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كلمة العدد

يوسف سالمة
تصدر عن (مركز حرمون للدراسات
ما من متاب ٍع ملج َّلة (قلمون لألبحاث والدراسات)  -التي
ُ
يكون مرك ًَّزا عىل ٍ
أن َّ
َ
أي من أعدادها ،ال بدَّ ْ
املعارصة)  -إال ويعلم يقينًاَّ :
شأن
أن
كل ٍّ
ملف رئيس ،يف ٍّ
سوري ،أو عىل شاغل من شواغل احلياة السورية يف املجال الثقايف أو السيايس .ومن َثم ،فليس للعدد
ّ
السنة املتَّبعة يف ما سبقه من أعداد.
الثامن  -الذي هو بني أيدينا  -إال السري عىل ُ
نظرا لكونه يقوم بوظيفة مزدوجة :التعبري عام
أهم ميادين احلياة اإلنسانية ً -
وبام أن (الفن) واحدٌ من ّ
يعتمل يف نفوس الفنانني ،من حيث هم أفراد ،والتكثيف الرمزي َلِا يدور يف احلياة االجتامعية للشعب -
ِ
فلم يكن َبدْ ًعا ْ
ملناقشة ما استجدَّ من تطورات يف
أن ُت ّصص جملة (قلمون) العدد السابع من إصداراهتا؛
ً
واستكامل
(الفن السينامئي) عىل ضفتي احلياة السورية؛ سينام اإلنسان واحلرية ،وسينام النظام واالستبداد.
 ولو جزئ ًيا -مللف (الفن) يف سورية؛ فإن (قلمون) ختصص من جديد ،امللف الرئيس يف عددها الثامنُ
واألمل
ملناقشة أولية لـ (الفن الروائي السوري) ،حتت عنوان( :الرواية السورية راهنًا ،بعد عام .)2011
ٍ
معقو ٌد ْ
كثرية من اإلبداع السوري يف عدد من الفنون ،بمثل الفن
جوانب
املناقشات حول
ّابع
ُ
َ
أن َتت َ
التشكييل ،والدراما التلفزيونية ،واملرسح ،وغريها.
غري أن احلديث عن (الرواية السورية) عىل إطالقه ،ولو كان حمد ًدا بمدة زمنية تبدأ يف عام  ،2011يكاد
يعي مضمون هذا امللف وأهدافه الفنية واإلنسانية؛ وإلزالة هذا االلتباس ،وضع النقاد املشاركون يف
ّأل ِّ
هذا امللف عنوانًا فرع ًيا ً
كفيل بجعل القارئ يف مأمن من كل لبس أو غموض ،يمكن أن يتسبب يف
تشويش القراءة ،أو إعاقة الفرز الدقيق بني النصوص الروائية واملادة النقدية املتصلة هبا .من هنا ،جاءت
أمهية العنوان الفرعي الذي تم اختياره ،وهو( :استكشاف خرائط الرسد املناهض) .فام الذي يعنيه هذا
النوع من الرسد؟
يعرف الناقد السوري املرموق خالد حسني (الرسد املناهض) يف تقديمه هذا امللف ،بالقول(( :إن
ّ
هذا املفهوم؛ إذ يقدم إىل فضاء اللغة ويف نطاق هذا امللف ،إنام لريتسم عالمة فحسب عىل خرائط رسد
سوري ،يتوخى تفكيك الرسديات املتأبدة ،والرؤى النكوصية التي تقود املجتمع إىل خارج سياقات
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التاريخ)) .فالوظيفة األوىل هلذا املفهوم ،كام يتضح ،وظيفة لصيقة بالفن مهام كان جنسه .ونعني بذلك:
الوظيفة النقدية ،باملعنى األشمل ملصطلح النقد ،وليس بمعناه األديب فقط .ومن البني أنه يتعذر عىل (الفن
الروائي) أداء هذه الوظيفة النقدية إال من خالل رسديات مناهضة ،تكون أشد صد ًقا ،وأكثر مطابقة
للحقيقة التارخيية .ولكن ،هذه الرسديات األخرية البد هلا أن متيض إىل ما هو أبعد من ذلك؛ ألهنا تتطلع
إىل التوحيد بني احلقيقة التارخيية واحلقيقة الفنية يف إهاب بنية رسدية ،يتحول فيها التاريخ إىل صياغات
فنية ورؤى إبداعية لكل من الروائي والناقد والقارئ عىل حد سواء.
