (09)

 02المرجع السابق، ص  (08)

 50المرجع السابق، ص  (09)

 52المرجع السابق، ص  (02)

 .020ـ059المرجع السابق، ص  (00)

Abdelali
Texte surligné 
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 052ص المرحع السابق،  (00)

 .002ـ 009( ص 0220، فبراير 9)الرباط: منشورات الزمن  من روائع األدب المغربيعلى القاسمي،  (05)

)بيروت:  عصفورة األمير: قصة عاطفية من طي النسيان، لألذكياء من الفتيات والفتيانعلي القاسمي،  (02)
 (0223مكتبة لبنان ناشرون، 

 .02ـ  03المرجع السابق، ص  (03)
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يَّ   ة في الرواية العربّيةالحرِّ
 
 

 نافذة صغيرة على نوافذ الغيطاني
 (0" لجمال الغيطاني) نوافذ النوافذقراءة في رواية " 

 
 

 

 
 

" ال التلقين، وال المعاينة عند اللحيظات الفارقة المصاحبة لالنتقال من حال إلى حال، وال المسارات 
نا موشك على التوصل بقبس من المعنى، ولمس حافة التي حددت لي مجال الرؤية واتجاه المداولة؛ إنما أ

الحافة بعد طول تطلع وتساؤل مصحوب بحيرة تلي األخرى، مفضي بكلي إلى كافة ما ال يتوقف أمامه 
 اآلخرون بالفحص والبحث. "

 (009" ص  نوافذ النوافذ)في "  جمال الغيطاني                                        
 
 

 :ديد في الرواية العربّيةالتجريب والتج
وهو يواصل التجريب والتجديد،  0939منذ أن كتب جمال الغيطاني قّصته األولى عام  

 باحثًا، في اآلن نفسه، عن جوهرَتين نادرَتين:
  

، تتمثَّل في بناٍء فنيٍّ يتناسب مع موهبته المبدعة المتعدِّدة المستويات والروافد، األولى
رته الخصبة من ثقافة شاسعة عميقة، ويتالءم مع ما تجيش به نفسه ويتَّسع لما تختزنه ذاك

المضطرمة من تأمُّل سخي في الحياة ودروبها ومشاهدها وشخوصها ومحكّياتها؛ بحيث يسمح 
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هذا البناء، وما يدور فيه من توالد نّصي وتأويل داللّي، بتعانق الواقعّي والخيالّي، وتزاوج 
هم، وتصالح المادّي والروحّي، واحتضان جميع أبعاد تجربته المباشر الواضح والملتبس المب

 الفنّية والعلمّية والعرفانّية. 

 
د على الثانية ، لغة شعرّية مكثَّفة موحية، تحتفي باللفظ األنيق والعبارة الرشيقة، وتتمرَّ

التي  المسكوكات اللفظية المحنَّطة، وتطلق النار على النمطّي الجاهز. وتمتاز اللغة الشعرّية
، فقد استثمر تجربته الصوفّية في تنمية لغة اتساع التأويلأبدعها الغيطاني بخاصيََّتين: األولى، 

دة لحاالت من وجد  ل الكلمات الحسّية إلى رموز مجرَّ سردّية تستخدم الترميز والتخييل، فتتحوَّ
معنى واحد، كما الحظ  الروح، بحيث ينفتح األفق الداللّي على التعدُّد والتجريد بدل التقوقع على

(.  ومن ناحية ثانية، تنفرد 0الدكتور صالح فضل في دراسة له عن الشعر العربّي المعاصر )
كلُّ لفظة فيها بإيقاٍع خاصٍّ بها وكأّنها آلة في فرقة موسيقية،  وعندما يضع اللفظة إلى جوار 

بها كذلك، مثل سمفونية  لفظة أخرى وثالثة ورابعة  تتشكَّل عبارٌة أو جملة لها إيقاٌع خاصٌّ 
تعزفها عشرات اآلالت الموسيقّية المتنوِّعة المتكاملة، وهذا ما يسميه الدكتور شوقي ضيف بـ 

(. تنظر إلى كلمات الغيطاني  فيخال إليك أنَّ كوكبة من الفتيات 5" )الموسيقى الداخلية"
كات الفِرحة قبل أن الفاتنات مقبالت عليك وهن يطرقن قلبك بوسوسة الخالخل ورنين الضح

 تبلغ زغاريدهن مسامعك لتسقيك وتطربك.
 

ومن هاَتين الجوهرَتين النادرَتين: العمارة السردّية الفخمة واللغة الشعرّية المكثَّفة الموحية،  
" عيناها بهما مسٌّ " فتاة أّخاذة الحسن نوافذ النوافذ صنع جمال الغيطاني من رائعته الجديدة " 

شيء من عقيق، فما أعجب وأغرب امتزاج األخضر بالعسلي الغامق المائل من زمرَّد نقي و 
(. ويمكن القول ـ مع كونديرا ـ بكلِّ ثقة، إنَّ الغيطاني غامر هذه المرَّة 28)ص إلى البني " 

مغامرة محسوبة ليكتب رواية تجعل المتلّقي، بطريقتها المتفردة وبمنطقها الخاّص، يطلُّ من 
وانب من كنه الوجود، وتقوده هذه النوافذ في ممّرات تؤدي به إلى أعماق نوافذ السارد على ج
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األشياء، وتمّكنه من سبر المشاعر المخبوءة ، واستقصاء تجّذر اإلنسان في التاريخ، واإلحساس 
 (.2بالزمن في لحظاته الماضية المتالشية، والحاضرة المنفلتة، والمقبلة القصّية الالمنظورة )

 
"، وهو العنوان الذي  دفاتر التدوين" الدفتر الرابع من "  نوافذ النوافذ وتشكل رواية "

اختاره الغيطاني لمشروعه الروائّي الجديد الطويل، الذي صدر منه الدفتر األّول بعنوان " 
" ويدور حول العالقات التي تظّل في المنطقة البرزخّية بين الحلم والواقع؛  خلسات الكرى

رشحات " حيث يسافر الكاتب في أعماق المكان؛ والثالث "  فتدّلى دناان " والدفتر الثاني بعنو 
" في وصف المحبوبة األولى والبحث عن مثيلة لها طوال العمر. وتتداخل األجناس  الحمراء

" إذ إّنها تجمع بين الرواية والقّصة والسيرة الذاتّية  دفاتر التدويناألدبّية وتتماهى في " 
تر ُيقَرأ مستقاًل، بوصفه عماًل روائيًا متكاماًل، وفي الوقت نفسه ُيشّكل جزءًا من المتخيلة، وكلُّ دف

 ُكلٍّ كامل.
 

" أبتكر جمال الغيطاني، تقنّية سردية جديدة يمكن تسميتها بـ "  نوافذ النوافذفي رواية " 
حداث، وفي ". إذ يطلُّ السارد من نافذٍة من النوافذ على األماكن واألشخاص واأل تقنية النافذة

الوقت نفسه يطلُّ القارئ من تلك النوافذ على فكر الروائّي وثقافته ورؤاه وأحاسيسه وهواجسه. 
، تحديد موضوع السرد وتأطيره، األولىوتضطلع النافذة في الرواية بوظيفَتين في آٍن واحد: 

ياله لتصور ما السماح للناظر) وهو المتلّقي ( بالمشاركة في اإلبداع عن طريق شحذ خ الثانيةو
" في علم النفس الذي يقّرر أنَّ  الجشتالتلم تسمح به النافذة من المشاهدة، طبقًا لمبدأ " 

 اإلنسان يميل في نفسه إلى استكمال األشكال الناقصة التي يراها.
 

" يطلُّ القارئ على سيرة السارد الحقيقّية/المتخيلة ، ويقف على  نوافذ النوافذفي رواية " 
 تلفة من حياته من طفولته حّتى كهولته.مراحل مخ

 
 : مؤثِّرات علمّية وفنّية
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أحسب أنَّ جمال الغيطاني، عندما ابتكر تقنية " النافذة " السردّية، قد تأثَّر بمؤثَِّرين: 
ل أنَّ العلم والفنَّ شيئان مختلفان  أحدهما علمّي تكنولوجّي واآلخر فنّي تشكيلّي. وقد يبدو للمتعجِّ

حيث منطلقاتهما ومناهجهما وغاياتهما؛ فيتوهَّم أنَّ العلم لصيق بالعقل، ويّتبع طرائق تمامًا من 
البحث الموضوعّي، ويرمي إلى التحكُّم في الطبيعة؛ في حين أنَّ الفن تفرزه العاطفة المرهفة، 
ق ويخضع إللهام الفّنان واستيهاماته، وغرضه المتعة وقتل الوقت. ولكنَّ نظرًة مدقِّقًة في عم

األشياء تخلص إلى أنَّ العلم والفن غصنان في دوحة المعرفة، وأن ما يجمع بينهما من 
قهما من الظواهر العرضّية. وأقلُّ ما يقال في هذا إنَّ  الخصائص المشتركة أكثر مما يفرِّ
منطلقهما واحد، وهو اإلنسان، وأن غايتهما واحدة وهي رفاه اإلنسان وترقية حياته. والعلم والفّن 
ينبنيان على ُأسٍس منطقّية رياضّية. فالعلم هو نسق من المعارف ترتبط بعضها ببعض ارتباَط 
النتائج بالمقدمات في االستدالل السليم، والفّن هو عمل يتميز بالصنعة والمهارة وتُتَّبع فيه 

 وسائل وطرق عقلّية معيَّنة للوصول إلى نتائج جمالّية معيَّنة. 
 

نسانّية، تأثَّر العلم والفن بعضهما ببعض، إذ إنَّ العلماء بحاجة وفي مسيرة المعرفة اإل
لخيال الفّنانين كيما يضعوا فرضيات جديدة، والفنانون بحاجة إلى مناهج العلماء إلضفاء شيء 
من الضبط والتقنين على إبداعاتهم لزيادة فاعلّيتها. ومن األمثلة الشهيرة في هذا الميدان ما ُذِكر 

فالم السينمائّية والروايات أدبية، مثل روايات الكاتب اإلنجليزي جي. أج. ويلز، من أن بعض األ
"، ألهمت علماَء الفلك فكرَة غزو الفضاء قصص الخيال العلمي التي أطلق عليها اسم "

الخارجّي. ومن أمثلة تأثُّر الفنون بعضها ببعض ما رواه الكاتب األمريكي أرنست همنغواي من 
ته في باريس في بداية مشواره األدبّي، تأثَّر بلوحات سيزان وغيره من الفّنانين أنه، أثناء إقام

(. كما أن الكتابة الروائّية المعاصرة عمومًا تأثرت 3االنطباعّيين لتطوير أسلوبه القصصي )
 بتقنّيات اإلخراج السينمائّي.

 
اثنين: أحدهما علمّي  وأعود لتأثُّر جمال الغيطاني، في ابتكار تقنّية النافذة، بمؤثِّرين

تكنولوجّي، ربَّما عن غير وعي منه،  واآلخر فنّي تشكيلّي، تأثَّر به بعد طول إعجاب وتأمل 
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ل في برنامج " النوافذ " الحاسوبي  وتخطيط، واعترَف به في غضون روايته. يكمن المؤثِّر األوَّ
Windowsمريكي بيل غيتس ، الذي أطلقه في التسعينيات من القرن الماضي المخترع األ

مؤسِّس شركة مايكروسوفت. ومعروف أنَّ الحاسوب يقوم بإدخال المعلومات، وخزنها في ملفات 
خراجها. وكان إخراج تلك المعلومات يتطلَّب من مستعِمل الحاسوب  في الذاكرة، ثم معالجتها وا 

المعلومات ،  أن يكتب األمر كتابة، فجاء برنامج )النوافذ( ليسهِّل على الباحث الحصول على
وذلك بعرض الملّفات في أيقونات )أو نوافذ( على شاشة الحاسوب، وتحت كلِّ نافذة عنوان 
الملّف، وما على الباحث إال أن ينقر بالفارة على النافذة المطلوبة لتنفتح حااًل فيّطلع على ما 

وتّطلع على  وعالوة على ذلك، فأنَّك، بعد أن تفتح نافذة الملفِّ   في داخلها من معلومات.
محتوياته ثمَّ تحتاج إلى معلومة في ملف آخر، تستطيع أن تفتح نافذة ذلك الملّف اآلخر دون 
أن تضطر إلى إغالق الملّف الذي بين يديك، فنوافذ الملّفات يطّل بعضها على بعض. وهكذا 

 ات.  ساعد برنامج النوافذ على تبسيط عملّية البحث واإلسراع بها وتيسير سريان المعلوم
 

أما المؤثِّر الفنّي في رواية الغيطاني فقد استلهمه من لوحات كبار الرّسامين من أمثال 
ماتيس الفرنسي وماجريت البلجيكي وهوبر األمريكي، الذين استخدموا النوافذ وسقوط الضوء 
عليها لتأطير الموضوع وللتحكُّم في الخّط واللون والمنظور. وأجدني أشارك الغيطاني ولعه 
بنوافذ الرّسامين؛ فما زرُت مدينة طنجة يومًا إال وذهبُت لفندق "فيال فرنسا" وولجت الغرفة التي 
سكنها ماتيس )ما لم تُكن مشغولة(، ألطلَّ من نافذتها الشهيرة، التي أطل منها ماتيس على 

ؤالء طنجة القديمة وبحرها ومناظرها، وألهمته أروع لوحاته. والغيطاني يدرك أّنه تأثَّر به
 الرّسامين الثالثة وبغيرهم ممَّن قد ال يكون عرفهم مباشرًة أو أدرك أنَّه تأثَّر بهم، فهو يقول:

 
ل، لكنني سأقصر األمر على هوبر، ليس ألنه األقرب فكلهم عندي وأنا " يمكنني أن أفيض  وأفصِّ

ثرًا، عرفته أم لم أعرفه. صائر، ماٍض إليهم، مندمج. ليس بهؤالء الثالثة فقط. لكن بكل من أودع عندي أ
ن لم نلتِق بمصدره، بصاحبه."  (009)ص  كل ما نفذ إلينا ُيصبح جزءًا منا حتى وا 
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"، فقد وّشح غالفها بلوحة  نافذة النوافذوعرفانًا من الغيطاني بفضل هوبر على رواية " 
 نافذّية من لوحات هوبر الخالبة.

 
 :تقنّية النافذة وتقنّية جبل الجليد

نا نافذة الغيطاني بنافذة إبراهيم عبد القادر المازني على الشارع، ولكن نافذة المازني ُتذّكر  
ثابتة باّتجاه واحد ومفتوحة على مصراعيها. أما تقنيُة النافذة السردّية التي ابتكرها جمال 
الغيطاني، فإّنها تشبه تقنّية الكاتب األمريكي الشهير أرنست هنمغواي التي أسماها الناقد 

ألمريكي كارلوس بيكر وعدد آخر من النقاد  بـ " جبل الجليد". فالناظر إلى جبل الجليد في ا
المحيط يرى الجزء الصغير الظاهر منه وعليه أن يقّدر، بمخّيلته وتأويله،  ضخامة الجزء 
المغمور في أعماق المحيط. وكذلك نوافذ الغيطاني فهي تكشف عن قسم من المكان أو 

 ر، وعلى القارئ أن يتخّيل الباقي.الشخص أو المشاع
 
ولكنَّ تقنّية "النافذة" تختلف عن تقنية "جبل الجليد"، من حيث إنَّ األخيرة، عادًة، ساكنة  

)ستاتيك(، في حين أنَّ األولى متحرِّكة )دايناميك(. وتتأّتى حركّية النافذة من موقع الراصد أو 
لى أو أدنى من المرصود. كما تتأّتى حركّيتها من الناظر ومستواه المكانّي بالنسبة للنافذة: أع

ّما مواربًة  وضعّية النافذة؛ فهي إّما مفتوحًة على مصراعيها فتسمح لك بالرؤية المباشرة، وا 
ّما مغلقًة وأنَت في حجرٍة منفردٍة  تستطيع أن تختلس منها النظر وتلغي المسافات بالمخّيلة، وا 

ال. وتضيف الستائر، السميكة أو الخفيفة الشّفافة، عنصرًا وليس لك إال أن تخترق النافذة بالخي
 جديدًا يزيد من تنوُّع حاالت النافذة وتفاوت درجات الرؤية.

 
"، يصبح اّتجاه الراصد بالنسبة إلى النافذة هاّمًا، ويؤّدي إلى نوافذ النوافذ في رواية "  

 فرق عضوّي في السرد. ويمكننا إدراج حاالت ثالث:
ن يتطّلع السارد من الشارع إلى النافذة ليرى َمن فيها وما فيها بقدر ما تسمح له ، أاألولى 

 النافذة والمسافة:
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)ص  " ...كما أرى أم نبيل بوجهها المستدير، المنبّت عن جسدها المؤطَّر بالنافذة..." 
02) 
 
 ، أن يطّل السارد من نافذته على نافذة أخرى:الثانية 
 بحيث أرى وال أبدو ألحد. أول ما لمحته منها لونين متناقضين، " ...أزحُت الستارة قليالً  

متعارضين، لكن كل منهما يؤكد اآلخر. األصفر لقميصها الذي يكشف ذراعيها بدءًا من استدارة الكتفين 
حتى أطراف أناملها، متمسك بخصرها، محيط به، مبرز لما يليه، الردفين المكتملين، يغطيهما بنطلون 

أما شعرها الناعم الطويل فيصل النقيضين، إذ يالمس المفترق الموحي. لم أعرف قوامًا أنثويًا أسود محكم. 
 ( 53و  52)ص  مثله، تأثيره يتجاوز النافذتين ويتخلل حواسي كافة. "

 
 ، أن يطّل السارد من نافذته على الشارع والفضاء الخارجّي:الثالثة 
النظر إلى الليالي، رصدُت الجيران، وتابعُت المشاجرات، " من النافذة تابعُت النهارات، واختلسُت  

 (09)ص  ونوافذ الباعة على الحارة، رأيُت الكوَن وحركته، تعرفت على الحياة، وعلى الموت أيضًا."
عبر النافذة أطل. المدينة على الطرف اآلخر، متضاّمة، متقاربة، هادئة البّث. اتقنُت مواعيد "  

منها المتجه إلى بحري، إلى مصر، استعدُت حنين أبي إلى قطار الثامنة صباحًا، القطارات، خاصة السريع 
 (52)ص  الذي اعتاد ركوبه عندما يسافر إلى البلدة، يحفظ أسماء المحطات، ومواعيد الوصول إليها."

 
وعند قراءة الرواية قراءة عاشقة متأّملة، يتبيَّن لنا أنَّ هنالك فرقًا بين هذه الحاالت  

ث، بحيث إنَّ مجرى السرد في الرواية خضع لتخطيط محكم وضبط علمّي دقيق. فحين الثال
يريد السارد أن يخبرنا عن أحد شخوصه، فهو يطّل عليه عبر نافذة ذلك الشخص )الحالة 
األولى والثانية(، فيكون الموضوع محدَّدًا بإطارها. أّما عندما يريد السارد االستطراد والتحّدث 

هو يطّل من النافذة على الفضاء الخارجّي )الحالة الثالثة( الذي يسمح له عن ذكرياته، ف
لى الزمن الالمحدود، بُبعديه  باالبتعاد عن المحسوس والماثل، والتحليق إلى المجرد والمطلق، وا 

 الماضي السحيق والمستقبل الالمنظور. أّما الحاضر فهو مجّرد نقطة التقاء للتأمُّل.
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 :لنوافذالتصنيف النوعّي ل

إذا كان جمال الغيطاني ُيعّد خبيرًا في فّن السّجاد الشرقّي وخبيرًا في تاريخ مدينة القاهرة  
" يكتشف أنَّ الغيطاني خبير في " ِعلم  " نوافذ النوافذالقديمة وله فيها مؤلَّفات، فإنَّ قارئ رواية 

ل فصل في أّي مصنَّف أساس في علم من العلو  م هو فصل التصنيف " النوافذ كذلك. وأوَّ
النوعّي لموضوع ذلك العلم. وعلى الرغم من أنَّ جمال الغيطاني قد قسَّم روايته على سبعة 
أقسام أو فصول تحمل العناوين اآلتية: نوافذ أولى، نوافذ الفزعات، نوافذ الرغبة، نوافذ السفر، 

دّلنا على وجود تصنيفات ُأخرى نوافذ الظهور، نوافذ الروح، نوافذ مؤّدية؛ فإنَّ استقراء الرواية  ي
للنوافذ طبقًا لوظيفتها، ووجهتها، والهيكل التي يؤطِّرها، وما إلى ذلك من منطلقات التصنيف. 

ليك بعض أصناف النوافذ التي استغرقتها الرواية:  وا 
 

 :أوال، نوافذ تطل على خارج المنزل، ونوافذ تطل على داخله
تقليدّية، ال توجد للمنزل نوافذ تطّل على الطريق العاّم، ففي العمارة العربّية اإلسالمّية ال 

نَّما تطل جميع نوافذ الغرف على فناء المنزل أو باحته المفتوحة لتتَّصل تلك الغرف بالسماء  وا 
والهواء والضياء والماء مباشرة، ولتزيد من التواصل والتعاضد بين أفراد العائلة الواحدة الذين 

حدة. وعدم وجود نوافذ للغرف على الطريق العاّم يحفظ للعائلة تشترك غرفهم في باحة وا
خصوصيتها، في حين يعّبر تراص المنازل وضيق الطرقات عن تضامن أهل المدينة، كما 
يضمن التقاء جميع الشوارع في باحة المسجد الجامع الذي يتوسَّط المدينة، وحدة أهلها وهدفهم 

الكاتب في إحدى بلدات الصعيد قد ُبنيت طبقًا لمبادئ  المشترك . والدار التي وِلد ونشأ فيها
 تلك العمارة العربّية التقليدّية:

لم أطل من نافذة البيت الذي وفدُت فيه إلى الدنيا النتفاء اإلمكانية، مثل بيوت الصعيد العتيقة "  
 ( 9)ص   كان مفتوحًا على الداخل."

 
 : نوافذ ثابتة ونوافذ متحرِّكة، ثانياً 
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المنازل ثابتة، أّما نوافذ وسائط النقل كالقطارات متحّركة. وهذه الحركة ال تؤثِّر في  فنوافذ
نَّما تؤدِّي كذلك إلى تالحق سريع للكلمات والعبارات القصيرة التي  انخطاف المنظور فحسب وا 

 تتوافق حركتها مع حركة واسطة النقل، وكأن السارد يجري، يلهث، تتقطع أنفاسه:
 " فاليريا... 
" ... من داخل القطار، حاولُت أن ألفت نظرها، وعندما نجحُت في دفع النافذة إلى أسفل، لمحتني  

في عين الوقت الذي بدأت فيه العربات تتقدم إلى األمام، ال أدري كيف اندفعْت، عبرْت من الرصيف 
أوتيُت من قدرة، رحُت المقابل، تعلقْت بحافة النافذة، وجهها كله متجه نحوي، يستغيث، يستنجد، وبكل ما 

أحاول رفعها إلى أعلى، إدخالها قبل مفارقة القطار للرصيف. تلفُت حولي مستنجدًا بالجالسين، لكنهم 
يحملقون جميعًا صوب نقطة ما، وعندما بدأ القطار يقترب من بداية النفق والدخول في الضوء األقل 

، غير أن وجهها ظّل عالقًا، متطلعًا، مستنجدًا بي، وضوحًا، حيل بيني وبينها، بعد أن ارتفع الزجاج تلقائياً 
 (59)ص ثم راح يتالشى مع غموق الضوء وتزايد السرعة.

 
وعندما تزداد سرعة واسطة النقل كما هو الحال في قطارات السرعة الفائقة والطائرات،  

 فإنَّ المنظور يتغيَّر طبقًا للسرعة والُقرب أو الُبعد من النافذة:
  

النوافذ تقع عيناي على المرئيات وال تقع، ال أتمكن منها، الموجودات القريبة من  " عبر تلك
المتحرك تتراجع بسرعة، وتلك النائية تبدو حركتها أبطأ لكن ال يمكن إدراك تفاصيلها، كذلك ما أراه عبر 

جودة وغير نوافد الطائرات المستديرة، الضيقة، فراغات، سحب، مالمح أراض، مدن ال أعرف أسماءها، مو 
 (020)ص  موجودة، أدركها تولي متوارية..."

 
 

 :ثالثًا، نوافذ مضاءة ونوافذ معتمة
" ظهور إضاءة حمراء في أحد النوافذ يعني أن الجو يتهيًا للرغبة، للمتعة، لكن قلة أقدموا على  

ن كان التباهي والمفاخرة بالجنس مقبول في الدرب، بالنوافذ ذات الضوء األحمر، أو دلق مياه  ذلك، وا 
 (28) ص  االستحمام في الصباح الباكر أمام البيوت."
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 :رابعًا، نوافذ البناء، ونوافذ الجسد، ونوافذ الروح

فكما لألبنية ووسائط النقل نوافذ، فإنَّ لجسد اإلنسان وروحه نوافذ. الرواية مثاًل هي نافذة  
 حّتى على مخاوفه وهواجسه:يطلَّ منها القارئ على فكر الكاتب وروحه ورؤاه وآماله، و 

كافة أويقات وحدتي، خاصة عند نومي أو استيقاظي، في حجرات الفنادق التي آوتني خالل "  
ترحالي، كل محطاتي وما تضمنته من أحوال، بدءًا من توقي وتوثبي عند بداية أسفاري، اكتمال تأهبي 

ألخيرة، بدءًا من خشيتي المداهمة لرؤية ماال أعرفه، حتى انفرادي ونوئي بهواجس شتى في سنواتي ا
بنوبة تلحق بي عجزًا وتنأى بي عن الديار، إلى الخنوف من موت البغتة وحيدًا، بعيدًا، قصيًا، إلى رصدي 
نبض قلبي عندما أسند دماغي إلى الوسادة وتتضح معالم الدفق وصواًل إلى استيقاظي مرهقًا مكدودًا لعدم 

عيدة صار مستحياًل بلوغها الندماجها التام بالعدم، الفتقادي الحماس نومي كفايتي، الستدعائي لحيظات ب
في مواجهة نهار جديد، تساؤلي عما سيحمله من جديد، هل سأرى مثله غدًا؟ توقي إلى خالص غامض، 

 (008ـ009)ص  إلى رفرفة، إلى تجاوز موقوتية إقامتي في هذ الحيز. "
 ّي سفر يتوق إليه الكاتب وأّية أحوال؟() الحظ أّن النّص يحتمل تأويالت متعددة، فأ

 
، نوافذ مصون ونوافذ مباحة ًِ  :خامسًا

وانطالقًا ممن ُيطل من النافذة، يقّسم الكاتب النوافذ إلى مصون مخلصة، وتلك هي نوافذ  
 المنازل، ونوافذ مباحة وتلك هي نوافذ الفنادق:

المكث في مقار اإلقامة تلك أنها مؤقتة " نافذة الفندق مثل البغي، مباحة لطلة َمن يقيم، وطبيعة  
مهما طالت. لنوافذ البيوت حضور مغاير، إنها أخص، النظرات انتهاك مستمر، اختراق، توالج وتزاوج، إذا 
اقتصر األمر على نفر محدود تصبح النافذة مثل األنثى التي لم تعرف إال زوجًا واحدًا أو عشيقًا محددًا 

 (002)ص  بعينه."
 

 :افذ األماكن ونوافذ الكونسادسًا، نو 
 وكما أنَّ لألماكن نوافذ فإنَّ للكون نوافذ كذلك:  
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" أحيانا أتطلَّع إلى السماء من نقطة في صحراء مدهشة، ألزم المشي فيها بعيدًا عن األحجار  
دة خشية الهوام الكامنة، أو من البحر، أو من نافذة طائرة، فأكاد أوقن أن هذا الفراغ كله ليس إال ناف

كونية تؤدي بالبصر إلى أمر ال يمكنني القطع به، رغم وجوده ومثوله في وعيي، لكنني غير قادر على 
  (020)ص  إدراكه."

