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؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

»َمن قَدح يف املجاز، وهمَّ أن يصَفه بغري الصدق، فقد خبط خبطا عظيام«

عبدالقاهر الجرجاين

مة« »اللغُة جيٌش متحرٌك من االستعارات والكنايات والتشبيهات املجسَّ

فريدريك نيتشه

»املجاُز ِمن أحسِن الوسائِل البيانيِة التي َتهدي إليها الطبيعة؛ إليضاح املعنى؛ إذ 

ية، تكاد تعرضه عىل عيان السامع؛ لهذا ُشغفت  به يخُرج املعنى متصفا بصفة حسِّ

الداللة عىل كرثة معاين  الكالم، وإىل  االتساع يف  املجاز مليلها إىل  باستعامل  العرب 

األلفاظ، وملا فيه من الدقة يف التعبري، فيحصل للنفس به رسور وأريحيَّة، وألمر ما 

كرث يف كالمهم، حتى أتوا فيه بكل معنى رائق، وزينوا به خطبهم وأشعارهم«

أحمد الهاشمي

»اللغُة ليست زاًدا من املواد، بقدر ما هي ُأُفق«

روالن بارت

»معظُم النقاِش السيايسِّ والحضاريِّ يف العامل العريب الحديث واملعارص يؤول، 

املجاز  بني  والعالقة  والخاص،  العام  بني  العالقة  نقاش حول  إىل  مبالغة،  دون  من 

والحقيقة بوجه عام«

مصطفى ناصف
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تقدمي

السيايس«)٭(،  »الخيال  كتاب  حني صدر يل 

يف هذه السلسلة، شعرت بأن معناه لن يكتمل 

ابن  هو  الذي  السيايس«  »املجاز  يف  بالنظر  إال 

تعبري  هو  أو  البالغة،  ِعلم  ُينبئنا  كام  التخييل 

لفظي أو إشارة أو صورة ُتلَقى يف نهر الخيال، 

ثري،  مخيال  إىل  يحتاج  نفسه  املجاز  ألن  إما 

وإما أن الخيال يف حاجة إىل املجاز، يك يأيت يف 

السائد واملتاح  إهابه وركابه متجاوزا كثريا من 

تفاديها، حتى  واملتداول، وهي مسألة ال ميكن 

أفكارنا إىل  بها عن  التي نعرب  باللغة  لو هبطنا 

الحيادية،  أو  اللفظي،  الفقر  من  مستوى  أدىن 

واقفني عىل باب الكتابة عند درجة الصفر.

يف  املجاِز  محوريِة  رغِم  »عىل 

هذه  فإن  القديم،  العريب  الفكر 

املسألَة مل تلبث أن خمدت لدينا، 

الغرب،  يف  منوها  واصلت  بينام 

وطبيعتها،  اللغة  قضايا  متعديًة 

الظواهر  لتفسري  مدخال  لتصبح 

االجتامعية والسياسية«

تقدميتقدمي

)٭( عدد أكتوبر 2017، بالرقم 453. ]املحرر[.

Al Arabi Library PDF



12

اجملاز السياسي

وإذا كنُت قد حاولُت يف كتاب »الخيال السيايس« أن ُأقرِّب الخيال إىل الواقع، 

وسعيت إىل إخضاع التفكري العميق والحر يف املستقبل لضبط علمي يك ال ينزلق إىل 

أوهام أو أمنيات، فإنني هنا معِنيٌّ أكرَث بسرب أغوار الرؤية التي تذهب إىل أن العامل 

غارق يف أكاذيب، سوداء وبيضاء، وفيها يسكن مجاز عرم. وحتى تلك الرؤى التي ال 

تريد أن تصف األمر بأنه كذب من أي لون، فليس يف وسعها أن تتفادى وجود املجاز 

وتنكَر جريانه حتى عىل ألسنة العوام.

يف الكتاب األول حاولت مشاكسة القاعدة التي تقول إن »السياسة فن املمكن« 

لتصبح أيضا »مادة للخيال«، السيام أن كلمة »فن« هنا قد رافقت »املمكن«، أي 

الذين  أشاكس  أن  أحاول  الكتاب  هذا  ويف  والخيارات.  االحتامالت  عىل  املفتوح 

بنُت  قبَل كل يشء  أنها  تدور حول »حقائق«، من منطلق  السياسة  أن  يعتقدون 

الواقع، لريوا وجهها اآلخر وهو أنها أيضا ميكن أن تحل بقوة هائلة يف »املجاز«.