ومن ذلك نستخلص :أن (الرسد املناهض) صريورة بدأت ،ولكنها مل تكتمل ،وقد ال تكتمل أبدً ا؛
فطبيعة األدب من طبيعة احلرية :انفتاح عىل الالهناية ،من غري أن يكون األديب أو الناقد معن ًيا بنهاية
سعيدة أو خامتة رشيدة ،تشهد عىل اكتامل واحد من األهداف اإلنسانية النبيلة؛ فنبل األهداف بتجددها،
قبل أن يكون بتحققها.
ويف ضوء ذلك ،يعمق (خالد حسني) ماهية مفهوم الرسد املناهض ،عندما يقرر أن صياغة هذا املفهوم
((تتعلق ً
حرصا ،الستكشاف خرائط رسد مناهض
وأخريا وراهنًا يف حماولة لنقاد وروائيني سوريني
أول
ً
ً
تبلور ،ويتبلورُ ،بعيد انفجار احلدث السوري إىل اللحظة الراهنة)) .هبذه العبارات الوجيزة واملحكمة
يتحدد مضمون الراهنية وعالقته احلرصية بالرواية السورية ،وهذا يعني أن الوعي اجلديد الذي فجرته
متميزا يف إطار الفن الروائي راهنًا.
الثورة السورية وجد له تع ّينًا
ً
ومن الناحية املنهجية ،قسم هذا امللف إىل أربعة حماور أساسية ،اشتمل كل منها عىل دراسة أو أكثر،
قام بإنشائها ناقدات ونقاد سوريون حول جمموعة من الروايات ،اتفق النقاد عىل أهنا مندرجة يف ما يسمى
بالرسد املناهض.
أما امللف نفسه ،فقد قسم إىل أربعة حماور رئيسة :أوهلا (أسئلة العنونة :البداية واسرتاتيجيات
التشكيل) .واملحور الثاين (سياسات الرسد املناهض وتقويض الرسديات السائدة) .والثالث (الرؤية
الرسدية :املكان ومتثيل اهلوية يف الرسديات النسوية املضادة) .وأما املحور الرابع واألخري ،فهو( :لعبة
الرسد يف نطاقات املمكن والفنتازيا).
وقد احتوى امللف ،إضافة إىل النصوص النقدية ،عىل عنرص زاد يف غنى هذا امللف ويف انفتاح آفاقه؛
وقد متثل ذلك يف شهادات الروائيني -من فرسان الرسد املناهض -التي ُأدرجت يف هناية كل حمور من
حماور هذا امللف.
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بقي أن نبني ،أن هذا امللف يضطلع باإلجابة عن سؤالني أساسيني ،هييكالن خرائط هذا الرسد -عىل
حد تعبري خالد حسني -ومها :كيف عرب الروائيون عن شغفهم هبذا الرسد الصطياد العامل بلحظاته
وأمكنته .وكيف اقرتب النقاد بأدواهتم ورؤاهم من هذا الرسد املناهض .بذا نكون قد هيأنا السبل أمام
القارئ لدخول رحاب هذا امللف واملشاركة يف متعة القراءة ومتعة النقد م ًعا.
وقبل أن نغادر هذا املقام ،جيدر بنا اإلدالء بمالحظة أخرية ،تتعلق باألسباب التي رجحت أن تكون
(الرواية السورية) موضو ًعا هلذا امللف ،عىل الرغم من األمهية الفنية هلذا املوضوع يف حد ذاته؛ إذ مل تكن
مكر ًسا للرواية السورية التي
املصادفة أو املشيئة الشخصية سب ًبا يف اختيار أن يكون امللف يف هذا العدد ّ
ِ
احلقيقة إىل أن الثورة السورية تستحق أن تكون هلا روايتها،
راجع يف
صدرت بعد عام 2011؛ فهذا األمر
ٌ
رواي ٌة ملا تكتب بعد.