 

 

 :الفلسفة والخيال في الرواية
قد يتساءل القارئ ـ وهو على صواب ـ : ما هو الجديد في سيرة إنسان ُيولد في الصعيد،  

رزق، ويعمل في الصحافة فينقل أخبار جبهة السويس أثناء حرب وينتقل أبواه إلى القاهرة طلبًا لل
االستنزاف، وُيزّج به في السجن مّدًة من الزمن، ثمَّ يصبح كاتبًا، ويتنّقل في أقطار العالم، 
وُتجَرى له عملية جراحّية في القلب، فيبقى في خشية من مواجهة الموت فريدًا في غرفة من 

 ة متكّررة مستهلكة في عدد من الروايات العربّية الحديثة؟غرف الفنادق؟ أليست هذه السير 
 
الجواب: هذا صحيح، ولكنَّ الفرق يكمن ـ باإلضافة إلى البناء السردّي الفخم واللغة  

الشعرية الفذة اللتين تمتاز بهما رواية الغيطاني ـ في ثالث قضايا جوهرّية: أوالها، الفلسفة التي 
 ريقة المعالجة؛ والثالثة، قوة المخيلة لدى الكاتب.تؤطِّر الرواية؛ والثانية، ط

 
فجودة الرواية تكمن في وجود فلسفة تؤّطرها وفي قيمة هذه الفلسفة؛ ألّن سرد األحداث   

ًا أدبيًا جّيدًا ما لم تؤطِّره نظرة  قة، ال ُيشكِّل بحدِّ ذاته نصَّ متناثرة ووصف الشخصيات متفرِّ
ده هدف خاّص، وي ضّمه نظام متكامل من السياقات المكانّية والزمانية والثقافية شمولّية، ويوحِّ

يعطيه معنى، وُتصاغ عباراته بأسلوب رفيع يهبه مذاقًا، بحيث ينتقل الروائي بسرده من الحّسّي 
ال ستبقى أجزاء عمله مثل  إلى المجرد، ومن الخاّص إلى العاّم، ومن المحدود إلى المطلق؛ وا 

شاسعة، وال تكّون جنينة بديعة الترتيب، زاهية األلوان، عبقة األريج، شجيرات متباعدة في بيداء 
 (. فنوافذ الغيطاني ليست مصنوعة من خشب أو معدن فقط. يقول الغيطاني: 2تسّر الناظرين )
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صار للنوافذ بعد االستغراق والفحص حضور مغاير، ال يقبل التحديد العيني، والتأثير اللفظي، "  
. ال أدري، ليشمل ما ال تدركه الرؤى المباشرة المستوعبة من األذهان وسائر القوى مهما اتسع أو ضاق.

المحركة، كل لحظة مستعادة طاقة، كل رؤيا ثغرة تنبئ باليسير من المجهول، كل هبة من نسق يمّت إلى 
 .."نغم أو رائحة، لوح جزء من مدخل، مسافة من طريق، ناصية، مجرد واجهة، استعادة الهفوف الساري.

 (052)ص 
 
وأعني بطريقة المعالجة، نظرة الكاتب إلى قضايا المضمون في روايته وكيفّية تناُولها.  

". فنحن، جميعًا، نعلم أن روايات السجن  " نوافذ النوافذلنأخذ مثاًل موضوعة السجن في رواية 
لزج بسالح األدب العربّية أخذت في الصدور منذ أوائل الستينّيات، رغبة من الكاتب العربّي في ا

ّيات وخرق حقوق اإلنسان، التي  في معركة اإلنسان العربّي ضدَّ أساليب القمع وخنق الحرِّ
مارستها وتمارسها األنظمة العربّية، ابتداًء برواية عبد الرحمن مجيد الربيعي )الوشم(، ومرورًا 

سما عيل فهد بروايات عبد الرحمن منيف )شرق المتوسط(، وشاكر خصباك )البصقة(، وا 
إسماعيل )المستنقعات الضوئية(، ونبيل سليمان )السجن(، وصالح حافظ )القطار(، وفاضل 
العزاوي )القلعة السوداء(، وانتهاء بالرواية المشتركة لبلقيس شرارة ورفعت الجادرجي )جدار بين 

 (.9ظلمَتين( التي صدرت العام الماضي )
 
لسياسّي الناتجة من ممارسة التعذيب عليه، ومعظم هذه الروايات أّكدت معاناة السجين ا 

وامتهان كرامته وحرمانه من أبسط حقوقه اإلنسانّية بسبب قسوة معاملة السّجان وتعسفه، بحيث 
 أصبح السجن رمزًا للوطن، والسجناء بمثابة الشعب، والسّجانون يمثِّلون الطبقة الحاكمة.

 
قْت لمنوافذ النوافذأّما رواية )  وضوعة السجن، انصرفِت المعالجُة فيها إلى (، عندما تطرَّ

ّيةالنقطة الجوهرّية لهذه الموضوعة، وأعني بها مسألة  . ولكنَّ الغيطاني لم يتناولها بطريقة الحرِّ
تقريرّية مباشرة، بل المسها مالمسة شفافة، كما لو كان يمّسها بجناح فراشة بيضاء محلِّقة حول 
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لنافذة. يقول الغيطاني عن عصفور كان يحّط على فتحة شجيرة ورد أحمر، مستخدمًا تقنّية ا
 التهوية في سجنه االنفرادّي :

 
" ...الغريب أن مالمح بعض البشر ممن أمضيت معهم شهورًا غابت عني تماما، بينما يمكنني  

اآلن رؤية مالمح ذلك العصفور الذي كان يأتي في ميقات معلوم عند اقتراب األصيل، أشّد لحظات الحبس 
يالمًا، كنُت أتمدد فوق األرض الرطبة منتظرًا َحَدَث ظهوره، كانت النافذة ا النفرادي في معتقل القلعة حزنا وا 

قرب السقف، يستحيل على مفرد مثلي تسلق الجدار األملس الخالي من أي بروز والتطلع منها، من 
رقة ودرجاتها في أوقات النهار خاللها كان ممكنا رؤية مساحة ضئيلة من السماء، عبرها ألممت بألوان الز 

المختلفة، ولمحت مرتين غمامة. كان العصفور يحط على الحافة من الخارج، أحيانًا يتطلع إلى داخل 
أمضيتها بمفردي، لم يتخلف هذا  الزنزانة، نظرة جانبية تضفي على فراغي معنى وحركة، أربعون يوماً 

خل قط، رغم أن الفرجات بينها، كانت تمكنه من العصفور عن ميقاته، ولم يتجاوز القضبان إلى الدا
 (92)ص ذلك..."

 
يَّة.   طبعًا، حّتى العصفور يرفض السجن ويتمسَّك بالُحرِّ
 
والخيال، هو الحّد الفاصل بين الرواية والتاريخ، إذ إنَّ تسجيل الوقائع ووصف  

ريخّي، وال تنتقل الشخصّيات وسرد األحداث كما وقعت في الحقيقة، هي في عداد التدوين التا
إلى مصاف السرد الروائّي إال إذا ُأضيف إليها نتاج المخّيلة الخصبة، وصاغتها الصنعة 
بأسلوب شائق ولغة مشرقة. ولكن يشترط في الخيالّي أن يحسَّ به الفّنان )وهنا الروائّي( بعمق 

سم الخيال بـ  " الصدق الفنّي " ومعاناة كما لو كان حقيقّيًا، ويتلّقاه القارئ كما لو كان واقعّيًا، فيتّ 
"، لم أشكَّ لحظة واحدة، أثناء  نوافذ النوافذفي مقابل الصدق الواقعّي التاريخّي.  وفي رواية " 

 قراءتي لها، في صدقها الواقعي حّتى قرأُت الفقرة التالية:
 
افذ كما " ... مافّصلُته عانيته بالمخيلة قبل تدوينه، ال أستعيد ما رأيته عبر تلك النو  

بدا األمر عليه في الواقع، لكن..كما أراه بعد نموه وتوالد تفاصيل شتى، هكذا يمكنني القول 
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إن ما لم يحدث يكون أحيانًا أشد مثواًل مما جرى، بل أقول ما يبدو غريبًا.  تتداخل صور 
األحالم عندي مع الصور المعاينة، وينتج عن ذلك، أحداث محددة، أمضي بها، وأستعيدها 

 (52)ص فال يداخلني أدنى شك في وقوعها..." 
 

 :نقلة نوعّية في الرواية العربّية
"، بما توافر لها من بناٍء فنيٍّ مبتكر، ولغة  نوافذ النوافذوخالصة القول إّن رواية "  

شعريَّة مكثَّفة موحية، وتقنّيات سرديَّة رفيعة، وما تخللها من خيال خصب، وما وحّد بين أجزائها 
رٍة شمولّيٍة مبنيٍة على تجربة الكاتب الصوفّية ومستنده إلى ثقافته العميقة وخبرته المعرفية من نظ

الواسعة، تشّكل نقلًة نوعّية في تاريخ السرد العربي وتصدق عليها مقولة " الرواية أّم اإلجناس 
ّن جمال الغيطاني أصبح في الطبقة األولى من الروائّيين العرب الرو   اد.األدبية " ، وا 

 
 
 

ــ ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
 

 الهوامش
 

  
( . جميع 0222) القاهرة: روايات الهالل، مايو  نوافذ النوافذجمال الغيطاني،  (0)

 أرقام الصفحات تحيل على هذه الطبعة.

عالم صالح فضل، " نحو تصوُّر كّلي ألساليب الشعر العربي المعاصر" مجلة ) (0)
 .83( ص 0992) 2و5، العدد 00، المجلد الفكر(

)القاهرة: المعارف الجديدة ،  الفن ومذاهبه في الشعر العربيشوقي ضيف،  (5)
 .99الطبعة السابعة(، ص 
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، ترجمة: بدر الدين العروكي )بيروت/الدار البيضاء: فن الروايةميالن كونديرا،  (2)
 .02( ص 0220إفريقيا الشرق، 

علي القاسمي )الرباط: منشورات  ، ترجمةالوليمة المتنقلةأرنست همنغواي،  (3)
 .93( الطبعة الثانية ص 0220الزمن، 

)بيروت/الدار  العراق في القلب: دراسات في حضارة العراقعلي القاسمي،  (2)
 .090( ص 0222البيضاء: المركز الثقافي العربي، 

انظر المقال الذي كتبه الدكتور جابر عصفور عن الموضوع بعنوان " جدار بين  (9)
( 0222)أغسطس  329(، العدد العربينافي العراقية" الذي ظهر في مجلة )ظلمتين والم

 .89ـ99ص 
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يَّة  التزام األديب بقضّية الحرِّ

 

 االلتزام في فكر عبد الكريم غالب
 

 االلتزام بقضايا الشباب:
فــي أواخـــر الثمانينّيــات )مـــن القــرن العشـــرين( َقـــِدَم إلــى الربـــاط الشــاعر الباحـــث الـــدكتور 

لح جــواد الطعمــة مــدير مركــز لغــات الشــرق األوســط وآدابهــا آنــذاك فــي جامعــة إنــديانا ـ فــي صــا
بلومنغتــون ، الســتكمال بحــث اعتمدتــه جامعتــه يرمــي إلــى إعــداد ببليوغرافيــة ألعمــال عبــد الكــريم 

(، فأقــام األســتاذ غــالب وعقيلتــه وليمــة عشــاء فــي منزلهمــا دعيــا إليــه الــدكتور الطعمــة 0غــالب )
ــدكتور زكــي الجــابر وزوجتــه وعــددًا مــ ن أصــدقائه. وكــان مــن بــين المــدعوين الشــاعر العراقــّي ال

 الشاعرة رجاء جاسم اللذان كانا في زيارة للمغرب.
 

وكانــت الــدكتورة رجــاء جاســم مــن المتشــدِّدات فــي الــدفاع عــن حقــوق المــراة، فالحظــْت ـ 
لمطــبخ فــي حــين كــان األســتاذ ونحــن فــي منــزل األســتاذ غــالب ـ أنَّ الســيدة غــالب تتــردَّد علــى ا

ــة العربيــة  غــالب يســامر الضــيوف فــي صــالة الجلــوس، فراحــت تنتقــد بشــدة األوضــاع االجتماعّي
التــي تجعــل المــرأة تعمــل فــي المطــبخ فــي حــين يقــرأ زوجهــا جريدتــه مســتلقيًا علــى أريكــة. فعلَّقــت 

تـه. )وكانـت الـدكتور السيدة غالب مازحًة بقولهـا: " واألنكـى مـن ذلـك إذا كـان الـزوج يكتـب جريد
رجـــاء جاســـم تعــــرف آنـــذاك أنَّ غـــالب أديــــب كبيـــر ولكنَّهـــا لــــم تعلـــم بأنَّـــه مــــدير جريـــدة "الَعلــــم" 
المغربّية(. وقال األستاذ غالب: ضاحكًا: إنَّني موافق على مبدأ مشاركة الرجل زوجته العمل في 

 األجيال الصاعدة.المطبخ على أن ُنستثنى ـ نحن الشيوخ ـ منه ويطبَّق على الشباب من 
 

وفي الوقت الذي ضحك فيه الضـيوف لهـذه النكتـه، فـإّنني شـعرُت بـأن األسـتاذ غـالب لـم 
نَّما كان جادًا في آٍن واحٍد كذلك. فقد ذكَّرتنـي كلمتـه تلـك بكثيـر مـن أعمالـه  يُكن هازاًل فحسب، وا 

يع إحـداث نقلـة نوعيَّـة األدبّية والنضالّية من أجـل إعـداد أجيـال عربيـة جديـدة بعقليـة جديـدة تسـتط

Abdelali
Texte surligné 

Abdelali
Texte surligné 
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في حياتنا العربّية وتحقيق التنمية البشرية التي نتطلع إليها. فغـالب مسـكون دومـا بهمـوم الشـباب 
ــة  ــة اإلنتاجّي وآالمــه وآمالــه. الشــباب قبــل الشــيوخ ألنَّهــم رجــال الغــد وجيــل المســتقبل وعمــاد العملّي

تى عندما يكتب عـن شـيخوخته فـي كتـاب والتنموّية. الشباب ماثلون في جميع أعماله األدبّية. وح
" الشيخوخة الظالمة "، فإن الشباب ال يغيب عن باله، فيضـيف إلـى عنـوان الكتـاب عنوانـًا فرعّيـًا 

 (.0) "" الشيخوخة الظالمة: سيرة ذاتية لشاب يرفض الشيخوخةليصبح العنوان: 
 

تمنــى، ال ألنَّهــم فالشــباب والشــابات هــم الــذين خّصــهم غــالب بأدبــه وهــم جمهــور قرائــه الم
يشـكلون األغلبيـة مـن سـكان اأُلّمـة العربيـة فحسـب، بـل ألّنهـم كـذلك أداة التغييـر والتنميـة الفاعلـة 

(. وهو يريد إيقـاظ الشـباب العربـّي وتـوفير اإلمكانـات الالزمـة لـه ليضـطلع بشـرف 5في المجتمع)
ــة وتطويرهــا فــي عصــر أحــرزت فيــه كثيــر مــن اأُلمــم اأُلخــرى مكانــًة ســاميًة فــي مــدارج  قيــادة اأُلمَّ
 ": المعلم عليالتقدُّم والعال، أو كما يصوغها هو في الجملة االفتتاحّية من روايته " 

 (2) " ـ أفق يا بني... أفق، فقد أضاءت الشمس مشارف السطوح."
 

ر لنا أحوال الطبقة العاملة في المـدن المعلم عليوفي روايته الشهيرة هذه، أعني "  " يصوِّ
ة إّبان الحماية الفرنسّية، ويرسم لنا صورًا متأجِّجة لنضـال الشـباب مـن أجـل الحرّيـة وبنـاء المغربيّ 

صرح الوطن المستقّل. فأبطال الرواية من الشباب، ال ألنَّ الروائّي كان شابًا في فترة الحماية مـا 
اء مسـتقبل يضمن لسرده الصدق الواقعّي والفنّي معًا فحسب، بل ألنَّـه راهـن علـى الشـباب فـي بنـ

 حافل بالحرية والبناء والعدل والحّق.
 

وُترجمـت بعــد  0922" التـي صـدرت عــام  دفنـا الماضــيوتتنـاول روايتـه ذائعــة الصـيت " 
"انفعاالت ثائرة متحّدية محتدمة عاشت في نفوس الشباب والشـابات ذلك إلى عدد من اللغات األوربّيـة، 

مـا يقـول عنهـا غـالب فـي تقديمـه الـذي يؤكِّـد فيـه كـذلك ك "،لم تَر النور من قبل في غيـر هـذه الروايـة
 ."رواية ملتزمة لم تعش مع أبطالها محايدة ترسم الصور من بعيد لهدف فنـي أو بالغـي دفنا الماضي" أنَّ 
(3) 
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يَّته  : االلتزام بالوطن وحرِّ

ــأ القاعــدة ال  نَّمــا ينبغــي أن ُتهَي شــعبّية لهــذا يــؤمن غــالب أنَّ التغييــر ال يــتّم مــن األعلــى، وا 
التغيير تربوّيًا وثقافّيًا، بحيث يصبح جـزءًا مـن تفكيرهـا وسـلوكها، فتعمـل علـى تحقيقـه. ومـن أجـل 
هذا انخرط غالب في العمل الحزبّي الجماهيرّي وأوقف كفاحه ولسانه وقلمـه علـى خدمـة أهـداف 

ــاة اإلنســان العربــّي. وكــان هــذا الهــدف ا ــة حي ــى فــي االســتقالل والتنميــة وترقيــة نوعّي لســامي يتجّل
جميع األدوار التي نهض بها غالب: في خطبه فـي مجلـس النـواب، وفـي مقاالتـه االفتتاحّيـة فـي 

، وفـي نصـف عمـوده الصـحفي اليـومي الموسـوم بــ "مـع الشـعب"، وفـي ممارسـته " العلم"صـحيفة 
سـتقالل"، وفـي لوظيفته وزيرًا في الحكومة، وفي آرائه وتوجهاته بوصفه قائدًا مبـّرزًا فـي حـزب "اال

رواياتـــه وقصصـــه باعتبـــاره شـــيخ األدبـــاء المغاربـــة ورائـــدًا للقصـــة والروايـــة الحديثـــة فـــي المغـــرب 
 العربّي. 

 
ـــواع النشـــاط اإلنســـانّي، يجـــب أن يســـاهم فـــي   ـــة أن ـــرى األســـتاذ غـــالب أنَّ األدب، كبقي وي

التجديـد. يجـب أن تحسين نوعّية الحياة وترقيتهـا، علـى شـرط أن ال يضـّحي باألصـالة واالبتكـار و 
ال فهو عبث ال طائل من ورائه. يقول في تقديمـه  يكون أدبًا ملتزمًا، وعند ذاك يستحّق أن ُيقَرأ، وا 

 :0923التي صدرت عام  مات قرير العين "لمجموعته القصصية " 
"إذا كان هناك من سبب يدفعني إلـى أن أقـّدم هـذه المجموعـة إلـى القـراء فهـو أنهـا تمثـل جانبـا مـن  
ذا اختلفــت آراء قرائهــا ونقادهــا حــول أهميتهــا الفنيــة، فــإني ال أظــن أنهــا تختلــف األ دب المغربــي الملتــزم. وا 

حـول أهميتهـا مــن حيـث إنهـا تصــور مـن أدب الكفـاح الــوطني واالجتمـاعي فـي المغــرب... ومـن الجحــود أال 
 (2) يكون لألدب دور في تصوير جوانب هذه الحياة..."

 
الفكـرّي والـوطنّي لـم يجعــل مـن غـالب األديـب يسـقط فـي المباشــرّية أو ولكـنَّ هـذا االلتـزام  

التقريرّيــة، فقـــد كـــان لـــه مـــن الموهبـــة األصـــيلة والثقافـــة الواســـعة والتجربـــة الغنيـــة واالطـــالع علـــى 
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المدارس الفنّية المتباينة ما مّكنـه مـن إبـداِع أدٍب يجمـع بـين عمـق الفكـر والمضـمون وبـين سـحر 
 يتأّتى هذا إال لكبار األدباء.   الشكل واألسلوب. وال

 
 :االلتزام بقضايا الحياة ال الموت

 وعـاد"في مقالي ) مفهـوم المـوت فـي الثقافـة العربيـة: قـراءة فـي روايـة عبـد الكـريم غـالب  
(، اعتبــرُت أنَّ الروايــة تتنــاول بعــض القضــايا الكبــرى التــي تشــغل بــال 9( ) "إلــى النبــع الــزورق

لى هذه األرض والتي كانت ومـا زالـت موضـوعًا أساسـّيًا العمـال اإلنسـان اإلنسان منذ أن ُوِجد ع
ــل إلــيَّ أنَّ روايــة األســتاذ غــالب هــذه  ــة. وأعنــي بهــذه القضــايا: الحيــاة والحــب والمــوت. وُخيِّ الفنّي
نَّمـا هـي عنصـر  مسكونة بلغـز المـوت ولوعتـه، وأنَّ قضـية المـوت لـم تُكـن عرضـّية فـي الروايـة وا 

كاتب خطط بروية كاملة وتصميم مسـبق لعـرض فلسـفته فـي الموضـوع . فالروايـة جوهرّي، وأن ال
ــه  تبــدأ بمشــهد امــرأة تحتضــر فــي المستشــفى ويســهر علــى عالجهــا طبيــب شــاب فيتــذّكر وفــاة ُأمِّ
عنــدما كــان طفــاًل وقــد وشــم شــبح المــوت ذاكرتــه طــوال حياتــه. وهكــذا كــان مقــالي منصــّبًا علــى 

 قضية الموت في الرواية. 
 
لكنَّني عندما تحدثُت مـع األسـتاذ عبـد الكـريم غـالب، ذكـر لـي ـ فـي معـرض حديثـه ـ أنَّ و  

بعــض المواضــيع قــد تتســرب مــن الوعــي الكاتــب إلــى الروايــة التــي يكتبهــا. وبعــد هــذه المالحظــة 
قمــُت بإعــادة قــراءة الروايــة بمنظــور جديــد، فتبــيَّن لــي أنَّهــا كانــت معنّيــة، فــي األصــل، ال بقضــية 

نَّما بقضية الحياة، وأنَّها ال تخرج عن االلتزام في فكر غـالب وأدبـه. فالروايـة معنيَّـة أوَّال الموت و  ا 
وبالذات باألوضاع االجتماعّية واالقتصادّية في قرية " مشـرع بـن عبـو" التـي تمثِّـل القريـة العربّيـة 

وايـــة مهتّمـــة عمومـــًا مـــن حيـــث معانـــاة الفقـــر المـــدقع واألمـــراض المتفشـــية والجهـــل المطبـــق. والر 
بمستقبل أحمد الصغير الـذي ُحـِرم مـن الـتعّلم بعـد أن َأغلـق القائـد )المسـؤول اإلدارّي فـي القريـة( 
المدرســة الوحيــدة. والروايــة معنّيــة بمســتقبل الراعيــة الصــغيرة جميعــة التــي ال تملــك إال أن تــذرف 

ريهـا، وال يخطـر ببالهـا أنَّ الدمع سخينًا كلَّما مرض أحد خرافها وأسـلم الـروح وهـو يتلـوى أمـام ناظ
 هناك ما يسمى بالطّب البيطرّي.
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يريــد األســتاذ عبــد الكــريم غــالب فــي هــذه الروايــة أن تنتقــل المدينــة إلــى القريــة لــئال تنتقــل  
القرية إلى المدينة. إّنه يدعونا إلى توفير الخـدمات الثقافيَّـة والصـحيَّة واالجتماعّيـة للقـرويين للحـدِّ 

من الريف إلى المدن، وما تخلِّفه من آثار بيئّية سـيئة، حيـث يتكـدَّس القروّيـون  من ظاهرة الهجرة
المهاجرون فـي ضـواحي المـدن فـي أحيـاء مـن السـكن غيـر الالئـق المحـروم مـن المـاء والكهربـاء 
ــة إلــى فــتح المــدارس ألطفــال القريــة، ذكــورًا  والخــدمات األساســّية. يــدعونا غــالب فــي هــذه الرواي

ناثــًا، وتــوفي ر المستشــفيات لألهــالي، وتزويــد منــازلهم بالمــاء والكهربــاء، وتــوفير جميــع الخــدمات وا 
ــة الــدكتور فــوزي، أحــد  الضــرورّية لحيــاة الئقــة بالكرامــة البشــرية، أو علــى حــدِّ مــا ورد فــي محادث

 أبطال الرواية، مع قائد قرية مشرع بن عبو:
إذا أنشـأَت مستشـفى فـي المدينـة فأنشــئ  " ـ إذا بنيـَت مدرسـة فـي المدينـة فـابِن مثلهـا فـي الريـف. 

 (8) مثيال له في الريف..."
 
ــاة الئقــة بكرامــة   ــد الكــريم غــالب فــي هــذه الروايــة التــزام بالنضــال مــن أجــل حي ــالتزام عب ف

اإلنســان أينمــا كــان هــذا اإلنســان، فــي المدينــة أو فــي القريــة،  ومهمــا كانــت طبقتــه االجتماعيــة، 
 غنيًا أو فقيرًا. 

 
 :بحقوق اإلنسان االلتزام

ـــةليســـت   ـــال الكامل ـــة واالّتصـــال  "" األعم ـــي أصـــدرتها وزارة الثقاف ـــد الكـــريم غـــالب الت لعب
ــة فــي خمــس مجلَّــدات عــام  ــة علــى اإلطــالق. فقــد اقتصــرت علــى الروايــات 0220المغربّي ، كامل

رة " القـاهوالمجموعات القصصية. وحتى في هذا المجال األدبّي لم تضم األعمال الكاملـة كتـاب 
نت بشكٍل روائّي. ومن ناحية ُأخرى، لم تشـتمل هـذه المجلَّـدات بأسرارها تبوح " وهو سيرة ذاتّية دوِّ

 الخمس على مقاالت غالب، التي بدورها، لو جمعت الحتاجت إلى مجلَّدات عديدة ُأخرى.
 
األخاذ،  فنُّ المقالة لدى عبد الكريم غالب جنسٌّ أدبيٌّ متميز، يضمُّ األسلوب الفنّي الرائع 

والمضـمون الملتــزم بقضــايا الشـعب، والــتحكُّم بمعالجــة الموضـوع فــي مســاحة صـغيرة مــن الــورق. 

Abdelali
Texte surligné 

Abdelali
Texte surligné 

Abdelali
Texte surligné 

Abdelali
Texte surligné 



 

124 
 

" نجــد أنَّــه يعــرض كــلَّ يــوم  العلــم " فــي جريــدة "مــع الشــعبففــي نصــف عمــوده اليــومّي بعنــوان "
ائجهـا مشكلًة من المشكالت التي تشغل الرأي العاّم أو تمّس بمصـالح الشـعب، ويبـّين أسـبابها ونت

ـــاز أســـلوب هـــذه المقـــاالت الصـــحفية بالسالســـة،  ـــرح لهـــا الحـــّل. ويمت ـــرة، ثـــمَّ يقت أو آثارهـــا الخطي
والوضوح، والتهكُّم في أحيان كثيرة. وتصلح لتكون نموذجًا ُيدرَّس في معاهد الصحافة فـي الـبالد 

 ":مع الشعبالعربّية. وأسمح لنفسي أن أسوق مثااًل من إحدى مقاالت "
 
وزيــر التشــغيل والشــؤون االجتماعيــة والتضــامن فــي حــديث صــحفي إلــى أن المــواطنين  "أشــار ... 

مليـون مـواطن ومواطنـة، بينمـا كـان سـنة  3،3الذين يعيشـون تحـت عتبـة الفقـر ارتفـع فـي هـذه السـنة إلـى 
ذا سـارت الزيـادة بهـذه الـوتيرة، فـال يبعـد أن 2: 5991  ماليين. وهي زيادة خطيرة في ظرف أربـع سـنوات. وا 

 نجد كل سكان المغرب أصبحوا على عتبة الفقر بعد بضع سنوات.
نحن ال نغفل األسباب االقتصادية واالجتماعية وهي أساس الفقـر الـذي يصـل باإلنسـان إلـى حافتـه.  

ولكننــا ال نغفــل أن معالجــة الفقــر بــاألخص قــد تنتهــي بــه إلــى تنــاقص ثــم إلــى زوال إن شــاء اهلل تعــالى رب 
 العالمين...

( كـان يمكـن أن تقلـل مـن هـذه النســبة 9د االقتصـادية واالجتماعيـة التـي تبّشـر بهـا الحكومـة)الجهـو  
؛ ولكــن يبــدو أن "عتبــة" الفقــر مرتفعــة جــدًا بحيــث 3،3ماليــين مــثال بــدال مــن  5لتصــبح بعــد أربــع ســنوات 

 يتوقف عندها كثير من المواطنين والمواطنات ويتزايدون نسبة نصف مليون في السنة.
أن الفقـر ـ فـأحرى عتبـة الفقـر ـ جريمـة. ولكـن لـيس مسـؤوال عنهـا الـذين وصـل بهـم حظهـم نعتقـد  

العاثر إلى العتبة. المسؤولية ال يمكن أن تتنصـل منهـا الحكومـات فـي كـل الـبالد التـي يصـل فيهـا مواطنوهـا 
 إلى العتبة.

واسـع للتفكيـر فـي ال وقت للتالوم )أي لـوم بعضـنا بعضـا( فـي هـذه المشـكلة الخطيـرة، ولكـن الوقـت  
أســـلوب العـــالج، وفـــي وســـائل التقليـــل مـــن النســـبة الخطيـــرة. الطريـــق واضـــحة، وهـــي التنميـــة االقتصـــادية 
واالجتماعيـة والتشــغيل. ســبيل ذلــك صــعبة ولكنهــا واضــحة: االســتثمار هــو ســبيل التشــغيل، والتشــغيل ســبيل 

يتضــاعف مــن انحــدار الــدخل الفــردي القضــاء علــى الفقــر. والرقابــة الصــارمة علــى ارتفــاع األســعار. الفقــر 
 نتيجة انحدار الدخل الوطني.