قد يكون املجاز السيايس محاولًة لكشف ما يسبق الخيال السيايس. وميكن أن 

يحتاج هذا النوع من الخيال إىل مجاز، وحتى نفهم األول ال بد من فهم الثاين، ليس 

من زاوية التفكري والتعبري فقط، بل التدبري أيضا، إذ إن املجازات املتخيَّلة تقود إىل 

ترصفات، مدفوعٍة بها، أو مستلهمٍة منها، أو ساعيٍة إىل تحقيقها يف الواقع املَعيش.

وقبل هذا كله هناك همزات وصل بني »الخيال السيايس« و»املجاز السيايس«، 

أفقا بعيدا وجديدا، وبذا ميكن للمشتغل  التفكري  أمام  فاألخري يف وسعه أن يفتح 

الذي يتدفق بال  بالسياسة ومامرِسها واملنخرِط فيها، وكذلك من ينظر يف مجراها 

هوادة، ومن يقف عىل الضفاف التي تتسع وتضيق، أن يرى ما يف الواقع من تعقيد 

وتركيب ببصرية نافذة. ففي ُوسع مجاٍز واحد سائد ومتكرر عرب القرون، كـ »شعرة 

وخيارات  احتامالت  عىل  ذهنه  يفتح  أن  عىل  السيايس  يساعد  أن  مثاًل،  معاوية« 

متعددة، ترتتب عليها ترصفاٌت مرنة يف دنيا الناس، كام أن تعبريا مجازيا مثل »بينهام 

ما صنع الحداد« ُيلهب الخيال حني يحاول يف مبناه ومعناه أن يجيب عن سؤال عن 

الدرجة التي وصلتها العداوة بني طرفني، فام صنع الحداد ميتد من املنجل والخنجر 

إىل الصواريخ عابرة القارات.

أو حتى يف  العمل  أو  السياسة  كانوا، يف  أيًّا  البرش  يطارد  الذي  القهر  ومع 

حيواتهم الشخصية، فإن الحقيقة ُتصبح أحيانا مناطا للتالعب، إما لجهل وإما 
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تقدمي

لوهم وإما لرغبة وإما إلرادة لدى من يعتقدون أن ما ينطقون به، أو يترصفون 

يحاول  ال  حوار،  من  يدور  ما  أغلب  تعيب  مسألة  وهذه  الحقيقة،  هو  َوفَقه، 

املنخرطون فيه أن يصلوا إىل الحقيقة، وأال يرَضوا بسواها بديال، إمنا يجالد كل 

منهم يك ينترص لوجهة نظره، بدءا من السوفسطائيني الذين جعلوا أفالطون يقف 

ل القبيح،  ضد البالغة، وحتى خطابات الساسة املعارصين التي تحاول أن ُتجمِّ

ومترِّر عرب املخاتلة واإليهام ما ال ميكن متريره أو تربيره، وإن كانوا يسوقون للناس 

هي  الساسة  هؤالء  إىل  بالنسبة  الحقيقة  أن  يعتقدون  منهم  قطاعا  يجعل  ما 

املقصد واملبتغى واملنتهى.

إن من مُيعن النظر فيام يجري يف حياتنا يدرك أن ما للمجاز من حظٍّ فيها أكرب 

بكثري مام للحقائق، وعىل رغم أن يف وسعنا أن نتبني رسيعا أوجه الكذب يف أي يشء، 

ونفهم أنه ليس يف مقدورنا الزعم بأن ما نصل إليه هو الحقيقة بعينها، فإن الربهنة 

عىل الكذب أيرس من إثبات الحقيقة، كام أن التعامل مع األول أقل كلفة من الثانية، 

ومع الكذب تتعدد املجازات يف إطار عمليات التدجني واملخاتلة واملراوغة والتحايل 

واملواربة واإليهام والدعاية والحشد والتعبئة.