عب عنه كثري من الناطقني
لقد ظ َّن نظام األسد االستبدادي أن الثورة لن تأ َ
يت أبدً ا ،وهو الوهم الذي َّ
بلسان هذا النظام بقوهلم( :سوريا استثناء) .ولكن األحداث خيبت ظنهم وحلمهم يف االستقرار األبدي
ِ
ِ
للنظام؛ فجاءت الثورة ،وغريت الكثري من معاملِ
جماالت اإلبداع الفني،
احلياة السورية ،بام يف ذلك
والرواية ليست استثنا ًء من ذلك .وقد نجم عن هذا (الوعي اجلديد) الذي بثته الثورة يف الطاقة اإلبداعية
كثريا
للروائيني السوريني فن روائي جديد ،ال يقطع اإلبداع فيه عن ماضيه كلية ،ولكنه مع ذلك يتجاوز ً
ِ
التقاليد الفنية السابقة.
من
متمثل ً
ً
تطيح النظا َم االستبدادي؛ َّ
ولئن مل تستطع (الثورة) حتى اآلنْ ،
(ماثل)
فإن إنجازها األعظم يظل
أن َ
أن الثور َة قد أثبتت للجميع  -حتى للموالني أنفسهمَّ -
يف َّ
أن ((الفكرة اجلامعة التي حكم هبا النظا ُم السوريني
ٍ
ٍ
طويلة قد شاخت ،وماتت)) .لذاَّ ،
فإن استمرار حكم املجتمع بفكرة ميتة ما هو إال عرض ناجم،
آلجال
ِ
عن ّ
باملعقولية والصدقية
أن (الثورة) مل تنجح بعد يف استحداث فكرهتا اجلامعة ،التي ال بد أن تكون متَّسم ًة
واملطابقة النسبية بني صور (الوعي اجلديد) الذي خلقته (الثورة) ،ومعطيات احلياة البازغة.
وبوسعنا ،عىل نحو ما ،أن نعدَّ الوعي الفني اجلديد واحدً ا من الروافد األساسية التي يمكنها أن تكون
ِ
احلدود الدنيا
توفري
دورا يف إنتاج (الفكرة اجلامعة) التي من شأهنا
يف صميم الفكرة اجلامعة ،وأن تلعب ً
ُ
جلميع السوريني للتعرف إىل أنفسهم فيها ،واالهتداء إليها بوصفهم سوريني ،برصف النظر عن إثنياهتم
ودياناهتم وطوائفهم والتزاماهتم السياسية واالجتامعية األخرى.

ٍ
واحد من أعدادها بمقالني غري ُمكّمني .و ُيعهد يف العادة
ومن املألوف بالنسبة إىل جملتنا ،أن ُيف َتتَح كل
بكتابتهام إىل أشخاص مشهود هلم بالتفكري النزيه واملستقل ،وبالكفاية العلمية يف ميادين ختصصهم ،مما
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ِ
للسري يف الطريق
يؤهلهم للخوض يف املسائل الشائكة ،انطال ًقا من رؤيتهم الشخصية ،التي تشكل قاعد ًة
املفيض إىل درجة من درجات اإلضافة العلمية واملنهجية.
وقد حالفنا احلظ يف هذا العدد ،عندما مجعنا بني فيلسوف عقالين حداثي ،هو الفيلسوف اجلزائري
ورجل ٍ
ِ
دين
(الزواوي بغورة) الذي يعمل -يف الوقت احلارض -أستا ًذا للفلسفة يف جامعة الكويت- ،
تزود من العلم الرشعي بام يؤهله ْ
ألن تكون آراؤه يف هذا الباب حمل احرتام وتقدير ،وال سيام
سوري قد ّ
سني التعلم والتكوين يف املدرسة
أنه قد َّ
حصل املعرفة الرشعية عىل أيدي كبار الفقهاء السوريني خالل ّ
ٍ
اقتدار بني العل ِم
(حممد أمري نارش النعم) الذي مجع ،بكل
اخلرسوية يف مدينة حلب؛ إنه األستاذ الشيخ ّ
فصب ذلك كله يف إطار من التسامح الروحي واألخالقي والديني،
الرشعي واالستنارة واملنهج النقدي؛
َّ
ّ
وهو ما يفتقر إليه كثري من العرب ومن السوريني :علامنيني ،ومتدينني.