انعقــد أخيــرا مــؤتمر فــي إحــدى دول آســيا. وكــان للبحــث فــي مقاومــة اإلرهــاب. وكــان وزيــر خارجيــة  
الدولــة المضــيفة الــذي تــرأس االجتمــاع أكثــر صــراحة حينمــا قــال فــي افتتــاح المــؤتمر: يجــب أن نــدقق فــي 
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ال بمقاومـــة الفقـــر والتنميـــة االقتصـــادية أكثـــر ممـــا نحـــن مطـــالبون بمقاومـــة األولويـــات. فـــنحن مطـــالبون أو 
 اإلرهاب. إن دولنا يجب أن تتفهم واقعنا وأولويات عملنا.

نحن في المغرب نتحدث من هذا المنطق حينما نقول إن أولـى األولويـات هـي مقاومـة الفقـر وتقليـل  
عتبــة الفقــر إلـى مســتوى اإلنسـان الــذي لــه  مسـافة الهــوة بـين طبقــات الشـعب، ورفــع مســتوى مـن هــم علـى

 (02) كرامة."
 

 االلتزام بقضايا الثقافة:
قلنا إنَّ اإلعمال الكاملة التي أصدرتها وزارة الثقافة واالتصال المغربّية ال تشتمل على  

نَّما اقتصرت على بعض أعماله األدبيَّة اإلبداعيَّة. فهي لم تشتمل على  جميع مؤلَّفات غالب، وا 
(، وال على دراساته 00(، وال على أعماله في التراجم والِسَير )00باته النقدّية )كتا

(، وال 03( ، وال على تحقيقاته التاريخّية )02(، وال على بحوثه في فلسفة اللغة )05االجتماعّية)
د (. فاألستاذ عبد الكريم غالب متعدِّ 09(، وال على كتبه السياسّية )02على تفسيراته القرآنية )

 المواهب، متعدِّد االهتمامات، متعدِّد العطاءات، غزير اإلنتاج.
 
، يجول األستاذ غالب، يصاول المختصين فيه فيبّزهم بما يبدعه   وفي كلِّ حقٍل علميٍّ

( الذي 08) من اللغة إلى الفكر"من جديد وما يضيفه من مفيد. ومن األمثلة على ذلك كتابه "
عن جميع الُكُتب التي عالجت قضية اللغة وعالقتها بالفكر، وذلك  يكتسب أهمِّيَّة خاّصة تميِّزه

نَّما مفكر كبير، ورجل دولة بارز، وسياسّي مناضل  د باحث لساني، وا  ألنَّ مؤلِّفه ليس مجرَّ
مشهود له بالوطنّية والنزاهة، وكاتب وصحفي يعيش هاجس اللغة في كلِّ لحظٍة من لحظات 

"... عاش معي منذ وعيي ة، أو كما يقول هو عن هذا الهاجس حياته الزاخرة باألعمال الخالد
ما ظل  بالصلة القوية بين ما فيه أفكر، وما أودي به أو أعّبر به عما فيه أفكر، ولم يكن وعيا تجريديا وا 

(. 09)يتردد في ممارساتي الفكرية والتعبيرية طيلة عملي في مجال األدب والصحافة، كتابة وقراءة" 
تصّدى لدراسة القضية اللغوّية، فإّنه لم يطلع على ُجّل ما أنتجه البحث اللساني ولهذا فعندما 

ّنما أدمج معلوماته اللسانّية في منظومته الفكرية الواسعة، ووجهها وجهة  المعاصر فحسب، وا 
 تخدم مصالح اأُلّمة العليا ومستقبلها في إطار التزامه بقضايا اإلنسان والوطن والثقافة.
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ّنما هي كذلك فاللغة با  " قضية وطنية،  وقضية لنسبة إليه ليست قضية لسانّية فقط، وا 

فكرية، وقضية دينية، وقضية عرقية، وقضية اقتصادية، وقضية استعمارية، وقضية وحدوية وتعددية 
"...(02 ) 
 
ويمتاز هذا الكتاب عن بقية الُكُتب اللسانيَّة التي ُنِشرت في الوطن العربّي خالل  

سنة الماضية في كونه يتطرَّق إلى موضوع تخطيط السياسة اللغوّية ويعالجها بمنهجّية الخمسين 
علمّية، وهو موضوع أغفلته تلك الكتب. وفي ثنايا هذا التخطيط، يعالج المؤلِّف التعدُّد اللغوّي 

عالجة في الوطن العربّي، ومكانة اللغات الوطنّية التي تستخدمها األقلّيات العرقّية. وفي هذه الم
يتجّلى التزام األستاذ غالب في ثالثة أوجه: التزام بالوطن، والتزام بحقوق اإلنسان، والتزام بتنمية 

 الثقافة.
 
فلو كان التزامه الوطنّي التزاما شوفينّيا لدعا إلى لغة رسمية وطنية واحدة تلغي ما سواها  

لقرن التاسع عشر عندما قصرت من اللغات حفاظًا على وحدة البالد )وهذا ما فعلته فرنسا في ا
التعليم على اللغة الفرنسّية وحرَّمت على األطفال في المدارس التحدُّث بغيرها من اللغات 
دة(. ولكن التزامه الوطني  الوطنّية، حتى قضت أو كادت على تلك اللغات من أجل فرنسا الموحَّ

تضي احترام حقوق الفرد وصيانتها التزام إنسانّي ناضج منفتح، يدرك أنَّ مصلحة الوطن العليا تق
يَّته في  بغض النظر عن عرقه ولغته وطبقته االجتماعّية، وأن من حق اإلنسان أن يمارس حرِّ
ضافة إلى ذلك فهو ملتزم بالثقافة ويعلم جيدًا مدى الخسارة التي  استعمال لغته األّم وينّميها. وا 

قرض لغة من اللغات اإلنسانّية ) وتدلنا تلحق بالثقافة اإلنسانّية والتراث الشعبي، عندما تن
اإلحصاءات اللسانّية على أن هنالك ما بين أربعة آالف وخمسة اآلف لغة في العالم، طبقا 

 لمعايير التصنيف المختلفة، وأنَّ عددًا منها ينقرض سنويا.(
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فن  تعيش فيوهكذا ينظر إلى اللغة األمازيغّية بوصفها لغة وطنية ذات رسالة ثقافية، "  
قول شفوي أغلبه مغّنى. وهو فن رفيع متعدد االهتمامات ألنه ينبع من الحياة نفسها. وكما تنّوع شكله 
وأسلوبه والطريقة الفنية والبالغية للتعبير به، والطريقة الجماعية ألدائه مصحوبًا بالرقص أو باإلنشاد، 

 ( 00)تنوعت مضامينه..." 
 
المحافظة على اللغة األمازيغية بوصفها لغة وفي ضوء ذلك كلِّه يخلص إلى ضرورة  

وطنّية مغربّية ذات تراث ثقافّي غنّي، ويدعو إلى إدماجها في النظام التعليمّي المغربّي بحيث 
" إن األمازيغية يجب أن تكون لغة ثانية في التعليم العام، يتعلمها ـ قبل يدرسها جميع المغاربة، فيقول: 

غة وطنية، ليتعرفوا على حقيقة بالدهم، وعلى تاريخها وأمجادها وآدابها الفرنسية ـ جميع المغاربة كل
 ( 00)وفنونها." 

 
 : الخالصة

إنَّ األستاذ عبد الكريم غالب مفكِّر عربّي طالئعّي ملتزم. والتزامه التزام إنسانّي منفتح  
زم بقضايا الوطن ناضج. وكما تتعّدد مواهبه وعطاءاته، فإنَّ التزامه ذو أوجه متعدَّدة، فهو ملت

يَّته، وحقوق اإلنسان، ومصير الشباب، وتنمية الثقافة، وترقية الحياة البشرية. ولقد أورثه  وحرِّ
خالصه ومثابرته االحترام والتقدير. فـ  " جميع الناس في المغرب يأخذونه مأخذ الجد، إنه التزامه وا 

كما يقول  ئه األدباء، إنه "جنتلمان"،يفرض احترامه على الجميع، بل حتى على خصومه السياسيين وزمال 
 (.05عنه الفيلسوف المرحوم محمد عزيز الحبابي )
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ُيعـّد الــدكتور صـالح جــواد الطعمـة مــن كبـار المتخصصــين فـي أدب عبــد الكـريم غــالب ومــن رواد  (0)
ــة فــي الجامعــات األ ــى الوجــه تدريســه باإلنجليزي ــة التــي أعــّدها عل ــد ُفهرِســت الببليوغرافي مريكيــة. وق

 التالي:

 5995ــ 5929 عبد الكريم غالب: ببليوغرافية بأعماله وما ُكتب عنه فـي مصـادر عربيـةصالح جواد الطعمة، 
 (0995)الرباط: توبقال، 

 ويشرف على دار توبقال التي نشرت الكتاب، الشاعر المغربي محمد بنيس

 غالب موزعة في أربعٍة من كتبه لم تصدر بالترتيب التالي: نرى أن سيرة (0)

 ، الذي يتناول طفولته وصباه في مدينة فاس سفر التكوينـ 0            
 ، الذي يتناول شبابه ونضاله من أجل استقالل المغربسبعة أبوابـ 0            
 عن أيام الدارسة الجامعية في ، الذي يسرد فيه ذكرياته ة تبوح بأسرارهاالقاهرـ 5            

 ، ولم ُيضمَّن في 0222كلية اآلداب بجامعة القاهرة. وقد صدر هذا الكتاب عن دار الهالل عام              
 األعمال الكاملة.           
 ، الذي يتناول العمر الثالث من حياتهالشيخوخة الظالمةـ 2        

ال الكاملـة التــي أصـدرتها وزارة الثقافـة واالتصـال المغربيـة عــام وقـد ظهـرت ثالثـة مـن هــذه الكتـب فـي األعمـ
0220. 

ــة هــم تحــت ســن الخامســة 22تشــير اإلحصــاءات الســكانية أن حــوالي  (5) % مــن ســكان األمــة العربي
% ســـنويا فـــي حـــين أن 5.3% و 0.3والعشـــرين، بســـبب ارتفـــاع نســـبة المواليـــد التـــي تتـــراوح بـــين 

 يًا.% سنو 0.3المعدل العالمي ال يتجاوز 

 5المعلـم علــي، ج( 0220)الربــاط: وزارة الثقافـة واالتصــال،  األعمــال الكاملـةعبـد الكـريم غــالب،  (2)
 .093ص 

 9ص  5، ج  دفنا الماضيالمرجع السابق،  (3)

 9ص  0ج ،  سبعة أبوابالمرجع السابق،  (2)

مجلـة " وعـاد الـزورق إلـى النبـععلي القاسمي " مفهوم الموت في الثقافة العربية: قراءة في رواية  (9)
 .89-82( ص 0998/مارس ـ أبريل 0208)ذو الحجة  328السعودية، العدد  المنهل

 .95ص  3، ج وعاد الزورق إلى النبع، المرجع السابق، األعمال الكاملةعبد الكريم غالب،  (8)

ُيالحـظ أن األسـتاذ غـالب ال يتـردد فـي لـوم الحكومـة علـى الـرغم مـن أنهـا حكومـة ائتالفيـة يشـارك  (9)
 تقالل الذي يعّد غالب في طليعة زعمائه.فيها حزب االس

 جمادى األولى 00) 09223( المغربية،  العدد )العلمعبد الكريم غالب، "مع الشعب" جريدة  (02)

 ( الصفحة األولى. 0220غشت  0205/0      
)الــدار البيضــاء: مطبعـــة  مــع األدب واألدبــاءمــن األمثلــة علــى أعمالــه فــي النقــد األدبـــي كتابــه:  (00)

 (0992دة، النجاح الجدي
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)الربــاط: منشــورات  الماهــدون الخالــدونمــن األمثلــة علــى أعمالــه فــي الســير والتــراجم كتابــه ،   (00)
 (0200/0990جريدة العلم، 

ـــةمـــن األمثلـــة علـــى دراســـاته االجتماعيـــة كتابـــه،   (05) ـــة،  ال مفهـــوم للثقاف )الربـــاط: دار نشـــر المعرف
0999) 

)الــدار البيضــاء مطبعــة اللغــة إلــى الفكــر  مــنمــن األمثلــة علــى أعمالــه فــي فلســفة اللغــة كتابــه:   (02)
 (.0202/0995النجاح الجديدة، 

 تــاريخ الحركــة الوطنيــة بــالمغرب مــن نهايــة الحــربمـن األمثلــة علــى دراســاته التاريخيــة كتابــه:   (03)
 (0998)الدار البيضاء: الشركة المغربية للطبع والنشر،  الريفية إلى إعالن االستقالل

)بيـروت: دار الكتـاب  صراع المذهب والعقيدة في القرآنلقرآنية كتابه: من األمثلة على دراساته ا  (02)
 (0995اللبناني، 

)الدار البيضـاء: مطبعـة دار النجـاح  في الفكر السياسيمن األمثلة على بحوثه السياسية كتابه:   (09)
 (0995الجديدة، 

 المرجع السابق  (08)

 5المرجع السابق، ص   (09)

 02المرجع السابق، ص   (02)

 38ص المرجع السابق،   (00)

 .22المرجع السابق، ص   (00)

لعبــد الكــريم غــالب التــي  دفنــا الماضــيمحمــد عزيــز الحبــابي، " مقدمــة الترجمــة الفرنســية لروايــة   (05)
اضــطلع بهــا األديــب الفرنســي فرانســي جــوان. وقــد ترجمــت المقدمــة إلــى العربيــة الــدكتورة فاطمــة 

اط: بيـت آل محمـد عزيـز )الربـ عبـد الكـريم غـالبالحبابي الجامعي وظهـرت ترجمتهـا فـي كتـاب: 
 (. ويضم هذا الكتاب أعمال الندوة التكريمية التي نظمها بيت الحبابي.0992الحبابي، 
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ُيعـّد الــدكتور صـالح جــواد الطعمـة مــن كبـار المتخصصــين فـي أدب عبــد الكـريم غــالب ومــن رواد  (02)
ــى الوجــه تدريســه باإلنجليز  ــة التــي أعــّدها عل ــد ُفهرِســت الببليوغرافي ــة فــي الجامعــات األمريكيــة. وق ي

 التالي:

 0990ـــ 0929 عبـد الكــريم غـالب: ببليوغرافيـة بأعمالــه ومـا ُكتــب عنـه فـي مصــادر عربيـةصـالح جـواد الطعمــة، 
 (0995)الرباط: توبقال، 

 د بنيسويشرف على دار توبقال التي نشرت الكتاب، الشاعر المغربي محم

 نرى أن سيرة غالب تنتظمها أربعة من كتبه لم تصدر بالترتيب التالي: (03)

 ، الذي يتناول طفولته وصباه في مدينة فاس سفر التكوينـ 0            
 ، الذي يتناول شبابه ونضاله من أجل استقالل المغربسبعة أبوابـ 0            
 سرد فيه ذكرياته عن أيام الدارسة الجامعية في ، الذي ية تبوح بأسرارهاـ القاهر5            

 ، ولم ُيضمَّن في 0222كلية اآلداب بجامعة القاهرة. وقد صدر هذا الكتاب عن دار الهالل عام              
 األعمال الكاملة.           
 ، الذي يتناول العمر الثالث من حياتهالشيخوخة الظالمةـ 2        

ه الكتـب فـي األعمـال الكاملـة التــي أصـدرتها وزارة الثقافـة واالتصـال المغربيـة عــام وقـد ظهـرت ثالثـة مـن هــذ
0220. 

ــة هــم تحــت ســن الخامســة 22تشــير اإلحصــاءات الســكانية أن حــوالي  (02) % مــن ســكان األمــة العربي
% ســـنويا فـــي حـــين أن 5.3% و 0.3والعشـــرين، بســـبب ارتفـــاع نســـبة المواليـــد التـــي تتـــراوح بـــين 

 % سنويًا.0.3يتجاوز  المعدل العالمي ال

 5المعلــم علــي، ج( 0220عبــد الكــريم غــالب، أألعمــال الكاملــة )الربــاط: وزارة الثقافــة واالتصــال،  (09)
 .093ص 

 9ص  5، ج  دفنا الماضيالمرجع السابق،  (08)

 9ص  0ج سبعة أبواب ، المرجع السابق،  (09)
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يَّة والُهويَّة   الحرِّ
 

 صياغة الفكر روائّياً 
 ي رواية " شرقية في باريس "حوار الثقافات ف

 لألستاذ عبد الكريم غالب
 

 
 :صياغة الفكر روائّياً 

سعدُت بمطالعة هذه الرواية الفّذة وهي مخطوطة قبل أن ُتطَبع وتُنشر؛ إذ حمل  
المخطوطَة إليَّ السيد أحمد غالب، ابن المؤلِّف البار بأبيه والذي أشرف على أعداد الرواية 

ما يحمل المرء هدية فاخرة إلى صديقه. وضعُتها بجانب فراشي ألقرأ شيئًا للنشر. حملها إليَّ ك
منها قبيل النوم وأنا مستلٍق في سريري، ظنًا مّني أنَّها مجّرد عمل سردّي يساعد على جلب 
الخدر إلى أطرافي والنعاس إلى عينّي. ما إن شرعُت بقراءتها حّتى وجدتني أعّدل وضعّيتي في 

راءة قاعدًا وبعينين متسعتين اتساع الفضاءات الرحبة التي تحّرَك فيها الفراش ألواصل الق
شخصيات الرواية االستثنائّيين، وجرْت فيها أحداثها المشّوقة، ودارْت فيها حواراتها الفكريَّة 

 السامقة. ولم أضع الكتاب جانبًا حتى أتيُت على آخره ُقبيل الفجر.
 
جميع حواسي ومشاعري وفكري وقلبي، بفضل لقد سيطرْت هذه الرواية تمامًا على  

عنصَرين توافرا لها، وهما ال يجتمعان عادة في رواياتنا العربّية. وهذان العنصران هما: أوَّاًل، 
الحكاية الشائقة المروّية بأسلوب مشرق سهل ممتنع مطّرز بتقنّيات سردّية رفيعة المستوى شديدة 

لسياسّية واالجتماعّية والنفسّية المثيرة للخالف الفكرّي والتي التنوع، وثانيًا، المضامين الفلسفّية وا
تجعل من القارئ، دون أن يدري، طرفًا في حوار ثقافّي راٍق يتطّلب منه التأمُّل العميق، بل 
الشّك في مسلَّماته وبديهياته ومعتقداته، قبل أن يتقدم بإجاباته بكثيٍر من التردد والوجل وبشيء 
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ساسه يصيب الهدف. إّنها عمل إبداعي يرمي إلى صياغة الفكر صياغة من األمل في أن إح
 روائية، والقارئ يستلُّ منها نفسه بصعوبة شخصًا مختلفًا ال كما دخل رحابها. 

 
سهرُت ليلة كاملة مع تلك الرواية، ال ألنني كنُت أتلذَّذ بحالوتها العسلية فحسب، بل  

يرة أجهلها، وَمن طلَب الِعلم سهَر الليالي. لقد حملتني هذه ألنَّني كذلك كنُت أتعّلم منها أشياء كث
الرواية على بساٍط سحريٍّ إلى باريس وجالت بي في ساحاتها الفسيحة، وفي شوارعها المشجرة 
المليئة بالتماثيل الفنّية البديعة والمقاهي الزاهية والمطاعم الفاخرة، وفي حدائقها الغّناء ومنتزهاتها 

عالمها السياحية، ومتاحفها الشهيرة، وجسورها التاريخية، ومسارحها النابضة الفارهة، وفي م
بالحياة؛  لتقودني، بعد ذلك كله،  منّومًا تنويمًا مغناطيسيًا إلى مدّرجات جامعة السوربون، 
ألتعّلم من جديد فيها على يد أستاذ بقامة عبد الكريم غالب، وأشارك في حوارات فكّرية هادفة 

 ها عدد من طالب الدراسات العليا القادمين من أقطاٍر مختلفٍة وذوي ثقافاٍت متباينة. يناظرني في
 
وال يكتفي المؤلِّف بمرافقتك إلى أشهر متاحف العالم في باريس، وهو اللوفر، بل يدّلك  

على أعظم األعمال الفنّية فيه ويسلِّط عليها ضوءًا يجعلك تراها بعيَنين جديدتين. وقفُت مرات 
دة أمام لوحة  الموناليزيا في ذلك المتحف، ولكن لم أشعر بابتسامتها تنساب برقة ونعومة عدي

". تقول سامية، بطلة  شرقية في باريسإلى شغاف القلب كما شعرُت بذلك وأنا أقرأ رواية " 
 الرواية، بعد أن ذهبْت حزينًة إلى "اللوفر" وشاهدْت ابتسامَة الموناليزا:

 
م " ليوناردو دافنشي" قادم من إيطاليا ليتربع على عرش الفنانين العالميين وهو " توقفت قدماي أما 

يقّدم " الموناليزا"، توّقف تاريخ الفن بعد الموناليزا، ابتسامة تحّدت كل ابتسامة، ارتسمت على وجه امرأة، 
طوياًل حتى يخّف  ارتسمت على الوجه الصبوح في صباه وفتوته، لتعّلم العالم الباكي كيف يبتسم، انتظرتُ 

االزدحام، أريد أن تمنحني ابتسامتها لتطرد أحزاني في صفاء وهدوء. تحّرك الركب وما أدري كيف يستمتع 
متذوق وسط ركب من الزائرين، ما أظن أحدًا منهم رحل وفي قلبه الجوكاندة، تصلبُت في مكاني لحظات 

ن العينين المتفتحتين في براءة الطفولة أحسبها طالت محاولة أن أستشف مصدر االبتسامة الخالدة: م
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وسحر الجمال؟ من الشفتين المضمومتين المتفتحتين في طهارة َمَلك تدعو إلى قبلة بريئة؟ من الخدين 
 األسيلين في نعومتهما الهادئة؟ من كل ذلك، من غير ذلك، كانت االبتسامة الخالدة.

طال وقوفي؟ ال أدري ما كنُت أفعل بنفسي؟ " وقفت مذهولة كأني أشاهدها ألول مرة، ما أدري كم  
 كنُت مأخوذة، حتى مّرت بجانبي جميلة لعوب ابتسمت في وجهي ضاحكة: 

ـ تحاولين تقليدها بابتسامتك؟ يمكن أن تنجحي...مع األسف ليوناردو رحل. رّنت ضحكتها. غيبها  
 على  وجهي.  الزحام، أسعدتني بمعابثتها، أشعرتني أن ابتسامة الجوكندة طبعت ظاللها

 " مدينة لك يا جوكاندة، منحت وجهي ظاًل من وجهك.  
" منذ متى لم تبتسم شفتاي وعيناي وخداي وقلبي في مرارة الوحدة والعزلة، إال مع وجه متفتح  

 (.555ـ550بابتسامة خالدة...")ص 
 
ات، ويستمرُّ عبد الكريم غالب في رسم ابتسامته األخاذة بالكلمات، بالحروف، باألصو  

بإيقاع اللغة، بأنغامها العميقة،  مشكِّاًل عبارات رشيقة، سريعة، مرحة، تضاهي ضربات ريشة 
ل بك ليقّدمك إلى رائعة  ليوناردو الناعمة على وجه الموناليزا ليمنحها لونًا ومعنًى. ثم يتحوَّ

هولندي بكاسو " آنسات أفنيون" ، ويمشي معك قلياًل ليقف أمام لوحة " الحاضرة" للرسام ال
الشهير "فان كوخ" ، وعندما تخرجان من متحف اللوفر تجد أنَّ شهّيتك للفنِّ قد تفتحت مثل زهرة 
عباد الشمس بعد أن يغمرها الضوء، فيدعوك إلى وليمة دسمة في متحف الشمع، أو في 

 معارض الرسامين المنبثة في شوارع باريس. 
 

 :خالصة الحكاية
" حول فتاة من أسرة مسلمة محافظة في قية في باريسشر بإيجاز مخّل، تدور رواية "  

سوريا، اسمها سامية، تأخذ في مراسلة شاب فرنسي بالبريد اإللكتروني من إحدى مقاهي 
يَّة المعرفيَّة  يَّة على مصراعيه، ال الحرِّ الشابكة )االنترنت(. ومعروف أن الشابكة فتحت باب الحرِّ

ّية العالقات االجت نَّما حرِّ ماعّية مع اآلخر. ثم ترحل هذه الفتاة إلى فرنسا لمواصلة فقط، وا 
ر الفتاة من القيود التي يفرضها األهل  دراستها الجامعية في السوربون. وبسبب هذه الرحلة، تتحرَّ
عليها، ومن التقاليد واألعراف المتبعة في مجتمعها المحافظ. فتلتقي بذلك الشاب الفرنسي، تقع 
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طحبها إلى أهلها في سوريا، ينطق بالشهادَتين، دون أن يعرف من في غرامه، يطلب يدها، يص
اإلسالم إال اسمه ومن القرآن إال رسمه، وسط زغاريد ُأمِّها وأخواتها وجاراتها، يعودان إلى 
فرنسا، ينضّم هو إلى حزب سياسي عنصرّي، يكثر تغّيبه عن بيت الزوجّية بحجة اجتماعات 

فاته اّتجا هها، تكثر المناقشات بينهما حول قضايا خالفّية، يأخذ باإلعراب عن ليلّية، تتغّير تصرُّ
احتقاره لألجانب، يزداد الجدل بينهما، يصفعها، يقع الطالق، تتفاقم معاناتها النفسّية، تفّكر 
ر البقاء ومواصلة دراستها. تدرس في مجموعة  بالعودة، ولكّنها ال تحتمل نظرات الشامتين، فتقرِّ

تضم طلبة من أقطار مختلفة من إفريقيا وآسيا وأوربا، وتتدارس المجموعة  بحث في السوربون
موضوعات فلسفّية واجتماعّية ونفسّية واقتصادّية، هدفها إيجاد الشروط الالزمة إليجاد تنمية 
قامة حوار بين الثقافات واألديان والبلدان، من أجل  بشرّية في األقطار النامية )أي المتخلِّفة( وا 

نسان وترقية حياته. ويقع األستاذ الفرنسي في حّب الطالبة الشرقّية المطلَّقة ال بفضل رفاه اإل
ّنما أيضًا بفضل خلفّيتها الحضارّية، وقيمها، وجرأتها في طرح أفكار تتسم  مالحتها فحسب، وا 
باألصالة والجّدة، فيتزوجها، ومن خالل معاشرته لها يكتشف سمو ثقافتها اإلسالمية فيتفهمها 

 نجذب إليها.وي
 
بيد أن المؤلِّف األستاذ عبد الكريم غالب ال يسرد األحداث بشكل خّطّي، كما فعلُت أنا  

ّنما يستخدم تقنّيات سردّية متنوعة أهّمها االسترجاع، وتيار  في خالصتي المبتسرة للرواية، وا 
بدل العبارة، ليشحذ  الوعي، والتحليل النفسّي المعمق، وُيكِثر من التلميح بدل التصريح، واإلشارة

ذكاء القارئ الذي ُيشارك في عملية اإلبداع من خالل مأل الفراغات والبياضات في الرواية، 
بداء الرأي في القضايا الفكرّية التي يثيرها المؤّلف المتمرس الذي يمتطي صهوة الكتابة فارسًا  وا 

 ال ُيشق له غبار.  
 

 :رواية فريدة
ي كاتب آخر أن يكتب مثل هذه الرواية ما لم يمتلك في تقديري أنه ليس في وسع أ 

مخزونًا معرفيًا فخمًا يضاهي ما لألستاذ عبد الكريم غالب من فكر أصيل، وعلم جّم، ونضال 
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سياسي رائد، وخبرة صحفية شاسعة منقطعة النظير، ورصيد روائي هائل. وقد تغّلب المفّكر عبد 
وائي عبد الكريم غالب نفسه. فقد جمعت هذه " على الر شرقية في باريسالكريم غالب في " 

الرواية بين عواطف الشباب المنبهرين بالدردشة في مقاهي الشابكة )اإلنترنت( وبين األفكار 
رواية مكرَّسة لمناقشة إشكالية  شرقّية في باريس"الناضجة لعمالقة شيوخ الفكر. وأحسب أن "
ر من التقاليد واألعراف، وكيفّية استخدام ّيته بعد أن ينالها. وبذلك تشّكل منعطفًا  التحرُّ الفرد حرِّ

متميزًا في مسار الرواية العربية، وستكون نموذجًا يحذو حذوه الروائيون في المشرق والمغرب 
 إلنتاج روايات مضمَّخة بأريج الثقافة والفكر واألدب الرفيع. 