ِ
تغني عن قراءة هذين املقالني .ومع ذلك ،قد يكون
وليس من شأن هذه املالحظات الرسيعة ،أن َ
من املفيد أن نستلفت االنتباه إىل ّ
أن ما جيمع بينهام فكرة جوهرية ،ما أشد حاجتنا إليها ،وهي (فكرة
التسامح) .لقد كتب (الزواوي بغورة) مقاله حتت عنوان (الدولة املدنية) ،بينام كتب (نارش النعم) مقاله
حتت عنوان (مسرية نحو التسامح).
وهكذا ،ظلت (الفكرة الرئيسة) لدى الفيلسوف ضمنية ،ال يصل إليها القارئ إال عرب متابعة العامرة
حيا ملا يكتب .وقد
الفلسفية املنطقية للمقال ،يف حني آثر رجل الدين أن تكون الفكرة نفسها عنوانًا رص ً
مبارشا باملامرسة العملية؛ ما يستدعي أن يكون (األمر
يكون ذلك راج ًعا ،إىل أن (التدين) مرتبط ارتبا ًطا
ً
واضحا ال لبس فيه بالنسبة إىل املستويات املعرفية مجيعها لطوائف املؤمنني.
األخالقي)
ً

إن َ
متسائل ومتش ّككًا يف ما ْ
ً
كان مفهوم الدولة املدن ّية ((سيامثل،
ومنذ البداية ،جيادل الزواوي بغورة
من حيث القيمة ،مفهوم الدولة أو العدل أو احلرية ،أم هي جمرد شعار؟)) هو يطرح هذا السؤال
ٌ
َّ
يف مقابل حقيقة ال َّ
أصيل ومركزي يف العلوم السياسية
((إن مفهو َم الدَّ ولة مفهوم
شك فيها ،وهي:
قائل يف حماولة لتعزيز تشككهَّ :
والفلسفية عىل حد سواء)) .ويتابع ً
تلحق بالدولة
((إن صف َة (املدين) ال
ُ
إال يف خطاب الفكر العريب احلديث واملعارص)) .والواقع َّ
أن الزواوي بغورة ال يريد أن ينفي -من وراء
رسم ٍ
ذلك كله -كل قيمة عن الدولة املدنية ،وال ْ
إطار
أن يتشكك يف إمكان وجودها .فام يستهدفه هو ُ
ٍ
بالتمييز بني الدولة عىل إطالقها ،وما ينجم من ٍ
ِ
ٍ
حدود يفرضها نعت
قيد أو
معريف ومفهومي يسمح
(املدين) عىل الدولة.
ِ
والنتيجة  -يف نظر الكاتب  -هيَّ :
الشعبية املستقلة أم بالدولة
نعت (املدين) ((سواء تعلق باملنظامت
أن َ
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نفسها يظل مقرتنًا  ...بمفهوم (التسامح) ،وما يقرتن به من تعدُّ ٍد عقائدي يف الدين والسياسة)) .ومن
ِ
ثمَّ ،
املجتمعات العربية إىل التط ّلع إىل الدولة املدنية بام هي حل
شجع عد ًدا من
إن فكر َة التسامح هي ما َّ
ٍ
ِ
خصائص الفكر العريب احلديث
أهم
للمشكالت السياسية .ونحن نرجع هذا االهتامم إىل واحدة من ِّ
روجت هلذا املفهوم
فكرا إصالح ًياُ ،يضاف إىل ذلك أن أحداث الربي ِع العريب قد َّ
واملعارص ،وهي :كونه ً
عىل املستوى العمومي ،بعد أن أصبحت املجتمعات العربية عىل وشك دخول عامل السياسة.
ومهام يكن من أمر ،فإن الزواوي بغورة ينتهي إىل نتيجتني مهمتني من تأمالته حول (الدولة املدنية):
ُعب عن احلد األدنى
قدرا من (العلمنة) ،وليس (العلامنية)) .والثانية ((هي ت ِّ
((  ...الدولة املدنية حتقق ً
من اإلمجاع السيايس ،ويف الوقت نفسه هي رد مناسب ،ولو كان موقتًا عىل مجلة املخاطر التي تواجه
املجتمعات العربية ،وعىل رأسها النزعة الطائفية والقبلية واجلهوية)) ،وهكذا نجح فيلسوفنا يف أن يضع
أفكاره حول الدولة املدنية بعيدً ا من دعوة العلامنيني وبعض اإلسالميني إليها ،من دون أن يتوافر أدنى
اتفاق حول داللة هذا املصطلح عند الفريقني.
هنج (السرية الذاتية) .وهو األسلوب أو
أما األستاذ (نارش النعم) فينهج يف مقاله عن (التسامح) َ
تثريب عليه فيام اختار .فهو -من خالل األسلوب
الشكل األديب الذي اختاره للتعبري عن أفكاره ،وال
َ
نصا أدب ًيا ً
عامرا
الوقائع
يطوع
واألفكار واخلربات السلبية واإلجيابية؛ فيصو ُغ منها ً
َ
الذي اختاره ّ -
مجيل ً
َ
ِ
رضوب التشويق التي ال بدَّ للقارئ ْ
يقع يف َحبائلها.
بكل
ِأن َ
(خي بفطرته)َّ ،
وأن
أ َّما الفكرة الفلسفية األوىل التي ينبني عليها هذا املقال ،فهي اإلقرار بأن اإلنسان ِّ
املجتمع من خالل مؤسساته ،هو الذي يفسد الفطرة (السليمة).
وأما الفكرة املوجهة الثانية يف هذا املقال ،فهي اإليامن َّ
بأن (الوعي الذايت) يرتجم عن فعاليته النقدية،
من خالل فكرة (االعرتاف) بالذنب أو اخلطأ ،واالستعداد لطلب املغفرة ِمَّن أسأنا إليهم عن قصد أو عن
ً
منتقل هبا
غري قصد .وهنا سأسمح لنفيس بالقول إن األستاذ (نارش النعم) ُيف ِّعل فكرة (النفس اللوامة)
كثري من مردديه إال القليل ،إىل طاقة روحية نقدية .وهو نقد ينطلق من التواضع
من شعار ،ال يعرف عنه ٌ
األخالقي؛ ألنه يسلم برضورة النقد الذايت من خالل االعرتاف بام فرط من الذات أو النفس من فعل أو
قول ،مع اإلعراض عن اجلاهلني.
وبذا يكون األستاذ (نارش النعم)  -نتيجة ملا يتصف به من االعتدال وامليل إىل اإلصالحَ -
رجل
ٍ
دين عرصي ،من جمال اعتداله وتساحمه انفتاحه عىل الفلسفة ،وأخذه بنصيب من نظرياهتا ُيعينه عىل تدبر
ٍ
جتديد وإبداع .وبفضل ذلك كله أمكن لنا االرتقاء بمبدأ (النفس
املبادئ األخالقية تد ُّب ًرا ،ال خيلو من
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اللوامة) إىل أفق أرحب نوحد فيه توحيدً ا خال ًقا ،بني فكريت االعرتاف والنقد الذايت األخالقي ،املنطلق
من نزاهة الوجدان وحسن الطوية.
ويف ما يتعلق بالقسم املكرس للدراسات يف هذا العدد ،فقد احتوى عىل أربع منها .وقد دارت حول
موضوعات متنوعة ،واقعة يف عدد من احلقول ،وقد قصدنا إىل هذا التنوع قصدً ا لسببني :أوهلام راجع
إىل احرتام هيئة التحرير حاجة الكتاب إىل التعبري عن أنفسهم عرب اختياراهتم الشخصية ،وثانيهام إتاحة
الفرصة لقرائنا للتواصل مع قطاعات معرفية غري منحرصة يف باب واحد ،وغري مقيدة بحقل ضيق من
حقول التخصص.