 
 :الرواية والحوار بين الثقافات

فيه " الصدام بين الحضارات " كما يصفه المنظر  تصدر هذه الرواية في وقت يشتد 
األمريكي هنتغتون، وتتعالى فيه دعوات المحافظين الجدد في الواليات المّتحدة إلى " تصدير 
الديمقراطّية " على الطريقة األمريكّية بقوة العولمة والسالح، وتتفاقم فيه معاناة المهاجرين من 

المترفة، فيطرح المؤلِّف، بجرأِة المناضل السياسّي الرائد، دول الجنوب البائسة إلى دول الشمال 
وثقة المفكِّر الكبير، مفهوَم الحوار والتفاهم بين الثقافات، وهو مفهوم ينبثق من رؤية معّمقة 
هها اإلنساني وعالمّيتها  لجوهر اإلنسان وغاية وجوده، ويجّسد روح ثقافتنا العربّية اإلسالمّية بتوجُّ

 امحها وِقيمها. ويختار المؤلُِّف جامعَة السوربون ميدانًا لهذا الحوار. ووسطّيتها وتس
 
لنقتطف حوارًا بين سامية الشرقّية وبين أندري الفرنسي الذي انتمى إلى حزب عنصرّي  

 متطرِّف بعد زواجهما بسنتين وأمسى الزواج على كف عفريت:
 
 " ... لم انتزع من نفسه كراهيته للشرق... 
 كن في الملتقى لما التقينا.ـ لو لم ي 
 ـ أنَت أنانّي.. 
 ـ الحضارة عّلمتني أن أكون كذلك 
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ـ كارثة العاَلم أن حضارته أنانية لم يستِطع أن يتنازل عنها. تعّلمُت من أساتذتي أن الخطأ خطأ  
 اإلنسان، ال خطأ الحضارة.

 ـ اإلنسان صانع الحضارة. 
 ـ الحضارة صانعة اإلنسان. 
 م صَنَعْتُه هكذا أنانّيًا.ـ أخطأْت يو  
 ـ ال صنعته سويًا فانحرف 
 ـ االنحراف، هو اآلخر، شيء جميل.. 
 ـ ما لم يرِم بحضارٍة ما إلى الهاوية. أن تدمر حضارًة فتلك هي الهاوية. 
 ـ ربما لتبقى حضارة واحدة هي السائدة.  
 تدّمر األخرى؟ ـ وَمن يمنحها السيادة؟ وَمن يؤكِّد أنِّها ال تدّمر نفسها وهي 
 "... 

ويحس القارئ من هذه العبارات القصيرة المتالحقة االنطالق، المحملة بأفكار من وزن ثقيل، أنَّ المتحاوَرين 
قد بلغا قمة الصراع العنيف الالهث. وفي ذات الوقت يجد القارئ نفسه طرفًا في النزاع الفكري، وأّنه مطالب 

ة تحتاج إلى ُكُتب عديدة في العلوم اإلنسانّية الستيعاب مفاهيمها بإجابات وتفسيرات وشروح. فكلِّ عبار 
 وقيمها. 

 
إنَّ وزارات الثقافة في أقطارنا العربّية مدعوة لترجمة هذه الرواية الرائعة إلى اللغات  

العالمّية وتحويلها إلى فيلم سينمائي ُتشارك به في المهرجانات السينمائّية الدولّية، مساهمًة منها 
الحوار بين الثقافات، وتحسين صورة المسلمين في الغرب، ومن أجل أن تدحض ما يدور في 

على ألسنة كثير من المواطنين من أنَّ السياسات الثقافية العربية تشّجع وتدعم عمدًا الثقافة 
الرخيصة الزاخرة باألغاني الهابطة العارية واأللعاب الرياضية الشعبية وتقيم لها الفضائيات 

دِّدة، على حين ُتستبَعد البرامج الثقافية الحقيقية، وذلك إللهاء الشباب واإلبقاء على التخّلف المتع
 الفكري. 
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 :الحريةفقدان 

 

 الروائّي ونظرّية الكتابة

 ) قراءة في رواية  " المباءة " لمحمد عز الدين التازي (

 

 :الروائي

مغربيٌّ فذٌّ أغنى القصَّ العربيَّ ال بأعماله السردّية  الدكتور محمد عّز الدين التازي روائيٌّ  
المتمّيزة التي يربو عددها، لحد اآلن، على عشرين رواية وسبع مجموعات قصصيَّة فحسب، 
نَّما كذلك بنظرته الجاّدة ومقاربته الرصينة للكتابة السردّية ذاتها،  والكتابة الروائّية على وجه  وا 

ُصه في األدب العربّي إّبان دراسته الخصوص. وقد عّمق من مق اربته النقدّية تلك تخصُّ
الجامعّية في مدينته "فاس" ذات األمجاد العلمّية العريقة. وتتلمذه على كوكبٍة من كبار األدباء 
المغاربة منهم الناقدان محمد برادة وأحمد اليابوري والشاعران أحمد المجاطي ومحمد الخمار 

المنيعي، وزمالته الدراسّية لعدد من األدباء مثل الشاعر محمد بنيس الكنوني والمسرحّي حسن 
والروائي أحمد المديني، إضافًة إلى ثقافته الشاسعة، وخبراته الشخصّية الواسعة، وأبحاثه 

 األكاديمّية بوصفة أستاذًا جامعّيًا لألدب العربّي.

يَّة  :الرواية وقضّية فقدان الحرِّ

يَّة. الحكاية تدور حول " المباءة ايته يخصِّص الدكتور التازي رو   " لقضّية فقدان الحرِّ
يتها بسبب  قاسم الورداني الذي كان مقاومًا للمحتلِّين الفرنسيِّين في المغرب ) هنا البالد فقدت حرِّ



 

138 
 

االحتالل األجنبّي(، وبعد االستقالل ُعيِّن قاسم الورداني مديرًا للسجن المركزّي في فاس وسكَن 
أنَّ السجون لن تكون إال في منزل مدير السجن المّتصل بالسجن ذاته. وكان يظنُّ "مع عائلته 

للمجرمين والقتلة وأصحاب الجنايات، ولذلك فحماية المجتمع من أخطارهم، ومحاولة إصالحهم، هي مهمَّة 

ّيين أنَّ السجون بعد استقالل المغرب سوف تصبح لمعتقلي الرأي، من حزب، ولم يُكن يعلم " السجون"

(. )هنا فقدان الحّرّية بسبب عدم احترام السلطة 81" )ص معارضين للسلطة، ومن طلبة ومثقَّفين.
في الدول النامية لحقوق اإلنسان خصوصًا حرّية الرأي والتعبير(. وعندما ينتمي ابنه الجامعي، 

ي المنزل أثناء منير، إلى حركة يسارّية يأخذ في دعوة السجناء اليساريين سّرًا لتناول الطعام ف
غياب والده. وحين يكتشف والده ذلك تجري مناقشة حاّدة بينهما، يطالب فيها الولُد أباه أن 

)هنا تتحول الوظيفة " أنا؟ أستقيل؟ وبماذا سوف أعيلكم؟" يستقيل من وظيفة السّجان لسلطة جائرة. 
ّية اإلرادة(. وبعد ذلك يخت في منير بعد أن تختطفه إلى نوع من السجن يفقد فيه الموظَّف حرِّ

أجهزة أمنّية وتعذبه جسدّيًا ونفسّيًا ببشاعة، وعندما يعود بعد شهر من الغياب يكتشف والداه أّن 
ولدهما مجرد " حطبة يابسة " ويشاهدان على جسده آثار التعذيب الرهيب الذي أحاله إلى 

ق جسدّيًا وعقليًا، فيطلب والده من الطبيب إعطاءه تقريرًا ط بّيًا ليرسله إلى منظَّمات حقوق معوَّ
اإلنسان الدولّية ويفضح األمر، ولكنَّ الطبيب ال يفي بوعده ثمَّ يتهّرب من لقاء قاسم الورداني 
ّية اإلرادة(. وعندما يستأنف منير دراسته الجامعّية،  )هنا يؤّدي الخوف إلى فقدان الطبيب لحرِّ

ويحمل فص" الذي يرتدي اللباس األفغانّي " ينتمي إلى األصولّيين بقيادة أميرهم المسمى "ح

)ص   " َمن خالفهم في شيء ليس بمسلم ""، ألنَّ السيف في الساحة الطالبّية ويهدد الرفاق بالذبح
( )هنا يكون التعّصب للعقيدة والتطرف فيها نوعًا من السجن الذي يفقد المرء فيه حّرية 85

منيرة، أخت منير، إلى وضع الحجاب والزواج  التفكير(.  ويأخذ األمير حفص في اإللحاح على
منه. ونتيجة لتهديده المستمر تضطر منيرة إلى التفكير في ترك دراستها الجامعّية )هنا مّرة 

 ُأخرى يؤّدي الخوف إلى فقدان حرية الحركة والتنقُّل(. 
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إلى كّل هذه األحداث تضع ضغطًا نفسّيًا هائاًل على قاسم الورداني. وذات يوم يسافر  
الرباط لحضور اجتماٍع في وزارة العدل، ولكنَّه لن يعود بعدها إلى أهله. وأفاد موظف االستقبال 
في الفندق أنَّه رآه في الفجر يغادر الفندق وهو عاٍر تمامًا. وال تعثر عائلته عليه. وبعد شهرين 

مغادرة منزل من اختفائه، تعّين السلطة مديرًا جديدًا للسجن، ويطلب من عائلة الورداني 
الوظيفة. فتضطر العائلة إلى استئجار غرفة مع عائلة في حيٍّ فقير، وهكذا تنتقل من سجن إلى 
يَّته(. وتترك منيرة دراستها الجامعية لتعمل  آخر )هنا الفقر نوع من السجن يفقد فيه الفقير حرِّ

يؤدي الخوف من فقدان  كاتبًة في عيادة أحد المحامين الذي يمارس عليها االبتزاز الجنسّي )هنا
الدخل أو الفقر إلى فقدان حرّية االختيار والتصرُّف(. يعيش قاسم الورداني الذي ُجنَّ في المقبرة 
ويرتدي أوراق الصحف القديمة، ويزاول خطَّ شواهد القبور. وبعد سنتين من اختفاءه تعثر عليه 

 زوجته وابنته مصادفًة في أحد أزّقة المدينة.

". بيَد أن الروائّي التازي حكاها بأسلوٍب  المباءة تسرة لحكاية رواية "هذه خالصة مب 
متمّيٍز وتقنّياٍت روائّيٍة مبتكرة، طبقًا لنظريته في الكتابة الروائية، التي تحتاج مّنا إلى شيٍء من 

 التحليل. 

 :مصادر مقاربة التازي للكتابة الروائّية

 الروائّية في أربعة مصادر رئيسة هي:  يمكننا الوقوف على عناصر مقاربته للكتابة 

 التنويع والتحّوالت في الرواية العربّية"أطروحته للدكتوراه في األدب الحديث وعنوانها "  (1
(1) 

 (  2)"  الكاتب الخفي والكتابة المقنَّعةكتابه الموسوم بـ "  (2

ل اإلعالم المقاالت النقديَّة التي كتبها، والحوارات والمقابالت التي أجراها مع وسائ (3
 (3) الكالم المباح"السمعية والبصرية، والتي جمع بعضها في كتاب بعنوان " 
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ًة رواية "الخفافيش"  (4  .(5)، ورواية " المباءة" (4)رواياته المتعّددة خاصَّ

ولّما كّنا قد تناولنا مقاربة الكتابة الروائّية لدى الدكتور التازي كما تجلَّت في روايته " 
، فإنَّنا نخصِّص هذا المقال للحديث عن تلك المقاربة في (6)ال سابق " في مق الخفافيش
" بمناسبة صدورها في طبعٍة ثانيٍة واختيارها من ِقبل وزارة التربية الوطنّية المباءة رواية " 

المغربّية لُتدرَّس في المدارس الثانوية. وسنحاول في هذا المقال أن نتعرَّف على العناصر 
المقاربة كما تبلورت في الرواية موضوع الدرس واإلجابة على عدد من  األساسّية في هذه

 األسئلة مثل: َمن يكتب؟ وماذا يكتب؟ وكيف يكتب؟ ولماذا يكتب؟

 :الروائّي والناقد

ل الذي يتبادر إلى ذهن القارئ هو: هل يتوجَّب على كلِّ روائيٍّ أن يمتلك   السؤال األوَّ
 قبل أن يكتب؟ مقاربة نقدّية للكتابة الروائّية

يرى الدكتور التازي أنَّ على الروائي أن يمتلك وعيًا نقدّيًا يساعده على اإللمام بأشكال  
الصنعة، والتمكُّن من أدواته الفنّية الالزمة لبناء عاَلمه الروائّي، ومعرفة مواد البناء التي يوظِّفها 

النقدّي فإنَّ أعماله ستكون سطحّية ال  في معماره السردّي. وما لم يتوفَّر الروائّي على هذا الوعي
تتَّسم بالُعمق واألصالة. وعلى عكس النظرّية النقدّية التي يتسلَّح بها الناقد المتخصِّص، فإنَّ 
نَّما قد يتأّتى  الوعي النقدّي لدى الكاتب الروائّي قد ال يتطلَّب دراساٍت نقدّية، تحليليٍَّة وتنظيريٍَّة، وا 

واستعداٍد أدبيٍّ يساعده على التمييز بين التراكم الكمِّّي وبين البنية  على شكل إحساٍس فطريٍّ 
الروائّية المتماسكة. بل يذهب إلى أكثر من ذلك، إذ ينظر إلى الرواية ذاتها بوصفها نقدًا للعاَلم 

لكتابة القائم بتمظهراته السياسّية واالقتصادّية واالجتماعّية، رغبًة في بناء عاَلٍم روائيٍّ بديل. فا
 .(7)الروائّية هي محاولة لبناء عاَلٍم متخيٍَّل على أنقاض عاَلٍم واقعيٍّ أو عاَلٍم يكمن في الذاكرة 
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وينبغي أن نضيف هنا إلى أنَّ الوعي النقديَّ لدى الروائيِّ يرمي إلى مساعدته على  
القارئ على القراءة  الكتابة الجديدة، على حين أنَّ النظرية النقدية لدى الناقد تهدف إلى مساعدة

العاشقة المنتِجة. وأنَّ الروائيَّ يخلق عاَلمًا جديدًا والناقد يرتِّب ذلك العاَلم. وننبِّه كذلك إلى أنَّ 
 الدكتور التازي يجمع في شخصه بين الكتابة الروائّية والكتابة النقدّية.

 :الرواية وسيرة الرواية

ذا كان األمر كذلك، فكيف يستطيع الروائ  ّي أن يبسط مقاربته النقدّية في عمل روائّي وا 
، فالرواية والنقد جنسان أدبّيان مختلفان؟ له إلى مقاٍل نقديٍّ علميٍّ  دون أن ُيفِسد ذلك العمل ويحوِّ

قبل كلِّ شيء ينبغي أن نذكر هنا بأنَّ الدكتور التازي كاتب حداثّي، فقد سعى، منذ أن  
لغاء الحدود بدأ الكتابة في أواخر الستينّيات، إل ى هدم األسوار الوهمّية بين األجناس األدبّية، وا 

المصطنعة بين األنواع المختلفة لفعل الكتابة. فألََّف روايات تحفل بالتعدُّد على مستوى األشكال 
الفنّية، والفضاءات، والشخصّيات، واألصوات السردّية، والمستويات اللغوّية. لقد مارس الكتابة 

 ًا منه بأنَّ التجريب هو مستوًى من مستويات الحداثة.التجريبّية إيمان

أّما طْرح مقاربته النقدّية في الرواية ذاتها، فهو ناتج من اقتناعه بأنَّ الرواية يجب أن  
ة، أي سيرة الرواية الذاتّية كذلك.  تكتب سيرة الناس واألشياء، وسيرة المتخيَّالت، وسيرتها الخاصَّ

ع، فإّنه كثيرًا ما ضمَّن رواياِته مقاربَته النقدّية المتعلِّقة بكيفية كتابة وانطالقًا من هذا االقتنا
 الرواية. وبعبارة ُأخرى، فإّنه يكتب عن الكتابة في الكتابة. 

 :رواية " المباءة " ومقاربة التازي للكتابة الروائّية

 " المباءةي رواية   كيف استطاع التازي أن يتحدَّث عن مقاربته النقدّية للكتابة الروائّية ف 
 " ؟
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"، كما مرَّ بنا، حكايَة مجنون يرعى قطيعًا من القطط يدعى قاسم  المباءةتحكي رواية "  
الورداني، ويكسب عيشه من خط شواهد القبور في مقبرة المدينة، ويسكن في غرفة من الغرف 

د القبور، الملحقة بضريح الولي، وهو مهووس مولع بالحروف والكلمات، يخّطها في شواه
ويرسمها على جسده، ويحتفي بها مطبوعًة على الصحف فينتفع بها ويمشى عريانًا في الشوارع 

 واألزّقة. 

ومن خالل العالقة بين هذا الخطاط المجنون وفّنه، يقّدم لنا المؤلِّف مقاربته النقدّية  
ادًا على وحدة الفنون. فالكاتب للكتابة الروائّية، وطْرح آرائه في كيفّية إنتاج الرواية الجّيدة، اعتم

الروائّي يشترك مع بقية الفّنانين، كالخّطاط والرّسام والنّحات والموسيقّي، في قدرته على إبداع 
أشكال وهياكل جديدة غير مسبوقة من عناصر موجودة في الواقع، كما يشترك معهم في حّبهم 

ستخدمونها سواء أكانت قلمًا أو فرشاة أو المبالغ به لفنِّهم، على الرغم من اختالف األداة التي ي
 آلة موسيقّية، وعلى الرغم من تباين المواد التي يوظِّفونها في إبداعاتهم.

ن هو الكاتب الروائيّ  َِ  ؟َم

فالكاتب الروائي إذن فّنان فيه مسٌّ من الجنون، ويتمظهر جنوُنه، في جانٍب من جوانبه،  
نائه فيها، حّتى ُيخيَّل إليه أنَّ القلم )أداة الكتابة( هو جزء في ولعه الزائد بالكتابة، وعشقه لها، وف

من ذاته، وامتداد ليده وأصابعه، وأنَّ النصَّ األدبيَّ هو ذاته منسكبة على الورق.  يقول الخّطاط 
 " مخاطبًا أزميله: المباءةقاسم الورداني بطل " 

 " أنَت أصابعي.

 (9 ) ص "!أنَت يدي وعيني وجسدي، أيها األزميل

 ويقول مخاطبًا الحرف:
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 " هذا ماء عيني وهذا ماؤك أّيها الحرف، ومائي ينسكُب في مائك فتصير أنت الماء وأصير أنا الماء."
 (121)ص 

بل يبلغ األمُر بالكاتب إلى االعتقاد بأنَّ الحروف التي يخطُّها أجمل ما في الكون،  
تعاشته، وأحاسيسه، ومشاعره. يقول الخّطاط فيتوهَّم لها صوتًا، ولونًا، ومعنًى، فلكلِّ حرف ار 

 قاسم الورداني مخاطبًا إزميله:

د الشبقّي بين الماّدة   " اكتب الشهادة، يا أنَت يا إصبعي ويدي وعيني، اكتب حروفك بعنِف التوحُّ
 وبين لهيبك الالمرئّي.

ن والبدء كساعة اللقاح الشجرّي.   (11)ص  "أعطني النشوة، أعطني راحة اإلحساس بالتكوُّ

في مقاربته النقدّية للكتابة الروائّية، يرى التازي أنَّ الكتابة تجدِّد العالقة بين الذات الكاتبة  
وبين العاَلم الذي يحيط بها. ومن غير الكتابة يظلُّ الوجود واجمًا، موحشًا، كئيبًا، مماًل، يخلو 

وائّي تتوقف على الكتابة التي من رعشة العشق، وسحر المغامرة. وبعبارة ُأخرى، إّن حياة الر 
. لنستمع إلى صوت الخّطاط قاسم (8)ينفعل بها الوجود، وال معنى لحياته من غير الكتابة 

 " وهو يخيط الجرائد لياًل ليرتديها نهارًا:المباءةالورداني في "

ي " أشعلُت الشمعة وخشيُت أن تحرق الجرائد فيشّب حريق في الغرفة يحرق الحروف. أخذُت حذر  
وجعلتها قريبًة مني، فإن أحرقتني فذلك أفضل من أن تحرق الحروف. حّتى وهي ليست حرفي، فحروفي 

 136)ص  محفورة باألزميل على الرخام، وهذه حروف مطبوعة على ورق الجرائد، ومع ذلك فال فرق."
 (137ـ

 وفي العبارة األخيرة تلميح إلى وحدة الفنون التي أشرنا إليها.  
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ل جنون الكاتب في افتتانه بالكتابة فحسب، بل كذلك في قدراته اإلبداعّية التي وال يتمثَّ  
تمكِّنه من مزج الواقع بالخيال، وخلط الممكن بالمستحيل، وخلق فضاء روائّي نصفه من عاَلمنا 
ونصفه اآلخر من عوالم ليست مرئّية. وهذه هي طبيعة اإلبداع األدبّي بشعره ونثره. يقول راجز 

 ول:قديم مجه

 لّما رأوني واقفـًا كأّنـي        بدٌر تجّلى في ُدجى الدَُّجنِ  

 غضباَن َأْهذي بكالِم الجنِّ        فبعُضُه منهم وبعٌض مني 

، وهو   وفي هذا الشعر إشارٌة إلى ارتباط اإلبداع األدبّي بالخيال واإللهام المتمثِّل في الجنِّ
 س يقول:ارتباط أكَّده كبار المبدعين. فامرؤ القي

 تخيِّرني الجنُّ أشـعارها             فما شئُت من شعرهنَّ اصطفيتُ  

)الحظ أن الجنَّ والجنون، في اللغة العربّية، مشتّقان من جذر واحد هو )ج ن ن(، ومعناه 
 األصلي هو الخفاء(.

ذا كان في النصوص التي اقتبسناها من "   ف " والتي تعبِّر عن االفتنان بالحر  المباءةوا 
، فإّنها كذلك في البدء كانت الكلمة"والكلمة، نوع من التناّص مع العهد القديم الذي ورد فيه " 

استمراٌر للتراث العربّي اإلسالمي الذي رفع من قيمة الحرف، حّتى بلغ بالقطب الصوفّي محي 
روف م( إلى حدِّ إسباغ الحياة والقدسّية على الح1241ـ 1165هـ/638ـ 561الدين بن عربي ) 

 " فقال:الفتوحات المكّيةفي كتابه " 

" إنَّ الحروف ُأمَّة من اأُلمم، مخاطبون ومكلَّفون، وفيهم ُرُسل من جنسهم، ولهم أسماء من حيث  

 .(11) هم، وال يعرف هذا إال أهل الكشف من طريقتنا، وعاَلم الحروف أفصح العاَلم لسانًا وأوضحه بيانًا."
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 :المعاصرةاستمرار التراث في الرواية 

ّنما الغرض منه   وعودتنا إلى التراث العربّي اإلسالمّي هنا ليس استطرادًا ال موجب له، وا 
التطرُّق إلى بعض عناصر مقاربة الكتابة الروائّية لدى التازي. فهو يرى أن ال تنقطع الرواية 

ق ذلك روائيًا، خلَق العربّية المعاصرة عن تراثها السردّي، وموروثها الثقافّي والفكرّي. ولكي يطبِّ 
"، وأخذ يستشهد بأقوالها ابن ضربان الشرياقيشخصّيًة تراثّيًة عربّيًة إسالمّيًة وهمّيًة أسماها " 

المسبوكة وفق األساليب العربّية التراثّية، في عتبات نصوص رواياته. ففي مطلع رواية " 
 " نجد المقولة التالية: المباءة

ذا رأيَت أعمى يسير  في الظلماء وفي يده فانوس، فاعلم أنَّ من وراء سعيه لذَّة الوصول  " ... وا 
إلى ساعة المشاهدة، واعلم أنَّه يرى أكثر مما يسمع، وأنَّ عيَنيه تنظران إلى مسافٍة أبعد مما يضيء 

 فانوسه، فما أجمل العمى إذا كان على هذه الحال، وما أعزَّه في هذا العصر.

ذا رأيت رجاًل أنقطع عن   الكالم وما هو بأخرس، فاعلم أنَّه ال يكّف عن الكالم، فما أحوجنا إلى وا 
 حاسة نسمع بها...

 (3" )ص ابن ضربان الشرياقي                                                      

قدام التازي على بعث أحد األجداد التراثّيين الوهمّيين وتسميته بابن ضربان الشرياقي،   وا 
هاد بأقواله كثيرًا لدرجة أنَّ بعض القّراء ظّنوه شخصّيًة حقيقّية فأخذوا ينقِّبون عنه في واالستش

م( على خلِق عدٍد من 1935ـ 1888كتب التراث، يذكِّرنا بإقدام الكاتب البرتغالي فرناندو بيسوا )
ّم كتبه " األنداد له، حّتى إنَّ الباحثين الذين عثروا بعد نصف قرن من وفاته تقريبًا، على أه

 .(11)" نسبوه ألحد األنداد الذين خلقهم بيسوا تحت اسم برناردو سوارش كتاب الالطمأنينة

 :الروائّي واحتراف الكتابة



 

146 
 

على الرغم من احتفاء الروائّي بالحرف وافتتانه بالكتابة، فإنَّ التازي ال يحّبذ أن يحترف  
بتذال. يريد التازي أن تبقى الكتابة هوايًة الروائّي الكتابة فتكون وسيلَة عيٍش، لئال يقتلها اال

وعشقًا تملؤها الرغبة في االقتراب من المجهول، وتتخّللها رعشة الحرف وشهقة اللفظ. يصف 
 " قاسم الورداني بقوله: المباءةالراوّي في " 

" قاسم ليس نّساخًا، وال يكتب للناس على الرخام ما يريدونه شواهد للقبور. تجذبه إماالت  

 (12)ص  لحروف فينجذب معها. يخلق حروفه من أبجدّياٍت قد تكون غير معروفة."ا

" بالكاتب المسّمى " الظاهري" في رواية  المباءةويذكِّرنا قاسم الورداني في رواية "  
نَّما كذلك في رفضه أن يكون " الخفافيش"" كاتباً ، ال في سمة الجنون الظاهرة عليه فحسب، وا 

 .(12)"  تحت الطلب

 :  عادات التازي الكتابّية

" ال يكتفي التازي بتعريفنا بهوّية الكاتب الروائّي طبقًا لمقاربته  المباءةفي رواية "  
نَّما يخبرنا كذلك عن عاداته الكتابّية: أين يكتب؟ ومتى يكتب؟ وكيف يكتب؟  الكتابّية فقط، وا 

 يقول التازي في إحدى مقابالته الصحفّية:

ق لغاتها " أكتب لياًل، فض  وء النهار يفضحني. سّرّية عوالم الكتابة وأحالمها وعجائبّيتها وتمزُّ

 .(13) وانحناء وشموخ شخصّياتها، كّل ذلك ال يمكن أن يحضر بتدفُّق إال في الليل."

رًا، بصورة روائّية، في "    " حيث يقول قاسم الورداني: المباءة ونجد هذا التصريح مكرَّ

 ان وأعطوني حروفي التي ضاعت مني" خذوا السيف والميز  

 (71ـ 71." )ص انسحبوا اآلن ودعوني وحيدًا، ففي وحدتي تعود إلّي حروفي 
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 : ماهية الكتابة الروائّية

" طبقًا  المباءةفي السطور السابقة، استخلصنا هوّية الكاتب كما وردت في رواية "  
ماهّية الكتابة الروائّية كما تضمّنتها لوجهة نظر التازي. وسنحاول في السطور القادمة استكناه 

 الرواية.

يرى التازي أنَّ الكتابة الروائّية تبدأ برصد واقع العالقات اإلنسانّية والتحوُّالت المجتمعّية  
والصراعات االجتماعّية، وتشخيص االختالالت والهواجس والتوقُّعات. وهذا يؤّدي إلى قلق 

إلى بناء عالٍم روائيٍّ جديد، ال يستنسخ الواقع وال ينقله حرفّيًا،  الذات الكاتبة وتوتُّرها، ما يدفعها
نَّما يحاول إعادة تشكيله بوسائط فنّية في صورة حدٍس أو رمٍز أو حلم أو أسطورة. وتجري في  وا 
فضاء هذا العاَلم الروائّي أحداث بعضها حقيقّي واآلخر متخيَّل، وتتحرَّك فيه شخصّيات مستعارة 

لبعيد والقريب، تتساكن وتتجاور مع شخصّيات وهمّية، وتتعدَّد وتتداخل في هذا من التاريخ ا
العاَلم الروائّي األصوات واألزمنة واألحداث. يتوّلى الروائّي صياغة هذا العاَلم بلغٍة شعرّيٍة تمتاز 

ُتَصب باالقتصاد والتكثيف، وتستخِدم الرمز واإلشارة والصورة، وتنتقي المفردات الموحية التي لم 
بداء االبتذال، وتكتسي هذه اللغة بمستويات متعّددة متداخلة من التراثّي واألدبّي والشعرّي 
ّنما تترك فراغات وبياضات، بحيث يستطيع كلُّ  والشفوّي والدارج. ولكّنها ال تقول كلَّ شيء، وا 

فراغات قارٍئ من المشاركة في اإلبداع عن طريق تفسير األحالم، وتأويل الرموز، وملء ال
. يقول قاسم الورداني، (14)والبياضات، كلٌّ بطريقته الخاّصة. فالقارئ هو الكاتب الثاني للرواية 

 " : المباءةخطاط شواهد القبور في رواية " 
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" لو كان لهم شيء من العقل لتركوا شواهد قبور موتاهم بيضاء لتقول شيئًا أفضل من االسم  
حٍد يزور المقبرة أن يحسب أنَّ هذا القبر قبر أخيه، أو امرأته، أو ولده، وتاريخ الوفاة، وحيث يمكن لكلِّ أ

 (.15)ص  حيث يقول البياض حكايته الخاّصة..."