أما الدراسة األوىل ،فقد انصبت عىل ميدان ذي ارتباط بذوي االحتياجات اخلاصة بعامة واحتياجات
املكفوفني منهم بوجه أخص .وتلح هذه الدراسة التي عنوهنا كاتبها (أشخاص يف حالة إعاقة) عىل رضورة
النظر إىل امليدان بأرسه نظرة حركية جدلية متطورة ،حتى يعاد النظر فيه ،من حني إىل آخر ،الستكشاف
العنارص املستجدة التي يتعني االنتباه إليها من خالل إعادة التقييم لطبيعة امليدان وحدوده؛ وهلذا حاولت
الدراسة أن تقدم عنارص تنظريية مهمة يف باهبا ،تتمثل يف فتح املناقشة جمد ًدا يف تعريف اإلعاقة ومعايريها،
وحول الفرق بني نظر املجتمع املحيط إىل اإلعاقة ،ونظر املعاق نفسه إىل إعاقته.
ويف الدراسة جانب شبه ميداين معني بتتبع آثار احلروب -وال سيام يف احلالة السورية -وما تفرضه
من مهامت إضافية وصعوبات عىل املعاقني وجمتمعاهتم يف الوطن أو يف بلد اللجوء .وبوسع القارئ أن
جيد حالة مدروسة لبعض املعاقني الذين أجربهتم احلرب يف سورية عىل االنتقال إىل فرنسا نتيجة لغياب
االستقرار األمني.
أما الدراسة الثانية (العالقة بني الفلسفة والدين ،بني الديمقراطية واإلسالم :يف رضورة التحليل
املفاهيمي والنقدي) ،فتبدأ من البحث يف العالقة بني الفلسفة والدين يف العصور الوسطى اإلسالمية
واملسيحية ،ثم تتطور؛ ليرتكز النظر فيها عىل صور العالقة املعارصة بينهام .لكن ،ال تلبث املناقشة أن تنمو
يف اجتاه البحث يف العالقات املحتملة -يف وقتنا الراهن -بني الديمقراطية واإلسالم ،وبوجه خاص بني
الديمقراطية واإلسالم السيايس.
أما الدراسة الثالثة (جورج طرابييش ناقدً ا اجلابري :نحو نظرية نقدية عربية) ،فقد كان حر ًيا هبا أن
تكون جز ًءا من امللف الضخم الذي أعدته (قلمون) عن املفكر السوري الراحل (جورج طرابييش) يف
عددها السادس.
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يسعى هذا البحث إىل إبراز أهم ما اتسم به فكر (جورج طرابييش) وشخصيته عىل حد سواء ،وهو
نزعته النقدية القوية التي يكاد ّأل يكون (التي تكاد ّأل تنجي أي مفكر عريب من فعل أدواهتا )...أي مفكر
عريب قد نجا من فعل أدواهتا النقدية التي مل تنقطع عن التطور والتجدد.
واألستاذة اجلزائرية  -التي تفضلت بتقديم هذه املشاركة -يدور بحثها بصورة أساسية ،عىل مناقشة
النقد الذي قدمه طرابييش لإلنتاج الفكري املوسوعي للراحل (حممد عابد اجلابري) ،املتمثل يف عمله
املوسوعي الذي يمكن إدراجه حتت عنوان واحد هو (نقد العقل العريب) .والنهج الذي تتبعه الباحثة،
ينطلق من جمموعة أسئلة تطرحها عىل فكر جورج طرابييش باحثة عن إجابات هلا يف موسوعته الضخمة
املوسومة بـ (نقد نقد العقل العريب) .ومن هذه األسئلة :ما مقومات الفعل النقدي لدى جورج طرابييش؟
وما مقاصده وآلياته؟ وما االسرتاتيجيات الفكرية التي اتبعها يف تفكيك مرشوع اجلابري ونقده؟ وهل
استطاع الوصول إىل التأصيل والتجاوز؟
أما البحث الرابع واألخري (قضية فلسطني يف الفكر السيايس لدى ياسني احلافظ) ،فال يناقش موقف
ياسني احلافظ من القضية الفلسطينية فقط ،وإنام هو يتناول التطور الفكري لياسني احلافظ نفسه ،املتمثل
يف مراجعاته العديدة ملواقفه التي نمت وتطورت من مرحلة إىل أخرى ،ومن هذا الكتاب إىل الذي يليه.