ه اليوم ليقرأه اآلخرون غدًا وبعد غد.   وتتحقَّق حياة الكتابة بالقراءة. يكتب الروائّي نصَّ
 يقول قاسم الورداني في "المباءة" :

)ص  ن. تقرأ العيون في الظالم. تقرأ الدموع. تقرأ الليالي والنهارات."" أنا أكتب وهم يقرءو 
 (19ـ18

والنصُّ الروائّي ينمو ويكبر بمرور الزمن مثل بذرة. إّنه ينمو بطرٍق متعّددة كالتناّص،  
والنقد، والترجمة، وتحويله إلى عمل موسيقّي أو مسرحّي او سينمائّي. غير أّنه، على خالف 

 الفانية، يتمتَّع بحياة أبدّية ويبقى متألِّقًا دومًا. يقول قاسم الورداني مخاطبًا أزميله: بقّية األحياء

 (.43)ص " ِصْر لي يدًا بها أزرع حروفي، لتكبر ويصير اخضرارها بهاًء أبديًا." 

)ص  " اضحك، أيها األزميل، أو ابِك. عش أو مت وأنت عارف بأنَّ الحروف لن تموت." 
 (45ـ44

األدبّي يتمّتع بقوة الحركة واالنتشار والذيوع بما يحمله من معاٍن ومفاهيم. ينتقل فالنّص  
 من مكاٍن حيث يؤلِّفه الكاتب إلى أماكن ُأخرى لم يصلها المؤلِّف بنفسه. يقول قاسم الورداني: 

 " القبور ال تأتي وال تذهب. فهي تبقى في أماكنها... 

 الحروف تصير حمائم،  

 جنحة، والحمائم لها أ 
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 (53)ص  واألجنحة ترسم بخفقها المعنى في الفراغ..." 

فالنّص األدبّي ينمو وينتشر ويذيع. وهو معنى أدركه كبار المبدعين وعّبروا عنه بتشبيهات 
 واستعارات مختلفة. يقول شاعر عربّي قديم:

 ألسُت إذا ما قلُت بيتًا تناوحـْت     به الريُح في شرقّيها والمغاربُ  

 (15) ر للسارين في ليلِة السُّرى      وتغدو عليه بالقـيان المضاربُ ُيقصِّ  

ر الشاعر العباسّي على بن الجهم هذا المعنى فيصف شعره بقوله:  ويكرِّ

 فساَر مسيَر الشمِس في كلِّ بلدٍة     وهبَّ هبوَب الريِح في البرِّ والبحرِ  

 :الخاتمة

" للتحدُّث عن مقاربته للكتابة  المباءةرواية " نستخلص من كلِّ ذلك أنَّ التازي استغلَّ  
الروائّية وهو لم يفعل ذلك من خالل مضمون الرواية المتمثِّل في جانب منه، بكالم قاسم 
نَّما كذلك من خالل بناء الرواية، وشكلها الفّنّي، ولغتها الشعرّية. فالرواية  الورداني فحسب، وا 

واألزمنة والفضاءات وتداخلها، إذ يتناوب على السرد  تجسيد لحرص التازي على تعدُّد األصوات
بصورة متداخلة كلٌّ من قاسم الورداني، وزوجته رقية، وابنته منيرة، والراوي. وتتداخل األزمنة في 
هذه الرواية بصورة تكسر التسلسل الزمنّي المتَّبع في الروايات الواقعّية والتقليدّية، فيدور القسم 

ل من الرواية  حول حياة قاسم الورداني مجنونًا في المقبرة والضريح، ثمَّ يرجع بنا القسم األوَّ
حباطاته التي أودت به إلى الجنون  الثاني إلى حياته عندما كان مديرًا للسجن ليسرد همومه وا 
واالختفاء، ويعود القسم الثالث من الرواية إليه مجنونًا ليلتقي ذات يوم بزوجته وابنته في أحد 

 األزّقة.
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"، في بنائها ومضمونها، تجسيٌد عمليٌّ لمقاربة الدكتور التازي للكتابة  المباءةإنَّ رواية "  
 الروائّية والذات الكاتبة. 

 : الهوامش

محمد عّز الدين التازي، " التنويع والتحّوالت في الرواية العربّية" ، رسالة دكتوراه الدولة في كلّية  (1)
 ،.2112سنة  اآلداب والعلوم اإلنسانية في فاس،

 (2111، 72)طنجة: سلسلة شراع رقم  الخفي والكتابة المقنَّعةمحمد عّز الدين التازي،  (2)

 (2113ـ حوارات ـ )الرباط: طوب بريس،  الكالم المباحمحمد عّز الدين التازي،  (3)

 (2112)القاهرة: وكالة الصحافة العربية، الخفافيش محمد عز الدين التازي،  (4)

( الطبعة الثانية، وجميع 2115) الدار البيضاء : مكتبة األّمة،  المباءة محمد عز الدين التازي، (5)
أرقام الصفحات الواردة في المقال تحيل على هذه الطبعة. وكانت طبعتها األولى قد صدرت عن دار 

 .1988إفريقيا الشرق في بيروت والدار البيضاء عام 

)الدار البيضاء: دار  الكتابة األدبّية الحب واإلبداع والجنون: دراسات في طبيعةعلي القاسمي،  (6)
لمحمد عز  الخفافيش(. انظر الفصل السابع بعنوان " العشق والكتابة: قراءة في رواية 2116الثقافة، 

 .95ـ77الدين التازي" ص 

 ، 74الكالم المباح، ص  (7)

 .19المصدر السابق، ص  (8)

 .295( ص 2111)بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  معجم االستشهاداتعلى القاسمي،  (9)

( 1975)القاهرة: الهيئة المصرّية العاّمة للكتاب،  الفتوحات المكّيةمحيي الدين بن عربي،  (11)
 .261ص  1ج 

، ترجمة المهدي اخريف )الرباط: وزارة الثقافة واالتصال، ، كتاب الالطمأنينةفرناندو بيسوا (11)
 .5( ص 2111

 .95ـ77، ص الحب واإلبداع والجنون (12)

 ،.67، ص الكالم المباح (13)
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 وما بعدها. 41المصدر السابق، ص  (14)

 . 292، ص معجم االستشهادات (15)
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 حرية الكاتب في ابتكار أنواع أدبيَّة جديدة

 

 الرواية الجغرافّية
 في

 "بطن البقرة" لخيري شلبي
 

 
 فذلكة:

أزعم في هذه المقالة أنَّ الكاتب حرٌّ في ابتكار أنواع أدبّية جديدة، بشرط أن 
المعرفة الواسعة، والخبرة المعّمقة، والخيال الخالق. وأزعُم أنَّ كاتبًا عربّيًا  تتجمَّع له

استطاع، أخيرًا، أن يكتب الرواية الجغرافّية الكاملة ألّول مّرة في األدب العالمّي. فقد 
بطن أفلَح الروائيُّ المصريُّ خيري شلبي في إنجاز رواية جغرافّية بديعة في كتابه " 

د أن أخفق في تحقيق ذلك الحلِم األديُب الجغرافيُّ الفرنسيُّ الشهير جول "، بع البقرة
فيرن في القرن التاسع عشر، وبعد أن اقترب من ذلك النوع األدبّي، أو كاد، الروائيُّ 

 الشاعُر األمريكيُّ فردريك بروكوش في القرن العشرين.
 

 :جنس الرواية وأنواعها
 ية الجغرافّية؟اقبل كلِّ شيٍء، ما المقصود بالرو 
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تستلزم اإلجابُة على هذا السؤال تعريف ) الرواية ( أوَّاًل. وهذا أمر على جانٍب  
كبيٍر من الصعوبة؛ ألنَّ الرواية الحديثة قد تطوَّرت بصورة مذهلة منذ أوَّل ظهور لها 
في أوربا خالل القرون الوسطى، حّتى غدت اليوم عنقاء خرافيَّة هائلة تلتهم جميَع 

جناس األدبّية والفنّية األخرى كالسيرة، والشعر، والمذّكرات، والمسرحيَّة، والفنون األ
التشكيليَّة. وبسطت هذه العنقاُء الضخمة جناَحيها على جميع المجاالت الَمعرفّية 
كالتاريخ والفلسفة والسيرة وعلم النفس وعلم اإلجرام وعلم االجتماع، إلخ. ولهذا تعدَّدْت 

يعجز عنه الحصر، فهناك الرواية التاريخّية، والفلسفّية، والنفسّية،  أنواُعها بشكلٍ 
والبوليسّية، والسياسّية، والسيرذاتّية، إلخ. وقد اطَّلعُت مؤخَّرًا في الشابكة )اإلنترنت( 
على دراسات فرنسّية جامعّية وأكاديمّية، متعدِّدة ومسهبة، حول )الرواية الِمثلّية( 

لرواية اللوطّية( و )الرواية السحاقّية( والسمات المميِّزة لكلٍّ منهما ونوَعيها الرئيَسين: )ا
 والفروق القائمة بينهما.

 
بصورٍة تقريبّية عاّمة ، يمكن تعريف الرواية على أنَّها جنٌس أدبيٌّ نثريٌّ )على  

 الرغم من وجود روايات شعريَّة قليلة( ُيعنى بسرِد حكايٍة خياليٍَّة ذاِت أحداٍث كثيرةٍ 
يقوم ببطولتها شخٌص أو شخصّياٌت متعدِّدٌة، وتجري في فضاٍء معروٍف خالل فترٍة 
زمنيٍَّة معلومٍة. وقد استخدم الروائّيون خطاباٍت متباينًة بحسب المقام كالخطاب 
الشعريِّ والتقنيِّ والقضائيِّ وغيرها، كما استثمروا في كتابة الرواية أساليَب أدبيًة 

ّيًة مختلفًة، فأنتجوا الرواية الواقعيَّة، والطبيعيَّة، والرمزيَّة، متنوعًة وتقنياٍت سرد
والملحميَّة، والسرياليَّة، والعجائبيَّة، وغيرها.  فالروايُة جنٌس حرٌّ مفتوٌح قابٌل للتجريب 

 في األشكال واألساليب والمضامين. 
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علميَّة والتقنيَّة وتستجيُب الرواية للظروف االجتماعّية واالقتصادّية والتطوُّرات ال 
في كلِّ حقبٍة تاريخيٍَّة؛ فتظهر أنواع روائيَّة جديدة تالءم العصر في أشكالها 
ومضامينها. ففي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر الميالديَّين، 
مثاًل،  أّدى تصاعد الشعور القومّي في أوربا إلى االهتمام بالتاريخ، فظهرت الرواية 

يخّية التي تستلهم تاريخ اأُلّمة وتغذِّي االعتزاز بأمجادها لدى القراء، وذلك التار 
 ٍَ بتركيزها على أبطال تاريخيِّين أو على أشخاص خياليِّين يتحرَّكون في ماِض
تاريخيٍّ كما يفهمه المؤّلف ويتقّبله معاصروه. وتتطّلب كتابة الرواية التاريخيَّة بحثًا 

 0990اشتهر في كتابة الرواية التاريخيَّة السير والتر سكوت )معّمقًا في التاريخ. وقد 
(، إيفانهو 0808(، روب روي )0802م(، خاصة في رواياته: وفرلي )0850ـ 
ّبان 0( التي جّددت االهتمام بتاريخ اسكتلندا خالل القرون الوسطى)0802) (. وا 

لنوع  جورجي زيدان النهضة العربّية في القرن التاسع عشر الميالدّي، أفاد من هذا ا
تاريخ التمّدن م(، أحد رّواد النهضة العربّية وصاحب كتاب " 0902ـ 0820)

فألَّف سلسلًة من الروايات التاريخيَّة المشهورة لتغذية الشعور القوميِّ لدى  اإلسالمي"،
 العرب وتنمية االعتزاز بتاريخهم المجيد ليستعيدوا استقاللهم ووحدتهم. 

 
أّدى تطوُّر أجهزة الشرطة في أوربا واستخدامها تقنّياٍت  ومن ناحية أخرى، 

علمّيًة وتقنّيًة أفرزتها الثورة الصناعيَّة خالل القرن التاسع عشر في الكشف عن 
الجرائم وفاعليها، إلى ظهور نوٍع جديٍد من الرواية هو )الرواية البوليسيَّة(؛ فاشتهر 

م( الذي أبدع شخصية 0952ـ0839)في بريطانيا، مثاًل، السير آرثر كونان دويل 
 (0المخبر )شارلوك هولمز(. )
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ويثار السؤال هنا، إذن، لماذا لم تؤدِّ االكتشافات الجغرافيَّة التي سبقت حركة  
االستعمار األوربيِّ خالل القرن التاسع عشر، مصحوبة بالتطوُّر الهائل في وسائط 

واية الجغرافيَّة، في القرن التاسع عشر النقل كالباخرة والمنطاد والقطار، إلى ميالد الر 
ًة أنَّ هذا القرن ُيعَرف بالعصر الذهبيِّ للرواية؟  كذلك، خاصَّ

 
 :جول فرن يطمح إلى كتابة الرواية الجغرافّية

كان من المفترض أن تظهر الرواية الجغرافّية على يد المؤلِّف الفرنسيِّ ذي  
م(، فقد كان هذا الرجل 0923ـ  0808)  المواهب المتعّددة والقلم السّيال جول فيرن

مغرمًا بالجغرافية، َشغوفًا بأخبار الرّحالة والمكتشفين، مولعًا باإلبحار بالقوارب 
الشراعّية. وعلى الرغم من أنَّه تخّرج في كلية الحقوق بباريس، فإنَّه لم يزاول المحاماة 

نَّما تفّرغ للبحث الجغرافيِّ والكتابة األدبيَّة والمس رحيَّة. وكان يطمح إلى أن يكون وا 
، وألََّف 0823جغرافّيًا بارزًا حّتى إنَّه انخرط في الجمعية الجغرافّية بباريس سنة 

اكتشاف األرض: التاريخ العاّم للرحالت العظمى وللرحالة كتاَبين في الجغرافية: " 
 الجغرافية المصورة لفرنسا"(. و" 0882ـ  0822في ثالثة مجلدات ) العظام"

(. وكان فيرن مولعًا بالقوارب الشراعية وامتلك ثالثة قوارب بالتعاقب، وعبر 0828)
، على باخرٍة بريطانّية من ليفربول إلى نيويورك، ثم قام 0829المحيط األطلسي، عام 

 برحلٍة إلى شالالت نياغارا.
 

كان جول فيرن يطمح إلى كتابة نوٍع جديد من الرواية سّماه بـ )الرواية 
" ُنشرت عام  خمسة أسابيع في بالونفّية(. وانتهى إلى كتابة رواية عنوانها " الجغرا
، ظّن أنَّها رواية جغرافّية، فقد استثمر في كتابتها المعلومات المتوافرة في 0825
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زمانه عن القارة األفريقيَّة وتقارير الرحالت االستكشافيَّة. بّيد أن النّقاد المهتمِّين 
بّية عّدوا هذه الرواية في عداد )رواية الرحالت(؛ فهي تصف بتجنيس األنواع األد

رحلة في بالون يقطع قارة أفريقيا من الشرق إلى الغرب، إذ تبدأ الرحلة في جزيرة 
 .  زنجبار وتنتهي بشواطئ المحيط األطلسيِّ

 
بحاره كثيرًا مع أخيه في قارب شراعّي  ثمَّ قاده ولعه بالرحالت البحرّية والفلك وا 

( ثمَّ كتابة روايته 0825" )ثالثة إنجليز وثالثة روستابة رواية بعنوان " إلى ك
(. ولكنَّ هاتين الروايَتين تنتميان إلى 0823" )حول العالم في ثمانين يوماً الشهيرة " 

 (.5نوع المغامرات والرحالت، وليستا من الروايات الجغرافّية )
 

ه كان يطمح إلى كتابة الرواية وخالصة القول إنَّ جول فيرن على الرغم من أنَّ 
الجغرافّية، وعلى الرغم من أنَّ ميشيل مارغو، رئيس جمعّية جول فيرن في أمريكا 
الشمالّية، زعم بأنَّ " اإلبداع الحقيقي لجول فيرن يتمّثل في اختراعه للرواية 

نَّم2الجغرافّية") ا كتب (، فإنَّ جول فيرن، في حقيقة األمر،  لم يتمّكن من كتابتها، وا 
روايات ذات محتوى جغرافّي يقع فيها اإلنسان واألرض في مركز اهتمامه، ولكّنه 
كان يتعامل مع جغرافيَتين إحداهما حقيقّية واألخرى غامضة، وكان االنتقال من 
إحداهما إلى األخرى يثير الخيالّي والعجائبّي في الرواية، على حين أن قوام الرواية 

 ، كما سنرى.  الجغرافية واقعّي موضوعيّ 
 

 :فردريك بروكوش يقترب من الرواية الجغرافّية
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(، فقد 0989ـ 0928أّما الروائّي الشاعر األمريكي الشهير فردريك بروكوش ) 
كان قاب قوسين أو أدنى من كتابة الرواية الجغرافّية، حّتى أّن الروائّي الفرنسّي 

" الشهيرَتين والحائز على ون"الطاع" و الغريبالعبقرّي البير كامي صاحب روايتي " 
 " لبروكوش:اآلسيويونجائزة نوبل لآلداب، قال، بعد أن اطلع على رواية " 

 
 (3" إن بروكوش اخترع ما يمكن تسميته بالرواية الجغرافّية." ) 
 

فقد استطاع بروكوش أن يجعل من األمكنة في بعض رواياته بمثابة أشخاص 
اية الجغرافّية لم تتوافر في روايَتي بروكش الرواية. ومع ذلك، فإنَّ أركان الرو 

" اللَتين جرت أحداثهما في آسيا، وغلب السبعة الذين فّروا" و"اآلسيويونالشهيرتين " 
عليهما الوصف الدقيق لألماكن واألبنية، وذلك ألنَّ بروكوش لم يَر تلك األماكن ولم 

الته، فقد درس في اثنتين يصل إلى القارة األسيوّية، على الرغم من كثرة أسفاره وتنقُّ 
من أشهر جامعات العالم في زمانه هما جامعة ييل في الواليات المتحدة األمريكية 
وجامعة كيمبردج البريطانّية، كما عمل خالل الحرب العالمية الثانية ملحقًا ثقافّيًا 

ربا والتقى للواليات المّتحدة األمريكّية في البرتغال والسويد، ثمَّ عاش حياة مترفة في أو 
بكثير من مشاهير األدب العالمي في عصره وتحّدث عنهم في مذكَّراته. ومع كثرة 

اآلسيويون" أسفاره ورحالته تلك، فإنَّه لم يصل القارة اآلسيوّية ورواياته عاّمة و" 
نَّما كانت قد فّرخت في خياله بفضل ثقافته  خاّصة، لم تستند إلى أماكن واقعّية، وا 

 ه اإلبداعّية الفائقة. الواسعة وقدرات
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ولهذا كّله، يمكن القول إّن بروكوش اقترب من كتابة الرواية الجغرافّية في 
"، ولكّنها افتقدت شرطًا هامًا من شروط الرواية الجغرافّية، ذلكم اآلسيويونروايته " 

 هو شرط الموضوعّية والواقعّية في وصف األماكن الجغرافّية. 
 

 :ةأركان الرواية الجغرافيّ 
الرواية الجغرافّية نوع هجين ينتج من زواج ُيعقد بين األدب )الرواية(  

والجغرافية )الخطط(. ولكي ينجح هذا الزواج وينجب الزوجان مولودًا سليمًا رائعًا، ال 
ُبّد من وفاق وتواؤم في الحياة الزوجية بحيث يتنازّل كل طرف من طرفي العالقة 

 الطرف اآلخر. الزوجّية عن بعض طباعه ليالءم 
 
في الرواية الجغرافّية، تتنازل الجغرافية عن أسلوبها العلمّي ومصطلحاتها  

التقنّية وتعبيراتها المجّردة من العواطف الذاتّية، لصالح األسلوب األدبي الشاعري 
الفني المزيَّن بالمجاز والصور االستعارّية والمضمَّخ بمشاعر األديب وأحاسيسه 

األدب، من جهته، عن الخيال من أجل أن يفسح المجال  الجامحة. ويتنازل
 للموضوعّية الجغرافّية.

 
فالجغرافية علم موضوعّي تزداد قيمتها كلما كانت لصيقة بالحقيقة المادّية،  

فهي تختلف عن األدب الذي تزداد قيمته كّلما ابتعد عن الواقع وأغرق في اإلبداع 
موضوعّيتها، حّتى عن التاريخ الذي قد والخيال. بل تختلف الجغرافية، من حيث 

يتسّرب إليه كثير من الخيال والتحّزب والتزوير، على الرغم من حرص المؤرِّخين 



 

159 
 

على إّتباع منهجّيات موضوعّية في تمحيص األخبار وتوثيقها. وهذا ما عّلله المؤرِّخ 
 عمر فروخ بقوله:

 
. وفي مسيرة أحداث " التاريخ رواية: يرويه راٍو متأّخر عن راٍو متقّدم 

 (6التاريخ من راٍو إلى آخر، تتعّرض تلك األحداث للتبديل أو للزيادة والنقصان." )
 

 وهو ما عّبر عنه الشاعر عبد الوّهاب البياتي بقوله:
 كاذبٌة كتُب التاريخ  
 ما كان اإلسكندُر تلميذًا ألرسطو 
 ما كان سوى جالدٍ  
 يغزو من أجِل الغزِو  
  ليشفي غّلَتهُ  
 (.9بدماِء جنوِد الفقراء) 
 
ويكمن سّر موضوعّية الجغرافية في أّنها ال تتناول اإلنسان وقيمه وسلوكه  

ومشاعره ومواقفه واألفعال التي ينجزها، بل تتناول األرض وتضاريسها وأنوائها أو 
األماكن ومعالمها وما يطرأ عليها من تغيُّرات وتحّوالت عبر القرون والسنين. وهذه 

ناصر التي تتناولها الجغرافية عناصر مادّية قابلة للدرس الموضوعي التجريبي. الع
 ومثلها في ذلك مثل العناصر التي يدور حولها علم الفيزياء أو الكيمياء.
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وتختلف الرواية الجغرافية، عن بقية أنواع الرواية في أنَّ الشخصية الروائية  
ّية األخرى تسرد سيرة شخصّية مركزية أو فيها هي المكان. فإذا كانت األنواع الروائ

شخصّيات متعدِّدة، وما الفضاء فيها إال مجرد عنصر ثانوي وِجد ليتحرَّك ويتفاعل 
فيه شخصّيات الرواية، فإنَّ الرواية الجغرافّية تسرد سيرة مكان واقعي) بالد، مدينة، 

الزمان، وما حارة، شارع، إلخ. أو جميع ذلك(  والتحّوالت التي طرأت عليه عبر 
الشخصّيات التي يرد ذكرها إال مجرد عناصر ثانوية ُذكرت عرضًا بفضل ارتباطها 
بذلك المكان.  ولهذا فإنَّ كتابة الرواية الجغرافّية تتطّلب من المؤلِّف، إحساسًا عميقًا 
بالمكان، بل تعّلقًا وتوّلهًا وافتتانا به، وحرصًا على سالمته وصيانته وازدهاره ودوامه. 
وكما تتفاعل شخصّيات الرواية فيما بينها ويؤّثر بعضها في بعض ويتأّثر به، فإنَّ 
األمكنة في الرواية الجغرافّية يتأّثر بعضها ببعض على جميع المستويات، التاريخّية 

 واالجتماعّية واالقتصادّية وغيرها.  
 
ميق قد ُيكِثر الروائي من وصف األماكن ومعالمها في روايته مع إحساس ع 

"، وسيكسبتلك األماكن وخصوصياتها، كما فعل اإلنجليزي توماس هاردي في " 
وكما فعل نجيب محفوظ في ثالثيته القاهرّية، وكما فعل محمد أنقار في روايته " 

" التي أوقفها على مدينته تطوان. ولكنَّ ذلك ال يكفي لجعل الرواية روايًة المصري
ان هو الشخصّية الروائية. وبعبارة أخرى تؤّدي جغرافّية. ال بدَّ من أن يكون المك

األمكنة دور الشخصّيات الروائّية في الرواية الجغرافّية. وفي هذا يقول خيري شلبي 
 ":" بطن البقرةفي روايته 
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" العصر كالمشاعل، والرجال هم زيتها الباعث الضوء فيها؛ وهم أيضًا نتاج  
األمكنة كالبشر تخضع للميالد والموت كما األمكنة بقدر ما يؤثِّرون في األمكنة. و 

تخضع لعوامل التألُّق وعوامل االضمحالل حسبما ينطوي عليه باطنها من مواهب 
مكانات."  (!( ) يا سالم على الفكر السامق المتبختر ببردة أسلوبية ملوكية8) وا 

 
سخ بأنَّ إنَّ الذين حاولوا كتابة الرواية الجغرافيَّة، إنَّما صدروا عن اعتقاد را 

الجغرافية هي حجر األساس لجميع المجاالت اإلنسانّية والمعرفّية األخرى؛ فال تاريخ 
بال جغرافية، وال اقتصاد بال جغرافية، وال سياسة بال جغرافية. فالجغرافية منطلق كّل 
شيء ومنتهى كّل شيء. ولهذا تتطلَّب كتابة رواية جغرافّية جيدة، ثقافة موسوعّية 

 ت لدى كاتب مبدع متعدِّد االهتمامات.شاملة توافر 
 
ذا كانت غاية الرواية التاريخّية، مثاًل، إثارة الوعي واالعتزاز بماضي اأُلّمة   وا 

وتاريخها المجيد، فإنَّ غاية الرواية الجغرافّية هي إثارة الوعي بالمكان وأمجاده 
مه، وضخامة وضرورة االهتمام واالحتفاء والعناية به، من خالل تبيان جمال معال
 األحداث التاريخّية التي كان مهدًا لها، وروعة الحضارة التي أنجبها. 

 
وخالصة القول، إنَّ )الرواية الجغرافّية( هي نوع من جنس الرواية يكون فيه  

المكان الواقعّي بمثابة الشخصّية المركزّية، فُتوَصف معالم ذلك المكان وتسَرد سيرته 
 عبر فترة زمنّية محددة. 

 

وينبغي التنبيه هنا إلى أنَّ )الرواية الجغرافّية( هي غير )جغرافية الرواية(، وهو  
مصطلح استعمله الكاتب المكسيكي كارلوس فوينتس وجعله عنوانًا لكتاٍب له يضّم 
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بعض مقاالته ومحاضراته التي تتناول معالم الرواية المكتوبة باإلسبانية وتضاريسها، 
 (. 9) ومواقع الروائّيين عليها

 
 خيري شلبي والرواية الجغرافّية في " بطن البقرة":

قبل كلِّ شيء، ينبغي أن نعلم أن خيري شلبي تعّمد كتابة رواية جغرافّية عن  
دراك وسبق إصرار وتصميم، وأّنه كان على معرفة تامة بشروط الرواية  كامل وعي وا 

ماتها وغاياتها وتقنّياتها، بل ال شكَّ  في أنَّه كان يشعر أنه ُمقِدم على  الجغرافّية ومقوِّ
تأسيس نوع جديد من الرواية يكون هو رائده. ويّتضح لنا ذلك من )عتبات النص(. 
وتعني عتبات النص، في المدارس النقدّية الحديثة، ما يسبق النص من عنوان 
هداء ومقدمة وكل ما يراه ويقرأه المتلّقي قبل دخول  وعنوان فرعي وصورة غالف وا 

لنّص األدبي مما يلقي ضوءًا على النّص ويوّجه عملية التلقّي وجهة معينة، أو عالم ا
 يثير توّقعات معينة لدى القارئ، أو يزيد من توّهج القراءة ومتعتها. 

 
" في ثالث هي: العنوان الفرعي،  بطن البقرةوتتجسَّد )عتبات النص( في "  

ليك بيانها:  واإلهداء، والمقدمة؛ وا 
 

 " جغرواية: " بطن البقرة:  ان الفرعيالعنو أواًل، 
 
من أول صفحة من الكتاب، بل من العنوان، يعلن المؤلِّف بأن هذا الكتاب هو  

رواية جغرافية. وهذا اإلعالن يشّكل جزءًا أساسّيًا من ) ميثاق القراءة (، كما يسميه 
بالتفصيل النقد الحديث. وكان الناقد الفرنسي المعاصر جيرار جينيت أول من تحّدث 
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(. فالمؤلِّف يتعّهد في هذا الميثاق من خالل العنوان 02")عتباتعن ذلك في كتابه " 
الفرعي بأّنه سيقّدم للقارئ مسرحية هزلية، مثاًل،  والقارئ يقتني الكتاب ويشرع في 
قراءته على هذا األساس. فإذا تبيَّن للقارئ بعد بضعة سطور أو صفحات أن الكتاب 

مثاًل، نقول إّن الكاتب أخّل بالتزاماته وخرق )ميثاق القراءة(. ويكون  هو في الكيمياء،
َمَثُل الكاتب في ذلك َمَثَل صاحب المطعم الذي يكتب في الالفتة التي تحمل اسم 
مطعمه عبارة " متخصِّص في األسماك"، وعندما تدخل المطعم وتستقر في 

 فقط. منضدتك، يأتيك النادل ليقول لك: لدينا أرانب مشوية 
 
خيري شلبي مهني متمّرس، يعرف ما لديه وُيفِصح لزبائنه مسبقًا عن نوع  

الطعام المعرفّي الذي يقّدمه لهم. ولهذا فقد حّدد نوعه بدّقة في العنوان الفرعي لـ " 
ل بطن البقرة"  : رواية جغرافّية.  ونظرًا ألّنه كان يدرك أّنه يبدع هذا النوع الروائّي ألوَّ
دب العالمّي، فقد ارتأى أن يوّلد له كذلك اسمًا جديدًا باللغة العربّية. فقام مّرة في األ

بنحت كلمة ُمحَدثة هي )جغرواية( ولم يستعمل المصطلح )رواية جغرافية(. ومما 
شّجعه على ذلك أن التعبير عن المفهوم بلفظ واحد أفضل من التعبير عنه بلفَظين أو 

للغة(. ومما شجعه كذلك على نحت هذا االسم أن أكثر، طبقًا لمبدأ )االقتصاد في ا
واية(. وقد توافرت في االسم ر افية( و )ر الحرف )ر( قاسم مشترك بين لفظي )جغ

الذي نحته خيري شلبي جميع المواصفات الجّيدة التي اشترطها اللغوّي العربّي 
غة العربية المصرّي المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس في تقريره الذي قّدمه إلى مجمع الل

 (. 00بالقاهرة حول  النحت )
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نحن ـ بصفتنا اللسانية ـ ال نعترض على اسم )جغرواية(، ألن اللغوّي  
كالصحفّي )واألستاذ خيري شلبي مارس الصحافة وتأّلق في عاَلمها(. فالصحفّي ينقل 
 الخبر وال يخلق الحدث. واللغوّي يسجل االستعمال وال يخترعه وال يحكم عليه. بيدَ 
أنَّني أودُّ أن أذّكر أنَّ أبحاث علم المصطلح الحديث أشارت بوضوح إلى أنَّ الذائقة 
العربية ال تميل إلى النحت، ولهذا فهو نادر باللغة العربّية، ألنها لغة اشتقاقّية وليست 
لغة لصقية. ولهذا فإّن ما شاع من األلفاظ المنحوتة في العربية معدود محدود، مثل 

روسطي( وما كثر منه مثل: السلكي،  والإرادي ، فهو من التركيب )زمكان( و )ق
وليس من النحت. وهذا الموضوع ال مكان له هنا وَمن ُيِرد االستزادة منه يمكنه أن 

 (.00" )علم المصطلحيرجع إلى كتابنا " 
 

 :، اإلهداءثانياً 
ا النوع يريد خيري شلبي في اإلهداء أن يبعث برسالة إلى القارئ مفادها أن هذ 

الروائي الذي ابتكره، جغراوية، هو شجرة مصرّية عربّية خالصة، غرس بذرتها على 
؟ ـ 929ضفاف النيل الخالد، مؤرٌخ عبقريٌّ مصريٌّ اسمه أحمد بن علي المقريزي )

م(، وعندما أينعت أغصانها، رّقدها كاتب مصرّي ذكّي 0220ـ  0529هـ / 823
يهدي ثمارها شهّية في هذه الرواية لقارئه اسمه خيري شلبي عكاشة، وهو اليوم 

 الكريم. لنقرأ اإلهداء كما كتبه المؤلِّف نفسه، ال طبقًا إلى لتأويلنا. يقول المؤلِّف:
 " إهداء 
 إلى ابن عمي المرحوم الشيخ علي محمد عكاشة.. 
قّلبُت في مكتبته وأنا طفل في سنوات الدراسة األولى، فوقع في يدي المجلد  

خطط المقريزي، ففتنُت به، كان بال غالف، وبال عنوان، فأعطيته عنوانًا  األول من
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من عندي استقيته من موضوعه: تاريخ البيوت والشوارع، وأظن أن تلقائية 
الشعور في ذلك العنوان ال تزال تحكم نظرتي لهذا العلم الفريد: علم الخطط، أي 

 تاريخ المكان.
 (55ياقوت") 52خ.ش.                                              

 
والمقريزي هذا أصله من بعلبك وولد وعاش وتوفي في القاهرة، وكان مولعًا 

شخص، وأكثَر من التأليف حّتى تجاوزت مؤّلفاته  222بالمعرفة فقد بلغ عدد شيوخه 
مجلَّد. ويعود الفضل إليه في ابتكار منهجية جديدة في التأليف التاريخّي ُتسّمى  022

)الخطط(، فقد كان المؤرِّخون العرب قبله ينطلقون في كتبهم من السنة الهجرية ثم  بـ
يذكرون تحتها ما وقع من أحداث وأمور. أّما هو فكان مولعًا بتاريخ مدينة القاهرة ال 
غير وأراد أن يخّص تاريخها بكتاب مستقل. ولهذا فقد جعل المكان ال الزمان هو 

" المعروف لمواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثارانقطة االنطالق في كتابه " 
بالخطط المقريزّية أو خطط المقريزّي. فعّدد في كتابه هذا أحياء القاهرة حّيًا حيًا، 
وذكر حارات كّل حي، وما فيها من معالم كالساحات والطرقات والشوارع والقصور 

حداث الذي وقعت والمساجد والمقابر، ويأتي على ذكر ظروف تأسيس كلِّ مكان واأل
 فيه، وكذلك وضعه الحاضر. فالمقريزي يصّرح بطريقته تلك حين يقول عن كتابه:

 
" يشتمل على أخبار القاهرة وخالئقها وما كان لهم من اآلثار... ويشتمل 

 (52على ذكر ما أدركُت عليه القاهرة وظواهرها من األحوال..." )
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"، مع فارق واحد هو أّنه رواية ةبطن البقر وهذا بالضبط ما يشتمل عليه كتاب "
وليس كتابًا في التاريخ والخطط، كما هو الحال في كتاب المقريزي. وسنبّين الفرق 

 بعد قليل. 
 

  المقّدمة: " فزلكة "ثالثًا، 
" تحمل اسم ) فزلكة(. وآمل أنه وقع خطأ مطبعي في بطن البقرةمقدمة رواية " 

ذال، وأن المؤلِّف الفاضل لم يستعمل اللهجة هذه الكلمة فاستعملت الزاي بداًل من ال
العامّية المصرية في هذه الكلمة. فكلمة ) فذلكة (، المشتقَّة من الفعل )َفْذَلَك( هي 

المعجم كلمة عربية فصيحة تعني " مجمل ما ُفصِّل وخالصته "، وقد ذكرها " 
 (.02")المعجم العربّي األساسيّ ( ومعجمنا " 03")الوسيط

 
 فة المقّدمة في أّي كتاب كان؟ما هي وظي 
" أّن وظيفة المقدِّمة هي الخطط المقريزّيةيخبرنا المقريزي في مقدِّمة كتابه " 

( 5( المؤلِّف، 0(العنوان، 0تبيان الرؤوس الثمانية )األمور الرئيسة الثمانية(، وهي: 
هو (  من أي صناعة 2( الغرض والمنفعة، 3( الدافع، 2عدد األجزاء والمحتويات، 

( المرتبة )أي: المستوى المطلوب توافره في القارئ 9)أي المجال المعرفي للكتاب(، 
 ( أيُّ أنحاء التعاليم المستعملة فيه؟ )أي: مصادر الكتاب(. 8ليستفيد من الكتاب(، 

 
ولعمري، هذه هي المعلومات التي تشتمل عليها مقدِّمات أطروحات الدكتوراه  

ة، ومقدِّمات الكتب العلمية الجيدة. وهذا ما اشتملت عليه في أرقى الجامعات األمريكيّ 
 ". ونتناولها هنا بالترتيب: بطن البقرةمقدمة كتاب " 
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 : ( عنوان "بطن البقرة"5
 
 "، إذ يِرد فيها:  بطن البقرةتشرح لنا مقدِّمة خيري شلبي معنى عنوان الرواية "  
  

مثل لهذا العمل الخططي " وقد وجدُت أن " بطن البقرة " هو العنوان األ
 الروائي، فلقد ُسمَِّيت به منطقة وسط القاهرة في العصور الوسطى..." 

 
 ( المؤّلف:0
 ُذكر اسم المؤّلف في آخر المقدمة. 
 
 ( محتويات الكتاب وأجزاؤه:5

 
ة ثالثة أحياء عريقة جدًا  ويخبرنا  المؤلِّف في مقدِّمته أنَّ هذا العمل يتناول قصَّ

باي، وحي الباطلّية، وحي األزبكّية، ولهذا فإنَّ الرواية تقع في ثالثة هي: حي قايت
بطن فصول يختص كل واحد منها بحيٍّ من هذه األحياء. كما يخبرنا أنَّ رواية " 

" تشّكل األولى في رواية ثالثية، ستتناول حلقتاها القادمتان األحياء العريقة  البقرة
ع والعسكر والجمالية والعطوف والموسكي األخرى من القاهرة كالفسطاط والقطائ

 والعباسية ومصر العتيقة.
 
 ( الدافع:2
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ويفصح المؤلِّف في مقدمته عن دافعه. فدافعه هو افتتانه بمدينة القاهرة 
وغرامه وهيامه بها. فالحّب هو الدافع لإلبداع، وهذا ما حاولنا شرحه في كتاب كامل 

(09) 
 
يرى القاهرة يقع في غرامها ويفتن ويتوّله بها.  وفي حقيقة األمر، إنَّ كلَّ َمن 

فالقاهرة مدينة عجيبة فريدة، ال يوجد في ُمُدن الدنيا كّلها نظير لها. فهي فريدة بنيلها 
الخالد وأهراماتها الشامخة، عجيبة بتاريخها الغابر ونبضها الحاضر. وجمال القاهرة 

ب القاهرة تتعانق الطرز ال يضاهيه جمال، وروعتها ال تضارعها روعة، ففي قل
المعمارية المنتمية إلى حقب تاريخية متعاقبة، فتبدو القاهرة مثل فتاة بديعة الخلقة 
خرافية الُحسن، جمعت في وجهها وقّدها كّل مفاتن النساء ومالحتهن. وال يقتصر هذا 
التمازج على العمارة فحسب، بل يستغرق الناس كذلك؛ فالقاهرة هي الوحيدة بين مدن 
العالم في كون كثير من سكانها يقيمون بين األموات وينجبون أطفالهم على سطوح 
المقابر وتحت المقابر وبين المقابر، فيختلط الموت بالحياة، وتتداخل الحركة مع 
العدم، فيتحّول بعض األحياء أمواتًا، وُيبعث كثير من األموات إلى الحياة، يدّبون بين 

راماتهم الخارقة وحكاياتهم وعالقاتهم وتفاصيل أعمالهم. الناس بأساطيرهم المذهلة وك
كما أنَّ كثيرًا من سكان القاهرة يعيشون على سطوح العمارات الشاهقة فيتصلون 
بالماء والهواء والضياء والسماء مباشرة دون وسيط ويستقبلون الوحي بأقصر طريق، 

مكن والمستحيل. ولهذا فيلتقي في مخّيلتهم األرض والسماء، والواقع والخيال، والم
 فالمدينة باعثة على التأمُّل، ملهمة للفكر واإلبداع.. 

 
 :غرض الرواية( 3
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" فهو إبراز جماليات المكان والتنبيه بطن البقرةأّما غرض المؤّلف من رواية "
إلى اإلهمال الذي يعانيه وضرورة العناية بآثار القاهرة القديمة وصيانتها. ونجده يثير 

طار هذا األمر  في ثنايا الرواية عّدة مرات بصورة تخرج أحيانا عن إطار الجغرافية وا 
الرواية وتدخل في إطار مقالة صحفّية في النقد السياسّي. فيقول مثاًل عن تكية 

 ملحقة بمسجد بالقرب من ميدان قايتباي ما نصه:
 

" وهي دار حافلة بالغرف والحجرات ومن طابقين؛ للغرف شرفات ومشربيات 
ها الصدأ وتخّلعت مفاصلها وتآكلت وحداتها الزخرفية، ُأعدت هذه التكية عال

الستقبال الغرباء والوافدين على المدينة وليس في مكنتهم النزول في الفنادق 
والخانات والوكاالت، واستقبال الفقراء المعوزين ممن ليس في استطاعتهم تأجير 

وقت يشاءون، آكلين شاربين  مسكن، لهم جميعًا أن يبيتوا في هذه التكية ألي
على نفقة السلطان الذي أوقف لحسابها أوقافًا تدّر دخاًل ُينفق عليها، هي اآلن 
محتلة من ناس ال أحد يعرف كيف احتلوا هذا األثر البديع، ليعيثوا فيه فسادًا، دون 
رقيب أو حسيب. حقًا إن اآلثار في مصر اآلن ال صاحب لها، والسبب الذي ال 

يه أحد، هم رجال األحياء من الحزب الحاكم، الذين يرّشحون أنفسهم في ينتبه إل
انتخابات مجلس الشعب، إذ ما أسهل على الواحد منهم أن يعطي تصريحًا ألي فئة 
ضالة، كي تحتل أثرًا كهذا وتقيم فيه بصفة نهائية، لدرجة أن واحدًا من هؤالء 

وقد أجرى فيه عمليات تعديل يحتل سبياًل أثريًا خطير الشأن أمام مسجد الحسن 
 (51) “ !!وتشويه ليحوله إلى معرض للحلوى

 
 ( المجال المعرفّي للكتاب:6
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" فيذكره المؤلِّف في  بطن البقرةأّما المجال المعرفّي الذي ينتمي إليه كتاب " 

المقدِّمة أكثر من مرة؛ فهو جغراوية أو رواية جغرافية. ونظرًا ألن هذا الشكل الفني 
في الرواية فإنَّ المؤّلف يشرحه بصورة أبسط وأوضح من الشرح الذي  مستحدث

 قدمّناه في مقالنا هذا فيقول:
 

" وهذا العمل الذي بين أيدينا، هو مزيج من الجغرافيا والرواية، إّنه رواية 
 (59للجغرافيا، رواية مكان بعينه..." )

 
معرفّي لكتابه بأّنه " وفي هذه المقدِّمة ال يكتفي خيري شلبي بتحديد المجال ال

جغرواية" وتعريف هذا النوع الجديد فحسب، بل يشرح لنا كيف استطاع أن يكتب 
 رواية جغرافّية، فيقول: 

" إن عبقرية المكان في مصر تفرض على الكاتب أن يكون محددًا تحديدًا 
قاطعًا في ذكر المعلومات والحقائق الجغرافية والتاريخية واالجتماعية، ولكن 

ليات هذا المكان ـ الوجه اآلخر لعبقريته ـ وحيويته الدافقة وأسطورية تاريخه جما
الحافل المتخم بجلل األحداث ـ قديمة ومعاصرة ـ كّل ذلك يفرض على الكاتب أن 
يكون روائيًا بالضرورة، لما في هذا التاريخ وهذه الجغرافية من طابع روائي 

 (02)صرف." 
 

جغرافّية تجمع بين موضوعية الجغرافية وجمالّية وبعبارة أخرى، إّن الرواية ال
األدب. وهذا صحيح طبعًا. ولما كان هذا المقال مخّصصًا للتعريف بهذا النوع 



 

171 
 

الروائي المستحَدث، فإّننا نود أن نضيف إلى هذا التصريح الرئيس مالحظة ثانوية 
لوب الوثيقة تتعّلق بالفرق بين الوثيقة الجغرافّية والرواية الجغرافّية. يتصف أس

الجغرافية بالموضوعّية والتعبير العلمّي، كما ذكرنا، أّما الرواية الجغرافية، فهي تحافظ 
على تلك الموضوعّية ولكن تتوّلى صياغتها بشكل أدبّي يستخدم تقنياٍت سردّية 
يجيدها الروائّي وال يستخدمها الجغرافّي. وليسمح لي القارئ أن أوّضح ذلك بمثال من 

الجامع المسمى حالياً ". لنفرض أن وثيقة جغرافية نصت على أّن " قرةبطن الب"
.  فهذه الحقيقة الموضوعّية تمت بجامع أوالد عنان هو في األصل جامع المقس"

"، لوجدنا أن المؤلِّف بطن البقرةصياغتها بأسلوب موضوعي مباشر. ولو رجعنا إلى "
 ا تلك الحقيقة. جاء في الرواية:يستخدم تقنية سردية هي تقنية )الحوار( ليسوق لن

 
 " قالت الخطط التوفيقية: 

 ـ هذا هو جامع المقس أو الجامع المقسي كما يسميه العامة في زماننا.
 قلُت في استغراب ودهشة :

ـ ولكن الجامع اسمه جامع أوالد عنان، طول عمرنا نعرفه بهذا االسم من 
 قديم األزل.

 قالت الخطط التوفيقية:
 يسمى اآلن بجامع عنان، ولذلك قصة يمكن أن أرويها لكم.ـ نعم، هو 

 قلُت للخط التوفيقية:
ـ ومع ذلك فإن دليلي األستاذ محمد سيد كيالني يقول إنه في األصل جامع 

 أزبك. 
 قالت الخطط التوفيقية:
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ـ جامع أزبك هدم مع قصوره الزاهرة، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل، ولكن إليك 
 ع المقس إلى جامع أوالد عنا،اآلن قصة تحول جام

 قلُت:
 (05ـ هاِت...")

 
وهكذا نرى أن األسلوب األدبّي في الرواية الجغرافّية، باإلضافة إلى جمالّيته، 
فإّنه يستخدم تقنّيات سردّية متنوعة من أجل اإلثارة والتشويق، وهذا ما ال تفعله 

 د عن الذاتّية. الوثيقة الجغرافية ذات األسلوب الموضوعّي المباشر المتجرّ 
 
 ( مصادر رواية "بطن البقرة" :9

أّما مصادر خيري شلبي في روايته هذه فهي مطابقة تمامًا لمصادر المقريزي 
 في خططه. فمصادر المقريزي ثالثة، إذ يقول المقريزي: 

 
" فإني سلكُت فيه ثالثة أنحاء، وهي: النقل من الكتب المصنَّفة في العلوم، 

ركُت من مشيخة الِعلم وجّلة الناس، والمشاهدة لما عاينُته والرواية عّمن أد
 (00ورأيُته.")
 

وأنواع مصادر خيري شلبي هي ذات األنواع: ما قرأُه في كتب التاريخ 
" ذاته، وما سمعه من الناس، وما شاهده  الخطط المقريزيةوالجغرافية، مثل كتاب " 

ل، وهو برنامجه اإلذاعي عن بعينه. ويضيف خيري شلبي مصدرًا هامًا من النوع ا ألوَّ
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رحالت الطرشجي تاريخ أرض مصر المحروسة الذي كان أساس روايته التاريخّية " 
 (05" )الحلوجي
 

وينبغي مالحظة أنَّ الرواية العاّمة الخيالّية ال تحتاج إلى مصادر، أما الرواية 
اهدات الجغرافّية فال بد لها، كأي دراسة موضوعّية، من مصادر ومراجع ومش

 ميدانّية.
 
 ( رتبة القارئ":8

وأخيرًا، نتناول رتبة )مستوى( القارئ الذي يمكن أن يستفيد من هذا العمل. 
" الجغرواية  بطن البقرةومقّدمة خيري شلبي تشير بصورة غير مباشرة إلى أن " 

"القارئ المصري واسع األفق ]الذي[ يستوعب كافة األشكال الفنية موّجهة إلى 
 (02مهما كانت معّقدة أو مركبة.") المستحدثة

 
"، كما هو في بطن البقرةوأودُّ أن أضيف أنَّ أسلوب خيري شلبي في  رواية "

بقية أعماله، أسلوب مشرق شعرّي سهل ممتنع، سلس يتدفَّق هادئًا جذابًا آسرًا مثل 
ماء نهر النيل حينما يعانق القاهرة وقت األصيل. ويستطيع القارئ العاّم وجميع 

حّبي القاهرة، مصرّيين وغير مصرّيين، أن يبحروا فيه بأمان وسالمة، ويصلوا م
شواطئه محّملين بفرائد المعرفة والِفْكر، ومذاق متعة يبقى على الشفاه وفي األفئدة 

 مدى العمر. 
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 :الكاتب في تجنيس أعمالهة حري
 

 " وجوه مّرت"
 لعبد الرحمن مجيد الربيعيصور قلمّية 

 

 

 وجوه ووجوه:
ناثّمة وجوه تمّر مرورًا عابرًا           ، ولكّنها تقيم في ذاكرتنا ال تبرحها، وتلتصق بأحداق ب

نا ال تفارقها، حّتى إّننا نراها في كلِّ التفاتة وعند كلِّ طرفة عين. وثمَّة وجوه تعاشرنا مّدة عيون
طويلة من الزمن ثمَّ تغادرنا، فال نكاد نذكرها بعد ذلك أبدًا، وال تخطر على بالنا مّرة ُأخرى، 

 وكأنَّها لم تُكن من قبل. ونبقى حائرين ال نعرف السبب.
 

تطالعنا في صباح يوم من األيام، فتبعث الفرحة في نفوسنا، كما تبعث الناُر ثمَّة وجوه        
الدفء في أجسادنا في يوٍم شتائيٍّ عاصٍف، وتبقى بذرة الفرح نامية مزهرة حّية طوال النهار، 
تمنح ساعاتنا اللون والحركة والبهجة. وثمَّة وجوه ما إن يقع بصرنا عليها حّتى نشعر بالضيق 

حان أعماقنا، مثلما يخيم الظالُم على حارٍة انقطع عنها الكهرباء، واختفت منها والنكد يجتا
 القناديل والفوانيس.

 
صادفك في طريقك، فتقرأ في مالمحه الطيبَة ممزوجًة بمحّبة اآلخرين ومحبَّة يثّمة وجه       

بين الناس. جميع الكائنات والموجودات، فتشعر بأنَّ الخير مازال موجودًا يمشي على رجلين 
فتنتعش روحك بنسيم األمل وترتوي بندى التفاؤل. وثمَّة وجه يطير منه اللؤم وينتشر مثل 
انتشار إشعاع ذريٍّ فتّاك، أو ينتقل مثل انتقال فيروس معٍد، يصيبك بالتشاؤم والضيق طوال 

 اليوم.
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فاته بل حّتى ثّمة وجه تسحرك فيه العينان، تطلُّ منهما على دخيلة صاحبه وأخالقه وص    
أسراره وخباياه، كما لو كانتا نافذَتين مشرعَتين على دار الجيران المؤثَّثة بذوق وجمال وألوان 
متناسقة أو كما لو كانتا ينبوعي مياه صافية ترويان الظمًا وتطفئان النيران. وثّمة وجه ال تفصح 

اإلنسانّية، كما لو كان جدارًا منه العينان وال الشفتان وال أّي جارحة فيه عن معنى من المعاني 
 مطليًا بالقار األسود.

 
لقد الحظ الفالسفة واألدباء وعلماء النفس ذلك، وسجل بعضهم تلك الظاهرة. أذكر أنَّ     

لتلك الظاهرة. يقول  (0)" ناس في الظلّ األديب المصري الراحل يحيى حقي قد خصَّص كتابه " 
ل من هذا الك  تاب:يحيى حقي في النّص األوَّ

 
" لماذا كان وجهه هو وحده الذي تعلق به نظرتي الشاردة من بين آالف الوجوه التي تمرُّ بي عرضًا     

في الطريق؟ لو سألتني أن أصفها لك لما استطعُت، ألّني ال أذكرها ـ برغم التباين، تتشابه هي في أنها 
عن الزحام والتماثل، حتى لو كان  نكرات وسط عجينة باهتة. كان وجهه هو محدَّدًا بإطار خفي يفصله

على الرصيف المقابل فال ُبدَّ أن يقفز بصري ويصطاده خطفًا، فلم أره إال وهو مسرع في سيره، يكاد يجري." 
(0) 
  

لقد سجل بعض أولئك المفكرين هذه الظاهرة دون أن يقدِّم تعلياًل لها، على حين راح     
ٍة بعضهم اآلخر يبحث عن سبٍب معقوٍل أو تف سيٍر مقبوٍل. فمثاًل رّدها قسٌم منهم إلى خاصَّ

يختصُّ بها ملمح أو أكثر من مالمح ذلك الوجه الذي َسرَّك أو َأَسَرك. فيحيى حقي يجيب على 
 سؤاله السابق بقوله: 

 
" إنَّ الذي يستوقفني في هذا الوجه حّقًا هو عيناه، مستديرتان هما أيضًا، كبيرتان واسعتان..     

قلياًل.. سوادهما كالفحم، منه جاءت لمعُة نظرِته التي تتألأل كالماس. لم أَر مثلهما عيَنين  جاحظتان
تنظقان بالفرح، بالحبور.. بالجذل، كأنه أبدًا يكتم ضحكًة تريد أن تنطلق.. تنطقان بالرضى عن النفس، 
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يغسل جسدي وروحي،  الرضى عن الحياة، بالسعادة..طعم الدنيا في فمهما لذيذ. إشعاع هاتين العينين
 (5)يفيض عليهما كماٍء صاٍف، براق ..منعش ألّنه هو منتعش." 

   

 

 :وجوه الربيعي
يطرح الروائي العراقي المقيم في تونس، عبد الرحمن مجيد الربيعي، هذه الظاهرة في كتابه     

عن  والذي يضمُّ عشرة نصوص قصيرة كتبها (2)" " وجوه مّرتالذي صدر هذا العام بعنوان 
 أسماء ظّل يتذكَّر وجوه أصحابها حيثما حّل وأينما ذهب. يقول الربيعي في مدخل الكتاب:

 
ن سهوُت عنها      " هذه الوجوه علقت بذاكرتي، حملتها معي إلى كل منأى حللُت به، أتذكرها دائمًا، وا 

 (3) بعض الوقت فهناك من يذّكرني بها."
 

ن خلع الربيعي على بعضهم القليل أسماء " حق شخوصأصحاب هذه الوجوه هم "       يقّيون وا 
مستعارة. لقد عرف الربيعي بعض هؤالء الشخوص إّبان طفولته في المدرسة االبتدائّية أو 
الثانوّية في مدينته، الناصرية، وربطته عالقة موّدة مع بعضهم اآلخر في فترة شبابه في بغداد 

ثمَّ اشتغل هناك في مجال اإلعالم. فأصحاب  حيث درس فنَّ الرسم في معهد الفنون الجميلة
" روائّية أو قصصّية أبدعتهم مخّيلة الروائي الربيعي وجعلتهم شخصّيات هذه الوجوه ليسوا " 

يتحّركون في فضاٍء روائيٍّ معين؛ بل هم شخوص عاشوا فعاًل في أماكن محدَّدة، ونبضت 
ت وانكسارات فعلّية، ثم رحلوا عن عالمنا قلوبهم بآمال وأحالم حقيقّية، وارتعشت أرواحهم بخيبا

 هذا وُدِفنت معهم آمالهم وأحالمهم وخيباتهم وانكساراتهم.
 

 تجنيس الكتاب:
 

لم يسّجل الربيعي في هذا الكتاب ِسَير تلك الوجوه، ألنَّ السيرة ُتكَتب، عادًة، عن أشخاص      
و تغيير وجهة األحداث، أو تكوين أسهموا في إنجاز أعمال عظيمة وأثَّروا في َسير التاريخ، أ
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الحركات الفكرّية، في بالدهم وزمانهم. والشخوص الذين تناولهم الربيعي في كتابه لم يكونوا 
نَّما نماذج من الناس البسطاء نجد مثلهم في كلِّ مكان وزمان. فهؤالء  أبطااًل من أيِّ نوع، وا 

حسين مردان وديكاتوريته الفريده، "األشخاص كما وردت أسماؤهم في عناوين النصوص العشرة: 
خيون راشد العازب األبدي، كوزان، مدلول يده، حامد جمعة وقصائده الموزونة، خالد الحداد شاعر المدينة 
ق النهار، عّفون،  وكاتب مراثيها، جابر الخطاب ومقهى األدباء، عبد الكريم الفياض فارس الليل معوَّ

باستثناء حسين مردان، غير معروفين حّتى للقارئ  وجميعهم، محسن ريسان بطل المدينة. "
 العراقّي العادّي. 