وهذا أمر طبيعي؛ فلم يكن ياسني احلافظ من نمط املفكرين اإليديولوجيني الذين يقرسون الوقائع عىل
أن تفرس بطريقة واحدة عرب املراحل التارخيية املتعددة ،بل هو قد كان من نمط أولئك الذين يعيدون النظر
يف أفكارهم ومناهجهم ،فيشحذوها بعد نقدها؛ لتصبح أكثر تكي ًفا وقدرة عىل تقديم تفسريات أحدث
حمصورا
وأعمق ،وهذا ما امتاز به بني املفكرين القوميني .فبينام كان تفسريه األول للنكبة الفلسطينية
ً
بخيانة بعض الزعامء ،وكان يكفي التخلص منهم بإحالل (أنبياء صغار) حملهم يف احلكم ،اكتشف احلافظ
مفوت تارخي ًيا؛ ولذا رصح احلافظ
فيام بعد أن املهزوم هو املجتمع؛ ألنه ليس جمتم ًعا عرص ًيا ،بل هو جمتمع َّ
نفسه بأن تفكريه السيايس قد انتقل من سطح املجتمع إىل عمقه وجذوره .ومل تزل ،يف احلقيقة ،آراء احلافظ
النقدية حول احلركة الفلسطينية التي انطلقت يف الستينيات والسبعينيات ،حمتفظة بقيمتها ،واإلفادة منها
ممكنة يف دراسة كثري من التجارب العربية املعارصة.
ويف باب املراجعات النقدية للكتب ،وقع االختيار يف هذا العدد عىل ستة كتب ،لكل منها أمهيته يف بابه
اخلاص .ومع ذلك ،من الرضوري التنويه بأمهية اثنني منها عىل وجه اخلصوص :األول هو كتاب سلوى
إسامعيل عن سورية وثورهتا ،حتت عنوان (حكم العنف) الصادر عن جامعة كامربدج ،يف شهر آب/
أغسطس عام  .2018وقد تفضل الصديق راتب شعبو بتقديم عرض حمكم ودقيق هلذا الكتاب املهم.
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الكتاب الثاين (سورية الدولة املتوحشة) وحيلل فيه ميشيل سورا نظام احلكم يف سورية ً
حتليل عمي ًقا،
ويكشف بحدسه السيايس أن األسد ال يملك مرشو ًعا لبناء األمة ،وال بناء الدولة وال إقامة عدالة
اجتامعية.
والكتاب الثالث للفيلسوف التونيس (فتحي الرتيكي) باللغة الفرنسية (Ethique de la dignité,

أيضا يف عام .2018
 )Révolution et vivre ensemble, arabesque éditions 2018الصادر ً
ولدى اتصايل به طال ًبا اإلذن بعرض مضمون كتابه عىل صفحات جملتنا مل يرتدد باملوافقة ،وأتبع ذلك
مبارشة برتشيح تلميذته (وصال العش) األستاذة يف جامعة صفاقس إلنجاز هذا العرض .وقد وافقنا
عىل ذلك بكل ترحاب.
الكتاب الرابع قواعد الفن للفيلسوف الفرنيس بيري بورديو .وال ختفى منزلة هذا الفيلسوف عىل
اجلمهور ،فكيف بالعارفني .فجهوده وإسهاماته يف علم االجتامع والفن والسياسة والسينام أكثر من أن
حتىص ،وأخطر من أن تكفي إليها إشارة عجلة يف مثل هذا العرض املوجز والرسيع.
الكتاب اخلامس للمؤرخ الفلسطيني ماهر الرشيف (من لينني إىل غورباتشوف؛ أو حكاية ثورة
جمهضة) دار الفارايب ،بريوت .2018
الكتاب السادس (السينام الفلسطينية يف القرن العرشين) وزارة الثقافة ،دمشق ،ملؤلفه الراحل بشار
إبراهيم الذي يعد أهم مؤرخ للسينام الفلسطينية وللسينام السورية.
ويف ختام هذه االفتتاحية نتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل من بذل جهدً ا ساعد عىل إخراج هذا العدد
صفحا عن ذكر األسامء؛ لئال يضعنا النسيان موضع اللوم أو احلرج أمام مجيع
عىل صورته الراهنة ضاربني
ً
من يستحقون الشكر.
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