 
" التي وضعها الناشر على " قصصوعلى الرغم من أنَّ غالف الكتاب، يحمل كلمة     

األرجح، فإنَّ نصوص الكتاب ال يمكن تصنيفها قصصًا حّتى من ِقبل أقّل الُكتّاب حرصًا على 
خل األجناس األدبّية؛ فليس ثّمة حكاية، وال تطّور لألحداث، وال التجنيس أو أكثرهم إيمانًا بتدا

ّنما هنالك وصف بأسلوب أدبّي متمّيز ألصحاب تلك الوجوه، كما لو كان  عقدة، وال حبكة. وا 
الرّسام الربيعي يرسم صورًا لتلك الوجوه التي أحّبها. ولهذا نجد أنَّ المؤلِّف أضاف في صفحة 

". وفي حين أنَّ "البورتريه"، عادًة، هو رسم لمالمح بورتريهات عراقّية العنوان الداخلي عبارة "
نَّما تناولت  الوجه وقسماته، فإنَّ بورتريهات الربيعي لم تقتصر على المالمح الخارجّية للوجه، وا 
كذلك األحاسيس والمشاعر واآلمال واألحالم والمعاناة التي كانت تموج في أعماق أولئك 

 األشخاص. 
 

ويبدو أنَّ الناشر ماَل إلى هذا الرأي فاعتبر، في كلمته التي وضعها في الغالف الخلفّي      
 للكتاب، أنَّ نصوص الكتاب العشرة نوعًا من " الصور القلمّية " فقال: 

 
" )وجوه مّرت( لوحات رسمتها حروف الكلمات بقلم الكاتب عبد الرحمن مجيد الربيعي، فأنابت عن     

بداعها." ريشة الرّسام و   النحات، حيث خلَّد نماذج شعبّية فريدة في بساطتها وتفكيرها وفطرتها وا 
  

 ومما يزيد تجنيس الكتاب إشكااًل أنَّ الربيعي كتب في مدخل الكتاب يقول:   
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" وقد خطَّطُت للكتابة عنها ضمن المناخ العراقي الواحد )الجنوبي غالبًا( ... أما األحداث فقد صغُتها     
شَّكل الذي يجعل مجموع هذه السير رواية عراقية موّزعة على مجموعة بورتريهات نادرة التكرار نظرًا بال

 (2)لفرادتها." 
 

هنا نجد مصطلحًا جديدًا هو مصطلح )الرواية(، على الرغم من عدم وجوِد فضاء روائيٍّ     
وص في أحداث جامع للشخوص ما عدا بالد العراق برّمتها، كما ال يتفاعل هؤالء الشخ

مشتركة، طبقًا لمتطلَّبات الرواية وشروطها التي حدَّدها النّقاد. ومع ذلك، فإّننا ال نميل إلى 
ّية المبدع  نَّما نؤمن بحرِّ أعطاء الناقد صالحّية تقييد المبدع بالقواعد والحدود التجنيسّية، وا 

ية كاملة له للتعبير عن رؤيته ورؤاه بحي ث يكون إنتاجه طليقًا أقرب وضرورة إتاحة هذه الحرِّ
إلى الخيال منه إلى الواقع. فجوهر اإلنسان ومستقبله يكمنان في الخيال ال الواقع. ثم يأتي دور 
الناقد الذي ينبغي أن يستخرج أسرار الصنعة األدبّية من النصوص من أجل تكثيف عملّية 

 اع وتقعيدها.التلقي وجماليتها، كما يأتي دور اللسانّي في وصف لغة ذلك اإلبد
 

المهم أنَّ القارئ الذي يلقي نظرة على عتبات النّص )العنوان، العنوان الفرعي، صورة    
بـ "  ُيسّمىالغالف، المدخل، كلمة الناشر، ...إلخ.( ليعرف جنس هذا الكتاب الجديد طبقًا لما 

يجد في تلك  " بين المؤلِّف والقارئ، يواجه صعوبة في تحديد جنس الكتاب، إذ عقد القراءة
"،  بورتريهات"، " سير"، " قصصالعتبات حشدًا من المصطلحات الدالة على جنس الكتاب: " 

"، إلخ. ومع ذلك كّله، فإّننا نعتقد جازمين أنَّ قيمة الكتاب تكمن في اإلبداع المتجلي  رواية" 
 فيه ال في عملّية تجنيسه.

 
 بورتريه أو كاريكاتير؟

ة تجنيس الكتاب، نحاول التفريق بين البورتريه والكاريكاتير. ففي فّن لكي نواصل عمليّ           
" فقد يتناول الوجه وحده أو الكاريكاتير" وجَه الشخص فقط عادًة، أما "البورتريهالرسم، يتناول "
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الوجه والجسم معًا. والفرق األساسّي بينهما إضافة إلى اقتصار البورتريه على الوجه، هو أنَّ 
ر الشخص بصورٍة ساخرٍة البورتريه  أقرب إلى الواقع الجاد من الكاريكاتير الذي يحاول أن يصوِّ

أو مضحكة. وتتأّتى السخرّية لرّسام الكاريكاتير عن طريق رصد مالمح الشخص وتضخيم 
النافر منها بصورة مبالغ فيها. فإذا كان أنُف الشخص مثاًل كبيرًا، أخذ رّسام الكاركاتير بتكبيره 

د أنف كبير ُتلحق به بقية األطراف بحيث يطغ ى على بقية المالمح، ويغدو الشخص مجرَّ
 واألعضاء، ما يثير ضحك المشاهد.

 
" كاريكاتيرات" أكثر من "بورتريهات"، وجوه مّرت في ظّني أنَّ الربيعي، يرسم في كتابه "      

إلى جانب  ألّنه كتب نصوصه بأسلوٍب ساخٍر مضحك، يبعث المتعة والبهجة في النفس،
المعرفة والمعلومة غير المعروفة من َقبل، ألّنها من األمور الحميمّية التي ال يعرفها إال 

بين منه. نقرأ في الفصل الخاص عن "  "، أحد شخوص الكتاب، ما عّفونالشخص نفسه والمقرَّ
 يأتي:

 
ن مرفوعان إلى األعلى "كان له شاربان متمّيزان لم نَر مثلهما عند رجال المدينة؛ فهما معقوفا     

وكأنهما جناحا صقر، على العكس من الشوارب اأُلخرى الملتصقة فوق الشفتين،  وعند البعض تمتد 
مساحتهما إلى جانبي الفم إال شاربا عّفون فهما الوحيدان اللذان ُيحَسد عليهما رغم أن حالته كلها مثار 

 ارتياب وموضوع سؤال...       
ة بهذين الشاربين. وعندما كنا نتساءل عن الكيفية التي بواسطتها يجعلهما طلعته بهية خاص       

واقفين، جاءت التخمينات أنه يلصقهما بصمغ خاص يأتي به من البصرة، أو أنه يضع لهما زيت الشعر " 
بريل كريم" وهو أشهر زيت شعر وصل المدينة فتلقفه الشبان عّل شعرهم يصبح المعًا وناعمًا مثل شعر 

 . (9)ثل األمريكي توني كرتس المكّور من األمام." المم
 

وعلى الرغم من أنَّ كثيرًا من الُكتّاب يطمحون إلى الكتابة بأسلوب ساخر، فإنَّ هذا      
األسلوب ال يتأّتى إال إلى عدد نادر منهم. فالسخرّية تحتاج إلى ذكاٍء حادٍّ يمكِّن الفرد من رؤية 

لى قدرٍة على النظر إلى الموجودات من زاوية تختلف جوهر األشياء المخفي وراء الظ اهر، وا 
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تمامًا عن الزاوية التي ُينَظر إليها منها عادًة. إنَّ السخرّية نوع من الخروج عن المعتاد، واإلتيان 
بشيء جديد لم ُيسَبق، أي أّنها نوع من اإلبداع. ولهذا فإّننا نجد حسَّ السخرية والفكاهة لدى 

عظام الرجال وأفذاذ المبدعين. وباإلضافة إلى الذكاء، فإنَّ الكتابة بأسلوب كبار العباقرة و 
ساخر، تتطّلب تمّرسًا في الكتابة، وتمّكنًا من اللغة، بحيث يستطيع الكاتب اختيار المفردات 

 والتراكيب القادرة على إثارة الضحك لدى المتلّقي. 
 

بوصفه كاتبًا كبيرًا متعّدد االهتمامات، له لقد توافرت متطلَّبات السخريَّة هذه للربيعي     
إسهامات متمّيزة في أنواع أدبّية عديدة، فهو القاصُّ الفذُّ الذي انتقل بالقّصة العراقّية إلى آفاق 
العالمّية فاحتفت دور النشر العربية بإصدار طبعات متعّددة من مجموعاته القصصّية التي تربو 

( التي ُتعدُّ نقلًة 0923" )الوشمئّي الذي أبدع لنا رواية " على أربع عشرة مجموعة، وهو الروا
ر السرد العربّي ال في  نوعّيًة في الرواية العراقية والعربية، وهو الناقد الذي يتابع باهتمام تطوُّ
العراق فحسب بل في بقية األقطار العربّية كذلك، وهو صاحب سبع مجموعات من قصائد 

؟"،  وهو رائد نوع أدبيٍّ جديد أية حياة هيالذي أبدع لنا كتابه "  النثر، وهو الكاتب السيرذاتي
" من ذاكرة تلك األيام: جوانب من أطلقنا عليه اسم " سيرة األدب" بعد أن درسنا كتابه الجّيد 

وأخيرًا وليس آخرًا هو الكاتب السياسي الذي استلَّ قلمه منافحًا عن بلده العراق سيرة أدبّية"، 
 تالل األمريكّي االستعمارّي.ومناهضًا االح

 
ّنما يتحدَّث وجوه مّرتفي كتابه الجديد "     " ال يتحدُّث الربيعي مباشرة عن سيرته الذاتّية، وا 

عن شخوص خّلفوا وشمًا في ذاكرته، وتركوا بصمات ال تخفى في بصيرته، وحجزوا زاويًة 
شفَّ من هذا الكتاب بعض مخصوصًة في أعماق روحه. ومع ذلك، فإّن القارئ يستطيع أن يست

 جوانب سيرة الربيعي الذاتّية من خالل عالقاته اإلنسانّية وصداقاته األدبّية مع أولئك الشخوص.
 

 :السخرية في الكتاب
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وعندما يرسم لنا الربيعي صورة قلمّية ساخرة )كاريكتير( ألحد شخوصه، يضعها في إطار    
زها بحكايات مضحكة هنا وهناك، كما لو كان يزّينها بالزخارف ويوشّيها باأللوان.  مناسب، ويطرِّ

في نّصه عن خيون راشد )أبو راشد(، نعرف أنَّ لهذا اإلدارّي المولع باألدب والكتابة، ميول 
 لوطية، ولهذا فإّنه اختار دارًا في أطراف البلدة بعيدًة عن األنظار. ثم  نقرأ عنه الحكاية التالية:

 
وت بعير يخور قريبًا منه. وعندما استطلع األمر عرف أن بدويًا ربطه بشّباك " كان يسكر ظهرًا. وسمع ص 

 غرفة الجلوس ظّنًا منه أن الدار فارغة.
فصار أبو راشد يشتم بأعلى صوته وينادي على البدوي الذي مضى لقضاء أمر. وهنا طرأت له فكرة    

 وصفها الحقًا بالجهنمّية وتساءل:
 لعطشان زجاجَة عرق كاملة؟ـ ماذا لو شرب البعير ا    

وجاء بزجاجة العرق التي أحضرها له حامد من وديع باكوس وصّبها في قدر مناسب من األلمنيوم، ثم 
فتح الشباك ووضعها أمام البعير الذي ظنَّ أنَّ ما فيها ماء، فامتصها بثواٍن ثم لحس بقاياها بطرف 

 لسانه.
صوت أفزع سكان الشارع كلَّهم، فخرج بعضهم من بيته ليرى وما هي إال لحظات حّتى بدأ البعير يخور ب   

 ماذا جرى.
 كان البعير سكران وهو يصرخ من جديد.     
 ـ باع، باع.    
 ثم قفز وبقفزته أخذ معه النافذة كاملة، اقتلعها من الجدار وصار يسحلها وراءه.    
 (8) أنَّ البعير ُجن..."تجّمع الناس لمراقبة هذا المشهد الفريد. وقد ظنَّ بعضهم     
 

ثُمَّ يكتشف أهل البلدة أنَّ البعير ليس مجنونًا ولكنَّه سكران، ويأتون بجّزار متين البنية لنحر 
البعير. بيَد أنَّ فقهاء البلدة يختلفون في ما إذا كان يحلُّ للناس أكل لحم هذا البعير السكران أم 

نَّ بعضهم أخذ يقسم به كما لو كان وليًا من ال. ويصبح أبو راشد مشهورًا في البلدة حّتى إ
 وحقِّ أبي راشد صديق الغلمان ومسكِّر البعران."األولياء فيقول: " 
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ر من خالل كتابته الساخرة هذه نقدًا اجتماعّيًا خفيًا جاّدًا،     وال يفوت القارئ أنَّ الربيعي يمرِّ
ين اللذين سقناهما في هذا المقا ل. وكان أدباء عرب رّواد قد لجأوا إلى كما هو الحال في النصَّ

روا رسائل إلى القارئ، تفاديًا للرقابة الصارمة التي تضعها بلداننا  هذا النوع من الكتابة ليمرِّ
يَّة التعبير.  العربّية على حرِّ

 
  وصف الشخصّيات عماد السرد:

لى عناصر إنَّ وصف الشخصّيات من أهّم عناصر العمل السردّي الناجح، باإلضافة إ   
الحكاية، وتطّور األحداث، والحبكة، واألسلوب. وال يجيد وصف الشخصّيات إال كبار الُكتّاب 
المتمرِّسين من ذوي الثقافة العالية، مثل الراحل نجيب محفوظ في وصفه لشخصّيات رواياته 

 اكرته. خاصة ثالثيته، ومثل الراحل يحيى حقي الذي نقلنا وصفه لعيَني ذلك الوجه الذي علق بذ
 

وعبد الرحمن الربيعي، الذي ُيعدُّ أديبًا عربّيًا كبيرًا، أجاد في وصف شخوصه العشرة الذين     
ضمهم كتابه بصورة ملفتة للنظر. ونأتي على سبيل المثال بالصورة القلمّية التي رسمها بعناية 

 لصديقه أبي راشد في هذا الكتاب: 
 

كرشه الممتلئ، ضعف منه البصر وهو في المدرسة الثانوية ثم غاب " أبو راشد تمّيزه قامته القصيرة و    
أربع سنوات فقط هي سنوات دراسته في كلية الحقوق وقد بدأ الشيب المبكر يتوزع على شعره األكرت 
ل...كانت نّظارته تزداد سمكًا حتى لم يُعد باإلمكان إيجاد  الذي كان يقّصه بانتظام عند حالقه المفضَّ

تالئم بصره الضعيف، وأصبح قريبًا من العمى، ويذكر ألصدقائه الذين يشاركونه الكأس في  العدسات التي
نادي الموظفين أو في بيته أنه خائف من العمى. كانت لديه خوذة خاصة، بيضاء اللون غالية الثمن من 

 (9)تلك التي يضعها الوجهاء على رؤوسهم في نهارات الصيف الجنوبية القاتلة..."
 

 :خاتمة
على الرغم من أّننا نؤمن بأنَّ األدب العربيَّ في جميع أقطار الوطن هو أدب واحد،         

ن بلغة واحدة هي اللغة العربّية،   فإّننا  ـ مجاراة  ألّنه نتاج ثقافة واحدة هي الثقافة العربية وُمدوَّ
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بورتريهات قوله "ألبي سومر )الربيعي( الذي يصّر على ِذكر العراق في وصفه لكتابه الجديد، ب
"، نتيجَة توهُّج عواطفه الوطنّية في هذه الفترة التي  مناخ عراقي" و " رواية عراقية" و " عراقية

يمّر بها العراق في محنة شديدة ـ نختم هذا العرض القصير بالتذكير بأنَّ فنَّ إبداع الصور 
الربيعي، على يد العبقرّي  القلمّية الساخرة نشأ في جنوب العراق، في منطقة سومر التي أنجبت

م( عن ستة وتسعين عامًا بعد 828هـ/033أبي عثمان بحر بن عمرو الجاحظ )المتوّفى سنة 
. البخالء"، "الحيوان"، "البيان والتبيين"أن ألَّف ما ينيف على ثالث مائة كتاب، أشهرها ثالثة: "

سهل الممتنع وثقافته الموسوعّية، وفي الكتاب األخير رسَم هذا العبقري بريشته الفّذة وأسلوبه ال
صورًا قلمّية ساخرة، زاخرة بالدعابة والتندُّر والهزل والفكاهة؛ تصف بدّقة متناهية بعض 
الشخوص المهووسون بالبخل: حركاتهم المتوّجسة، وسكناتهم القلقة، ونظراتهم غير المطمئنة، 

م، وكشف عن أسرارهم، وأزال القناع ونفسّياتهم المستاءة؛ ونقَل أحاديثهم الخاّصة، وفضح خفاياه
دة ـ  عن حيلهم وأالعيبهم ومناوراتهم، حتى نكاد نراهم اليوم ماثلين أمامنا، ونسمع ـ باألذن المجرَّ

 همساتهم الخافتة ومناجاتهم الخفية. 
 

تنتمي إلى تقاليد  ،" صور قلمية ساخرة مضحكة رائعة" وجوه مّرت وخالصة القول إنَّ     
أبدعتها ريشة كاتب كان في األصل رّسامًا، درَس أصول حرفته في  ّي العريقة،األدب العرب

معهد الفنون الجميلة في بغداد. وقد بلغت مهارة هذا الرسام الكاتب حّدًا تجعلنا نغرق في 
الضحك بفضل أسلوبه الفكه المرح، وفي الوقت نفسه تندى عيوننا حزنًا على أولئك الشخوص 

 *هم القدر في غياهب حياة زاخرة باآلالم والخيبات والمحن.البسطاء الذين ألقى ب

ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
 الهوامش

 
  فصل من كتاب جديد للدكتور علي القاسمي عنوانه " النور والعتمة: إشكالية الحرية

 في األدب العربي" صدر هذا الشهر عن دار الثقافة في الدار البيضاء.
 (0990)القاهرة: كتاب الجمهورية ،  في الظل ناسيحيى حقي،  (0)



 

186 
 

 9المرجع السابق ، ص  (0)

 02ـ9المرحع السابق، ص  (5)

 (0228)دمشق: دار الفرقد، وجوه مرت عبد الرحمن مجيد الربيعي،  (2)

 3المرجع السابق، ص (3)

 3المرجع السابق، ص  (2)

 98ـ 99المرجع السابق، ص  (9)

 02ـ03المرجع السابق، ص  (8)

 09المرجع السابق، ص  (9)
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 حرية الشاعر في الغموض:
 

 لماذا التلعثم بالنبيذ؟

 الغموض في مجموعَتين شعريََّتين لمحمد بشكار ومصطفى غلمان
 

  
الشعر نبيذ العالم. يترع الشاعر أقداحه الثّرة فينتشي، وينطلق من إسار هذا الكوكب  

بالنور والحّق والخير الصاخب، إلى فضاء أثيري َرِحٍب الحب، ليرتاد فردوسًا جديدًا يرفل 
ر الينابيع في وجدانه وتفيض كالطُّوفان. وينبري لسانه بأعذب النبوءات  والجمال. فتتفجَّ
واأللحان، وأشّف الرؤى وأزهاها، رقراقًة كالنبيذ المعتَّق الصافي، فيدور بها ساقيًا الندماء كأسًا 

يه، ينتشون ويغّنون الفرح والصفاء. فكأسًا، متمنِّيًا لهم الهناء والرفاء، يذوب فيهم ويذوبون ف
فتنتفخ أعطافه بنسيم الزهو والخيالء، ألنَّه أبلَغ رسالة السماء. غير أنَّ بعض الندامى يتلعثم 
بالنبيذ، بل حّتى بعض الشعراء ممن أدمنوا شرب هذا النبيذ الملوكّي شرَب قوٍم عطشوا من عهد 

  !تلعثم بالنبيذ؟عاد، يتلعثمون أحيانًا بالنبيذ. فلماذا هذا ال
 
، ففرحُت (5)الُمتلعِثم بالنبيذ" أهداني صديقي الشاعر محمد بشكار مجموعته الشعرّية "  

" ينتمي إلى ذلك القليل بهديَّته. ألنَّ الشاعر بشكار، كما قال عنه الناقد الدكتور حسن الُغرفي، 
بالموهبة المتوقِّدة، والثقافة العميقة الثمين من الشعراء الذين يحملون جينات اإلبداع الحقيقّي، ويتمتع 

المتنوِّعة، واالمتالك األصيل...فهو صوت شعري ممتاز، هاجسه األساسّي هو تقديم نماذج شعرّية متفّردة 
تحمل صوته الخاّص ونكهته الخاّصة وتميُّزه عن اآلخرين، وتحفل بروح شعرّية قوية، وتؤّكد للمتلّقي على 

 (0)عافية الشعر.."
 
 " إقبال الُمحّب المشوق. المتلعثم بالنبيذعلى قراءة المجموعة الشعرّية "  أقبلتُ  
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شرعُت بقراءة النصِّ األّول الذي يحمل عنوان " قاب شاهدتْين"، ونّص المقطع األول منها كما 
 يلي:
 

 سأْنثُر َنْرَد َهَواَي َكنْجٍم، َوأْقَرُأ ما رَهَنْتهُ 
 يداي لطاولة الُظُلمات: أُصْبحٌ 

 ْبُزُغ من َكْهف ُجمجمةَسيَ 
:  راقصتها خيول خطاي ِبسنبِكها الَمَلكيِّ

 أليٌل..                               
 فكيَف َسأدلُجُكْم ُنوَر َعْيني َوَقد

 َرتََّجْتُه البالُد ِبُهدب السناِن. رتاجاً 
 رتاجًا.. وَغنَّْت عماي. وقالْت:

 
 ُرفاُتَك أرٌض َفَمْرحى 

 الرَّحى
  داِئٌر في

 ِشراِك َهَواكا 
 ُيَعّجُل َدْرَس الدَّقائِق كالَقْمح، َكيْ 

 َيَتَغذَّى الزماُن على ُخْبِزها؛ )كان شرفة كل
 الجياع ُيطلُّون منُه على َسَغبي، َفَيرْون

 بالدًا َكجارية بين 
 سيفين بالدٍَّم يحتلم إحليل َفْتِكِهما..(:

 فيا عبثًا 
 َيْرَتدي ُحلال ِمْن َسديم،

 مثَل الُمحارب أيَّاَمنا شاِهراً ويْدخُل 
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 نْخلةً 
 ال تليُن، َكِضْلع

 الصَّحارى الُمَنزَِّه َعْن ُكلِّ آَدم، 
 َأِرق

 َدَمَك النََّبويَّ 
 ألُْبِصَرني في َمراياُه أْرعى يديَّ 

 على َجسد امرأة َحَرثَْتُه المكائُد حتَّى غدا
 (5)وطنًا من ِفخاْخ "

 
اسي باإليقاع الجميل لهذا النصِّ المزدان بالصور لم أفهم شيئًا على الرغم من إحس 

المجازّية الشعرّية. واصلُت قراءة المجموعة كاملًة لعلَّ دالالتها تتفتح كما تتفتح الزنابق بحرارة 
 الشمس. فلم أفهم شيئًا. 

 
في هذه األثناء أهداني الصديق العزيز، األستاذ مصطفى غلمان، وهو شاعر متمّرس  

عالمّي ذو خب رة واسعة، يمتلك فكرًا أصياًل وقلمًا بديعًا، ، ويشغل حاليًا منصب رئيس نادي وا 
وتقع هذه  (.2)قاعدة البطريق" الصحافة بمراكش ـ أهداني مجموعته الشعرّية الجديدة " 

المجموعة في خمسة أقسام، يحمل القسم الرابع  منها عنوان   " ُنُصب تذكارهم يحف أمكنتي" 
ة قصيدة، كلُّ واحدة منها تحمل اسم كاتب من الُكتّاب من جميع األقطار ويتألَّف من ست عشر 

العربية: البير قيصر عفيف، صالح نيازي، ضمير مجهول، عذاب الركابي، لطيفة الدليمي، 
سعد سرحان، عبد الرحمن مجيد الربيعي، الطاهر لكنيزي، آية، محمد بنطلحة، كريم عجيل 

 ج آية ورهام، إليها شافية لموتي، محمد الطوبي.الدريعي، علي القاسمي، أحمد بلحا
بدأُت بقراءة النصِّ الذي يحمل اسمي، كما يتوقَّع القارئ، ولكّنني لم أفهم شيئًا منه.  

فعدُت أقرأ المجموعة كاملًة لعّلها تساعدني على فهم ذلك النص. فلم أفهم شيئًا. والنّص 
 كالتالي:
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 "علي القاسمي
 مستميتًا 

 ..بزوال الزمن.
 عاقرًا صيرورته

 كناقٍف يشحذ شوكته
 اللتقاط الحروب

 يا دودة اليأس التي تحصرمها داهيات الوثن
 كوني أفياء لكينونتي

 أكن خراطيم بغداد 
 التي نشفتها داهيات الزمن 

 نشفتها عورة الجار الثخين 
 وأسراب المحن

......... 
 يا شاعر من أدمته قوارير الهوس الممعور

 سافر......
 يمأل الفجر بطون المآقيكي 

 وتظفر األبهاء بعيدان الوتر 
 سافر 

 ...كي تنحني سنابك الخيل
 وترعوي آثامها الحرى

 !يا صاح...

 كل الجسور في رياح الردى
 (3)"!!!!!!!!تذهب لكي ال تعود

 
كنُت على وشك أن أضع المجموعَتين الشعريََّتين جانبًا، مستسلمًا معترفًا بعدم قدرتي 

قه، عندما وقع نظري على ما ورد في إهداء مجموعة الشاعر على فهم ا لشعر الحديث أو تذوُّ
محمد بشكار إلّي: " علي القاسمي، بعٌض من النبيذ اإللهّي. اترْع معنا أقداحه. وحذاِر أن ُتطَرد 
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من الفردوس...". هل كان الشاعر بشكار يتوقَّع عدم قدرتي على فهم مجموعته بحيث َأخرُج 
جّناتها الِعذاب؟ إّنه يتحداني. قبلُت التحدي، وعكفُت أسبوعْين كاملْين على دراسة  خائبًا من

مسألة الغموض في الشعر الحديث، مستعينًا بعدد من الكتب العربية واإلنجليزية والفرنسية 
 وبالشابكة )اإلنترنت(، فخلصُت إلى ما يلي:

 
 وضوح الشعر العربي القديم :

القديُم الغموَض. كان واضحًا وضوَح بادية العرب التي أنجبته،  لم يعرف الشعٌر العربيُّ  
بسمائها الصافية وصحرائها المنبسطة الخالية من األشجار واألدغال واألبنية العالية، بسيطًا 
بساطة أهله الذين اتسمت أخالقهم باالستقامة وُجِبلوا على الحرية والصراحة في أقوالهم 

. ولم ُتطرح مسألة الوضوح في الشعر العربي إال في (2)عض النقادوأفعالهم؛ أو هذا ما يقوله ب
العصر العباسّي، وعندها أنحى الشعراُء بالالئمة على العاّمة وجهلهم وعجزهم عن فهم الشعر، 

 وفي هذا يقول البحتري:

 
 أهزُّ بالشِّعِر أقوامًا ذوي وسٍن في الجهل، لو ُضربوا بالسيِف ما شعروا

 ي ِمن مقاطعهـا       وما عليَّ لهم أْن تـفهَم البقـرُ عليَّ نحُت القواف
 

كان الغموض في الشعر العربّي القديم غالبًا ما يعود إلى صعوبات لفظّية، أو داللية، أو 
تركيبية نحوّية، يفرضها الوزن والقافية. ولهذا كان الشاعر يتوّخى الوضوح من خالل انتقاء 

لة، أي استعمال اللفظ ليعبِّر عما ُوِضع له من معنى، اللفظ المألوف ، ومراعاة دّقة الدال
والحرص على سالمة التركيب، وتحاشي المعاظلة ) وهي دخول الكالم بعضه ببعض(، والبعد 
ة، أي تجنب االستحالة والتناقض في المعاني. ومن أجل  عن التجريد، وااللتزام بالصدق والصحَّ

يستخدم التشبيه واالستعارة بشرط أن يكونا أبلغ من وضوح القصيد، كان الشاعر العربّي القديم 
" اإلبانة عن الحقيقة ليقوما بوظيفة الجالء والوضوح. فقد كانت الفصاحة والبالغة والبيان تعني 

 ". الصناعتينكما يقول العسكري في " المعنى واإلظهار له"
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 :الغموض في الشعر الحديث

فة، وهو يحاول استخدام ثقافته في إماطة اللثام منذ أن انفصل اإلنسان عن الطبيعة بالثقا 
عن أسرار الطبيعة ومعرفة ُكنه نظامها من أجل التحكُّم فيها واستخدامها لترقية حياته ورفاهيته. 
فراح يخترق بفكره آفاق الكون كّله مستفيدًا من طرائق المعرفة المتعدِّدة، العقلّية والتجريبّية 

 والحدسّية. 
  
ركات الحداثّية في الفّن واألدب من النظرة إلى طبيعة الشعر وأساليبه. وقد غّيرت الح 

فأصبح الشعر الحديث أداًة فنّيًة في الكشف عن أسرار الكون واستجالء ألغازه، ومعبِّرًا عن 
مواقف الشاعر الذاتّية واالجتماعّية والسياسّية. والتجربة الشعرّية تجربٌة وجودّيٌة ذاتّيٌة كونّية، 

رؤيًة شموليًة تحيط بالكون والوجود اإلنسانّي في آٍن واحد.  وفّرقت الحداثة بين النَّظم تتوخى 
والشعر، إذ يتطّلب الشعر من الفّنان أن يكشف عن شخصّيته الفردّية، وأن يكون خاضعًا لتأثير 

ف عن االنفعال، ومخلصًا في التعبير عنه. ولم يُعد الوضوح حداثّيًا، فالتجربة الشعرّية ال تكش
 . (9)جميع أسرارها دفعة واحدة لئال تقطع صلتها بالحاضر والمستقبل

 
وهكذا أصبح الغموض جزءًا من طبيعة الشعر وسحره وخصوصّيته وثرائه. فالغموض 
قة، بما يفتح أمامه من آفاق التأويل وتعدُّد  هو الذي يجذب المتلّقي ويستميله، ويصّعد تذوُّ

لإلبداع في التجربة الجمالّية التي يتحّقق بها العمل الفنّي. وأمسى  الدالالت. فالتذّوق جزء متمِّم
" كما قال محمود درويش، وأّن الشعر ال يحيا إال بالغموض، أو كما قال  الوضوح جريمة" 

 أدونيس:
 

 " غموضًا، حيث الغموض أن تحيا 
 (8وضوحًا، حيث الوضوح أن تموت.")   
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سائل وأدوات أهّمها استعمال لغة شعرّية رمزّية مكّثفة واستخدم الشعر الحداثّي تقنّيات وو  
موحية، ُتلمِّح وال تصرِّح، تومئ وال تشير، توظَّف األسطورة والتاريخ والثقافة والقّص والحوار 

. وهذه الرمزّية والالمباشرّية في اللغة الشعرّية الحداثّية هي التي (9)توظيفًا شفيفًا غير مباشر
بما يمكن  الغامض"وض المقصود. وأخذت المعاجم الحديثة تعّرف " تسهم في خلق بعض الغم

تفسيره على وجوه عديدة أو ما يحتمل أكثر من معنى.  ولكن الغموض ليس هو االشتراك 
اللفظّي. فاالشتراك اللفظي يقع في لفظ واحد له أكثر من معنى كلفظ )العين( التي تدل على 

ج القارئ أو السامع أحد المعاني الذي يتناسب عضو البصر وعلى ينبوع الماء وغيرهما،  ويرجِّ
مع السياق. أّما الغموض فهو يقع في ُمجمل النّص، وقد يكون االشتراك اللفظّي عنصرًا من 

 عناصره.
 

 :  مصادر الغموض وأسبابه
 يمكن إجمال أنواع الغموض في ثالثة: 

فيه الشاعر الُمجيد من : وهو الغموض المتعمَّد الخالق الذي يتحّكم الغموض الضروري (0
تاحة التأويل والقراءات المتعّددة. ويسميه الشاعر محمد بنيس  أجل تكثيف لّذة التلّقي وا 

 .(02)بالغموض البليغ 
: وهو الذي يضطّر إليه الشاعر خوفًا من التصريح بمواقفه السياسّية أو الغموض االضطراري (0

 فيلجأ مضطرًا إلى الرمز والتلميح واإليحاء.. آرائه االجتماعّية أو ما يعّرضه لالضطهاد واألذى،

: وهو الغموض الذي ينتج عن نقٍص في قدرات الشاعر الفنّية والتقنّية، أو بسبب الغموض المضرّ  (5
 (. 00)اضطراٍب في نفسّيته ومزاجه 

   
( ظاهرة الغموض في 0982ـ  0922وقد درس الشاعر الناقد البريطاني وليم إمبسون )

والذي ُوِصف بأنَّه  0952الذي صدر عام ،  (02)"أنواع الغموض السبعة" الشعر في كتابه 
أعظم كتاب في النقد األدبّي في القرن العشرين.  وفيه حصر إمبسون أنواع الغموض المضّر 

 أو السلبّي في سبعة:
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الغموض الناتج عن استخدام االستعارة عندما يكون فيها شيئان ُيفتَرض أّنهما متشابهان  (0
 ا ذوا خصائص مختلفة.ولكّنهم

الغموض الناتج عن دمج معنَيين في معنى واحد، كما لو استخدم الشاعر استعارَتين  (0
 في آٍن واحد.

الغموض الناتج عن التعبير بكلمٍة واحدٍة عن فكرَتين أو مفهوَمين، كما هو الحال في  (5
 التورية.

ة لديه بمعاٍن الغموض الناتج عن محاولة الشاعر التعبير عن حالة ذهنّية معقَّد (2
 متضاربة في النّص الواحد.

الغموض الناتج عن اكتشاف الشاعر فكرًة أثناء الكتابة، بحيث تقطع تسلسل بقية  (3
 األفكار، كما لو يبدأ الكاتب تشبيهًا ثمَّ ال يتمه بسبب الفكرة الطارئة.

 الغموض الناتج عن عدم تعبير النصِّ عن أيِّ شيء، فيضطّر المتلقِّي إلى اختراع (2
 معنى من عنده ال يتَّفق على األرجح مع قصد الشاعر.

الغموض الناتج عن وجود لفَظين متناقَضين في سياٍق واحد، ما يؤشِّر إلى نوع من  (9
 . (00)التشتُّت الذهنّي لدى الشاعر

 
 :وسائل إحداث الغموض الخالق

ْين الشعريَّْين لمعرفة مواطن الغموض وأسبابه فيهما  :اآلن نعود إلى النصَّ
" بنٍص يتناول فيه وظيفة  المتلعثم بالنبيذيبدأ الشاعر محمد بشكار مجموعته الشعرّية " 

الشاعر في المجتمع. فعندما يخّيم ظالم الجهل والتخّلف على البالد، ينشر  الشاعر فكره 
السامي بين أبناء الوطن لينير لهم طريق الرقي والتقدم. وهي وظيفة أشار إليها الشعراء العرب 

 م(، مثاًل، يقول:828هـ/090ي مختلف عصوره. فالشاعر العباسّي، العباس بن األحنف ) ت ف
 وصرُت كأّني ذبالة ُنِصبْت      تضيُء للناِس وهي تحترقُ   
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بيَد أنَّ هذه الصورة المجازّية بسيطة في متناول فهم المتلقي. أّما الشاعر بشكار فقد 
ل من قصيدته،  عّدة صوٍر مجازية متداخلة. استعمل، في المقطع األوَّ

 
تطالعنا أواًل صورة لعبة )طاولة النرد(، التي تتألَّف من طاولة تشتمل على قطع يحّركها 
الالعب طبقًا ألرقام النرد الذي يرمي به. وهذه اللعبة غير شائعة في المغرب. والشاعر هنا 

 التخلف " طاولة الظلمات".ينثر ُحّبه المضيء كالنجم على البالد التي يخّيم عليها الجهل و 
 

الصورة المجازية الثانية تجيب على سؤال: متى وكيف سيبزغ الصبح على هذه البالد 
المظلمة؟ الجواب: سيبزغ هذا الصبح من رأس الشعب الخالي من الِفكر حاليًا والذي يكاد يكون 

خيول خطاي"؛ ولكنَّ  مّيتًا " من كهف جمجمة "  بعد أن يبّث فيه الشاعر فكره وثقافته "راقصتها
 خيول الفكر هذه مزدانة بسنابك ملكّية، ألّن الشعر ملك الفنون واآلداب.

 " َأصبحٌ  
 سيبزغ من كهف جمجمة  

 راقصتها خيول خطاي بسنبكها الملكي".
 

وحتى يبزغ هذا الصبح، ال بّد من تحرُّك أبناء الوطن لياًل، أي في ظالم الجهل. ولكّنهم في 
يء الطريق ليدلجوا ) ليسيروا لياًل(. هنا يعرب الشاعر عن استعداده لتقديم حاجة إلى نور يض

نور رؤيته ورؤاه " سأدلجكم نور عيني". ولكّنه يتساءل كيف سيفعل ذلك، وقد أغلقت سلطات 
البالد جميع المنافذ التي يتسرَّب منها نور الفكر بالرتاج )المغالق( بعد الرتاج، مستخدمًة القوة 

 لرمح( في ذلك ، واحتفلت بحجب رؤية الشاعر المفكِّر ورؤاه:)السنان: ا
 " وغّنت عماي": 

 " أليلٌ     
 فكيَف سأدلجكم نوَر عيني وقد 

 رتجته البالد بُهدب السنان، رتاجاً 
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 رتاجًا.. وغّنت عماي. "
 

فهذا الجزء الصغير من النّص يضّم عّدة صور مجازّية: استعمال نور عين الشاعر للدُّلجة، 
الق منافذ الرؤية بالرمح، وهذا الرمح نفسه رجل له أهداب، وأخيرًا االحتفال بالغناء، عندما إغ

 يعمى الشاعر.
 

ضافة إلى هذه الصور المجازّية المتعّددة المتداخلة، استخدم الشاعر تقنية الحوار بين  وا 
بات الشاعر التي طرفين: الشاعر وطرف آخر، لعلَّه الشعب. ولكنَّنا ال نسمع من الحوار إال إجا

تتضمَّن بعض ما قاله الطرف اآلخر. مثاًل: لعل الطرف اآلخر يقول: نحن في حاجة إلى 
صبٍح للتخلص من ليل التخّلف. فيسأل الشاعر: أصبٌح ما تريدون؟. ويِعدهم بأّن الصبح 

عر:  سيبزغ. ثم يقول الطرف اآلخر: ولكننا بحاجة إلى نور لنسير في الليل )لندلج(. فيقول الشا
معانًا في  ر سيركم؟  ولكّننا ال نسمع من الحوار إال كلمَتين: "أصبٌح"، "أليٌل". وا  أليٌل يؤخِّ
الغموض، لم يضع الشاعر بعدهما عالمة االستفهام مكتفيًا بهمزة االستفهام في أولهما. فالحذف 

البياضات، هنا تقنية من تقنيات خلق الغموض، إلتاحة الفرصة للمتلقي بتخّيل األقوال وملء 
 ليصبح مشاركًا في اإلبداع. 

 
وعلى الرغم من أنَّ النصَّ يتناول مأساَة تخلُِّفنا، فإن روح الشاعر المرحة أضفت جوًا رائقًا 
على النّص من خالل استخدامه نثر النجوم على الطاولة )والنثر يحيل على نثر الزهور أو نثر 

رد( والرقص )الخيول الراقصة بسنابكها الملكية(، الدراهم على العروس(، واللعب )لعبة طاولة الن
 إضافة إلى موسيقى النّص الخفيفة المرحة.    

 
نكتفي بهذا القدر من اإلبحار في نّص الشاعر محمد بشكار المحفوف بالرياح العاتية 

 واألمواج العالية، لنلقي مرساة البحث في ضفاف الشاعر مصطفى غلمان. 
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الذي كتبه الشاعر مصطفى غلمان عنِّي بعنوان " علي القاسمي" ـ يستوحي النصُّ الشعريُّ 
يستوحي بعض عناصره من معرفة الشاعر بي. فالشاعر غلمان يعرف أّنني لم أُعد إلى وطني ـ 
مثل آالف المثقَّفين العراقيِّين ـ منذ أكثر من ثالثين عامًا بسبب األجواء الشمولّية الخانقة للفكر 

األمريكّي؛ وأّنني أؤمن بأن التغيير والتقّدم يتّمان من خالل نشر الثقافة، ثمَّ بسبب االحتالل 
والتعليم الجيد، واحترام حقوق اإلنسان. التقيُت بالشاعر غلمان قبل ما ينيف على سبع سنوات 
بعد أن تركُت الوظيفة وتفرغُت للقراءة والكتابة. وكان قد تجّمع لدي آنذاك عدد من األعمال 

عدني التفّرغ على نشرها تباعًا، بحيث أخذ يصدر لي كتابان أو ثالثة كلَّ عام. األدبّية فسا
فحصل االنطباع لدى الشاعر بأنَّني مستميت في العمل الثقافي، مضحّيًا بكياني وراحتي " عاقرًا 
صيرورته"، مثل محارب يشحذ سالحه " كناقف يشحذ شوكته" استعدادًا لمعارك التغيير والتنمية  

اط الحروب" ، من أجل تحويل اليأس الذي استقّر في النفوس نتيجَة مصائب االستبداد " اللتق
في العراق " دودة اليأس التي تحصرمها داهيات الوثن"  إلى أمل ندي يعيد الخضرة إلى بغداد 
التي جّفت واختفت مياهها بسبب محن الحروب المتواصلة " كوني أفياء لكينونتي، أُكن خراطيم 

 ي نّشفتها داهيات الزمن".بغداد الت
 

فالغموض في هذا النّص الشعري هو غموض متعمَّد استخدم صورًا مجازّية ومفردات 
ل النّص الشعرّي إلى مقال سياسّي بألفاظ صحفّية معتادة. فهو يلّمح وال  حوشّية، لئال يتحوَّ

ّية االنتقال من الصورة المجازية المطلقة إلى ال وضع الحقيقّي الواقعّي. يصّرح، ويترك للقارئ حرِّ
فالشاعر اإلعالمي مصطفى غلمان يمتطي صهوة الوضوح عندما يكتب مقاالته الصحفّية، 

 ويغوص في لجج الغموض عندما يبدع نصوصه الشعرّية. 
 

 الخالصة :
  
الشاعر، في جميع األزمان، شاهد على عصره، فهو يبدع شعره ليترجم أفكاره ومشاعره  

. فوظيفة الشعر واحدة (05)و موقف مخصوص، أو مكان احتضن تجربتهّتجاه حدث معيَّن، أ
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منذ القديم. بيد أن الحداثة طّورت من أساليبه وتقنياته، فتنامى استثماُر التكثيف والرمز والتلميح 
واإليحاء، وحّلت الصورة الشعرية المجردة، الموغلة في المطلق، والغائرة في الخيال، محَل حسّية 

رة الشعرّية القديمة. ونتج عن ذلك شيء من الغموض الذي يحيا به الشعر وواقعّية الصو 
الحديث، ألنه يفتح النص على التأويل المتعدد والقراءات المتنوعة، ويمكِّن المتلقي من تفسيره 

 على الحقيقة أو على المجاز. 
 
يَّة الشاعر في اللجوء إلى الغموض من أجل ا  تساع ولكن المرء يتساءل عن مدى ُحرِّ

التأويل. فالشاعر ينبغي أن ال يقع في فخ الغموض الذي يصنعه هو، فُيحيل النصَّ عقيمًا. 
ينبغي له أن يتحّكم في الغموض كمًا وكيفًا. فالشاعر كالطّباخ الحاذق الذي ينتقي بهاراته 

يًا ورائحة وتوابله وأبزاره وينّوعها بعناية وبمقادير ُمحَكمة، بحيث تعطي طعمًا لذيذًا ومذاقًا شه
زكية، يلّذ بها الضيف ويحار في معرفة كنهها. أّما الطّباخ المبتدئ فهو الذي يكثر من بهاٍر 

 بعينه فيفسد الطبخة ويجعل األكلة عسرة الهضم. 
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
 الهوامش

 (0229)فاس: منشورات ما بعد الحداثة،  المتلعثم بالنبيذ( محمد بشكار، 0)
 3/9/0229" بتاريخ العلم الثقافي( حسن الغرفي، " المتعلثم بالنبيذ طراز خاص" في جريدة " 0)
 .2ـ3، ص  المتعلثم بالنبيذ( 5)
 (0229)القنيطرة: دار الحرف،  قاعدة البطريق( مصطفى غلمان، 2)
 .005ـ000، ص قاعدة البطريق( 3)
 (0992)الرياض: مطابع الفرزدق التجارية،  في الشعر العربي القديمالوضوح والغموض ( عبد الرحمن بن محمد القعود، 2)
 .25ـ52( ص 0222)االسكندرية : دار الوفاء،  ظاهرة الغموض في الشعر الحديث( محمد عبد الواحد حجازي، 9)
 (0998)الرباط: منشورات الموجة،  شعرية الغموض : قراءة في شعر عبد الوهاب البياتي( عبد الكريم امجاهد، 8)
 ،02ـ8( ص 0229) 028" العدد  مجلة عّمان( أحمد زياد محبك، " الحداثة بين قصيدة البحر وقصيدة النثر" في " 9)
 .098ـ  039، ص 0(، ط0983)بيروت: دار التنوير،  ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب( محمد بنيس، 02)
 .098ـ 099و  039( ص 0992لزهراء، )القاهرة: دار ا غموض الشعر في النقد العربي( سالم عباس، 00)

(10) William Empson, Seven Types of Ambiguity , Pimlico, 2004. 

 وقد استخدم ناقد أمريكي نفس العنوان لشهرته وأصدر كتابًا عن غموض الشعر، وهو:

- Elliot Perlman, Seven Types of Ambiguity, Picador, 2003. 
 

(15) Yves Dakyo, “ La poésie comme art du langage et construction du sens” , www.Lefaro.net 
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 القاسمي الدكتور علي
 سيرة مختصرة 

 

 

 

 

  ـ علي بن الحاج محمد بن الحاج عيسى بن الحاج حسين القاسمي  )المعروف بالدكتور علي القاسمي(.  
 .0920ادسية في العراق سنة ولد في بلدة الحمزة الشرقي في محافظة القـ 

 .0998منذ سنة  ـ كاتب وباحث عراقي مقيم في المغرب
ـ تلقى تعليمه العالي في جامعاٍت في العراق )جامعة بغداد(، ولبنان )الجامعة األمريكية في بيروت، وجامعة 

والواليات المتحدة والنرويج )جامعة أوسلو(،  وبريطانيا )أكسفورد(، وفرنسا )السوربون(،   بيروت العربية(،
 األمريكية )جامعة تكساس في أوستن(.

ـ حصل على اإلجازة )مرتبة الشرف( في اآلداب، وليسانس في الحقوق، وماجستير في التربية، ودكتوراه 
 الفلسفة في علم اللغة التطبيقي. 

وجامعة محمد  ـ مارس التعليم في جامعة بغداد، وجامعة تكساس في أوستن، وجامعة الملك سعود بالرياض،
الخامس بالرباط. وحاضر في جامعات أخرى مثل جامعة أكستر في بريطانيا، وجامعة تمبرة في فنلندة، 

 وجامعة مراوي ستي في الفلبين.
ـ عمل مديرًا إلدارة التربية في المنظَّمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط؛ ثم مديرًا إلدارة الثقافة ومديرًا 

المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في المنظمة نفسها، ثم مديرًا لألمانة العامة التحاد جامعات العالم  ألمانة
 اإلسالمي. 

 ـ يعمل حاليًا مستشارًا لمكتب تنسيق التعريب بالرباط .
 ـ عضو مراسل في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وفي مجمع اللغة العربية بدمشق.

ئة المعجم التاريخي للغة العربية في اتحاد المجامع اللغوية والعلمية العربية، ـ  ـ ـ عضو المجلس العلمي لهي
 عضو المجلس العلمي لمشروع الدوحة للمعجم التاريخي للغة العربية.

 ـ عضو الهيئة االستشارية للمركز الكوري للغة العربية والثقافة اإلسالمية في سيول.

 ة حول تقرير " التكامل الحضاري بين البلدان العربية".ـ عضو المجلس االستشاري لألمم المتحد
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: التربية والتعليم العالي، تعليم العربية ومناهجها، علم المصطلح، صناعة المعجم، الترجمة مجاالت االهتمام
 ونظرياتها، التنمية البشرية، القصة القصيرة، الرواية، النقد األدبي المعاصر. التاريخ الفكري.

 

 يد اإلنجليزية والفرنسية، ويلم باأللمانية واإلسبانية.: يج اللغات
 
 
 :الكتب التالية ، صدر منها في السنوات األخيرةتناولت أعماَله القصصية دراساٌت عديدٌة ـ 
 
مع دراسة تحليلية )بيروت/ علي القاسمي: مختارات قصصية، عبد المالك أشهبون )الدكتور(،  ـ

 (0205االختالف ودار األمان،  الجزائر/الرباط : دار ضفاف ودار 
رؤية سردية في مجموعة " دوائر األحزان" لعلي  بنية النص القصصي :سوسن البياتي )الدكتورة(،  ـ

 (0205)القاهرة : دار رؤية، القاسمي 
 (0205) القاهرة: دار الكلمة،  بين الفكر والنقدــ الحسن الغشتول )الدكتور(، 

حّساسية النص القصصي: قراءة في مجموعة " حياة سابقة" لعلي ، فيصل غازي النعيمي )الدكتور( ـ
 (0200) بيروت/ الرباط: الدار العربية للعلوم ناشرون ودار األمان،  القاسمي

) الدار البيضاء: دار  الكتابة والفقدان: قراءة في التجربة القصصية عند علي القاسميإبراهيم أولحيان،  ـ
 (0200الثقافة، 

) عّمان:  التجربة والعالمة: قراءة في مجموعة " أوان الرحيل" لعلي القاسميعبيد )الدكتور(، محمد صابر  ـ
 (0200عالم الكتب الحديث، 

)الدار  جماليات القصة القصيرة: دراسات في اإلبداع القصصي لدى علي القاسميإدريس الكريوي،  ـ
 (0202البيضاء: دار الثقافة، 

 من خطاب السيرة المحدود إلى عوالم التخييل الذاتي الرحبة (،عبد المالك أشهبون )الدكتور ـ
 (.0228)فاس: 

 ( 0229) الدار البيضاء: دار الثقافة،  سيرة الفقدانعبد الرحيم العالم،  ـ
)الشارقة: جائزة الشارقة  المعادل البصري في السرد العربيإحسان التميمي )الدكتور(،  ـ

 (. 0229لإلبداع، 
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) القاهرة:  الصورة السردية في الرواية والقصة والسينمادولين )الدكتور(، شرف الدين ماج ـ
 (.0222دار رؤية للنشر والتوزيع، 

 (. 0222)الدار البيضاء: دار الثقافة،  القارئ وسياقات النصـ لحسن حمامة،  
 " لعلي القاسمي )كتاب معد للطبع(حياة سابقةـ مصطفى شقيب، دراسة سايكولوجية عن " 

 

 
 

 :ه مؤلَّفات بالعربية واإلنجليزية منهال
 (0205) بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  األعمال القصصية الكاملةـ 
 
)بغداد: مكتبة :(، الطبعة األولى0205الطبعة الثانية: )الرباط: منشورات الزمن، .  مسرحية الفالح البائسـ 

 ( ـ مترجمة عن هولبرغ ـ0929األعظمي، 
 
 (0200ـــ رواية ـــ ) الدار البيضاء/بيروت: المركز الثقافي العربي،  بعةمرافئ الُحّب الســ 
 
 (0200) بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  معجم االستشهادات الوجيز للطالبـــ 
 
 (0200) بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  في العالم العربي   السياسة الثقافيةـ 
 
 (0200) الدار البيضاء: دار الثقافة،  المعاصر يصيّاد الآللئ: في الفكر واإلبداع المغربـ 
 
( ، الطبعة 0200، رواية أَلن اليتَمن ـ ترجمةـ الطبعة الثانية: )الرباط: منشورات الزمن، أحالم أنشتاينـ 

 ( .0200األولى: ) القاهرة : مجلة إبداع، 

 

( 0202الدار العربية للموسوعات، ، الطبعة الثانية: )بيروت:  العراق في القلب: دراسات في حضارة العراقـ 
 (.0222) بيروت: المركز الثقافي العربي، صفحة. الطبعة األولى:  900
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( ، الطبعة االولى ) 0202، الطبعة الثانية: ) الدار البيضاء: دار الثقافة،  ، مجموعة قصصيةأوان الرحيلـ 
 (.0229القاهرة: دار ميريت، 

) بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  ياسة اللغوية وعلم اللغة النفسيلغة الطفل العربي: دراسات في السـ 
0229.) 

 (.0229) بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  الترجمة وأدواتها: دراسات في النظرية والتطبيق ـ
 ( .0229)الدار البيضاء: دار الثقافة،  النور والعتمة: إشكالية الحرية في األدب العربيـ 

(، الطبعة 0205ـ ترجمة . الطبعة السادسة : )القاهرة : دار رؤية،  يمة المتنقلةالولـ إرنست همنغواي، 
( ، الطبعة 0229(، الطبعة الرابعة: )القاهرة: مكتبة األسرة، 0205الخامسة )الرباط: منشورات الزمن، 

لطبعة األولى: (، ا 0220(.  الطبعة الثانية: )الرباط، منشورات الزمن، 0222الثالثة: )القاهرة: دار ميريت، 
 (. 0220) دمشق: دار المدى، 

 صفحة 0259(، 0228) بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  معجم االستشهادات الموّسعـ 
 

 صفحة  800(،0228)بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  علم المصطلح: ُأسسه النظرية وتطبيقاته العمليةـ 
 

(، الطبعة 0205رابعة: )الرباط : منشورات الزمن، ـ ترجمة ـ الطبعة ال الشيخ والبحرـ إرنست همنغواي، 
( ، الطبعة األولى: 0228(، الطبعة الثانية:) القاهرة: دار ميريت، 0205الثالثة: )القاهرة: دار رؤية، 

 (. 0228)الرباط: منشورات الزمن، 
 
 (0228، مجموعة قصصية )الدار البيضاء: دار الثقافة، حياة سابقةـ 
 
. الطبعة األولى:)القاهرة: دار 0( ط0228)الدار البيضاء: دار الثقافة،  جموعة قصصيةم، دوائر األحزانـ 

(0223ميريت،   
 
الطبعة الثانية:  )القاهرة: دار األديب كامل حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية واإلعالن العالمي، ـ 

 (0220( . الطبعة األولى:) الرباط: المعرفة للجميع، 0228الكيالني، 
 
 ( 0222)الدار البيضاء: دار الثقافة،   الحب واإلبداع والجنون: دراسات في طبيعة الكتابة األدبيةـ 
 



 

204 
 

)بيروت: مكتبة  عصفورة األمير: قصة عاطفية من طي النسيان لألذكياء من الفتيات والفتيانـ 
 ( 0223لبنان،

 
 (0222) الدار البيضاء: دار الثقافة،  مفاهيم العقل العربيـ 
 

 والثانية: . الطبعتان األولى5ط (0222بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، ) لم اللغة وصناعة المعجمعـ 
(. 0990، 0993) الرياض: جامعة الرياض،    
 
(0225بيروت : مكتبة لبنان،  ) المعجمية العربية بين النظرية والتطبيقـ   
 
(0225) الدار البيضاء: دار الثقافة،  ـ مجموعة قصصية ـ صمت البحرـ   
 
( 0225ـ مجموعة قصصية ـ )الدار البيضاء: دار الثقافة، رسالة إلى حبيبتي ـ   
 

الطبعة الثانية: )القاهرة: دار رؤية، مرافئ على الشاطئ اآلخر: روائع القصص األمريكية المعاصرة. ـ 
  (0225الشرق،  ) بيروت/الدار البيضاء: أفريقيا (، الطبعة األولى:0205

 
 (0220) الرباط: المعرفة للجميع،  نميةالجامعة والتـ 
 
 (0220: قراءات ) الرباط: منشورات الزمن، من روائع األدب المغربيـ 
 
 (0220) بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  معجم االستشهاداتـ 
 
(0990) الرباط: اإليسيسكو،  التقنيات التربوية في تعليم العربية لغير الناطقين بهاـ   
 
صفحة. 0529 ـ ق( ـ المنسِّ 0990: 0، ط0989)باريس: األلكسو/الروس،  األساسي المعجم العربيـ   
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(، الطبعة األولى: ) بغداد: 0988) القاهرة: مكتبة النهضة،  :، الطبعة الثانيةمقدمة في علم المصطلحـ 
 (. 0983الموسوعة الصغيرة، 

 
ن جوليان سيمونزـ ( ـ مترجمة ع0982)بغداد: الموسوعة الصغيرة، القصة البوليسية ـ   
 
( ـ مع آخرين ـ0980)بيروت: مكتبة لبنان،  معجم مصطلحات علم اللغة الحديثـ    
 
(0999)الرياض: جامعة الرياض، اتجاهات حديثة في تعليم العربية للناطقين باللغات األخرىـ   
(0992)الكويت: دار القلم،  مختبر اللغةـ   
 

( ـ مع د. ماهر حمادة ـ0980،  0993، 0990، 0929الفكر، ) دمشق: دار  ـ تنظيم المكتبة المدرسية  
 

- Linguistics and Bilingual Dictionaries ( Leiden: E. J. Brill, 1977, 1981, 1983) 

-  

- Modern Iraqi Short Stories (Baghdad: Ministry of Culture, 1969) 

 
 :العنوان

 alkasimi@gmail.comعنوان البريد اإللكتروني: 
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