كام أن الحقيقة نفسها ال تخلو من إقامة للمجاز أو حلول ُمغرض له، حيث 

يكون حارضا يف خطاب كل من يدافع عنها مبلء فيه، ويجتهد قدر استطاعته يك 

يجعل كالمه ُمشَبعا بالبالغة، مبا يعطي ما نطق به قدرة أكرب عىل التأثري يف النفوس، 

يدغدغ  ما  فيه  كان  إن  عليه،  ينترص  مرتب  بليغ  كذب  أي  عىل  الطريق  ويقطع 

مشاعر الجامهري ويتالعب بها ويستميلها.

لكل هذا تتناطح يف عاملنا أكاذيب ليس فيها نصيب من الحقيقة سوى ما ميكن 

إثباته علميا، أو الداللة عليه. وهو قليل إذا ما أخذنا يف االعتبار تلك املقارنة القامئة 

تساؤالت متت  أو  ثبتت صحُتها  افرتاضات  فالعلم  حياتنا،  والفلسفة يف  العلم  بني 

اإلجابة عنها، بينام الثانية تدور حول األسئلة التي التزال معلَّقة، وهي األكرث بالطبع، 

وألنها كذلك، فإن الباب يظل مفتوحا طوال الوقت أمام األكاذيب.

ومع هذا، فإننا ال نزعم أن ما نصل إليه من نتائج يف قضايا السياسة والبالغة، 

مهام توخينا الحذر يف اتباع املنهج العلمي، هو الحقيقة املطلقة التي ال يرقى إليها 

شك، فتلك تبدو يف ظل اختالط الحجج واألسانيد، وتضارب املصالح واألهواء، مجرد 
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افرتاض مثايل، وليس يف وسع أحد أن يؤمن بها سوى أولئك الذين يحل يف نفوسهم 

إميان عميق بأمور ال يقبلون فيها شكا أو مساءلة، مثل العقائد الدينية.

التفكري، ووسائل ومناهج علمية،  امتلك من قدرة عىل  ما  العقل بكل  إن 

أن نطلق عليه  الضئيل مام يف وسعنا  الجزء  إال عىل  اآلن،  لنا، حتى  مل يربهن 

املتشابهة،  األمور  يتخبطون يف  الناس سيظلون  أن  وصف »الحقيقة«، وأتصور 

تتقاذفهم أمواجها التي ال تتوقف من دون أن يقفوا عىل الحقيقة بشكل تام، 

يف  هؤالء  فيه  يعتقد  ما  زعزعة  الوقت  َطوال  يحاولون  من  هناك  أن  السيام 

إطار التنازع حول الحقيقة، أو مبعنى أدقَّ أشباِهها. ويزداد هذا الوضع سوءا 

انزلق الجدال إىل رصاع سيايس، يستبيح كلُّ طرف فيه ما شاء من وسائل  إن 

صناعة الربهان، حتى لو كانت زائفة، يف سبيل الدفاع عن وجهة نظره، واالنتصار 

ملصلحته. وكان من بني هؤالء من يدعي أن الحقيقة معه، وقد يكون مستعدا 

للكذب وهو يدافع باستامتة عن هذا.

هل يعني هذا أن الحقيقة غائبة أو غامئة وليس يف مقدورنا الوصول إليها؟ 

ال، ليس األمر عىل هذا النحو، إمنا أريُد مام سبق أن أبرهن عىل أن الحقيقة، 

هذا  ُوِضع  كيف  رأينا  وقد  نزاع.  محل  نفسها  هي  وموقفا،  معنى  باعتبارها 

املعنى يف موضع اختبار بعد انطالق الثورات واالنتفاضات العربية، حيث صارت 

الحقيقة محل ادعاء وتجاذب بني إرادات ورغبات متصارعة هي يف جوهرها 

مجرد مجازات متناطحة، ما يعني يف خامتة املطاف أن االهتامم باملجاز يجب أال 

يقل يف وعينا عن االنشغال بالحقيقة.

وعىل رغم محورية املجاز يف الفكر العريب القديم، عطفا عىل الجدل الذي دار يف 

القرون البعيدة بني املعتزلة واألشاعرة وأهل األثر بشأن تأويل النص القرآين، فإن 

هذه املسألة مل تلبث أن خمدت لدينا، بينام واصلت منوها يف الغرب، متعديًة قضايا 

اللغة وطبيعتها، لتصبح مدخال لتفسري الظواهر االجتامعية والسياسية)1(.

٭٭٭

إنني أتذكر يف هذا املقام ما كان يجري يف مدارسنا، حني ال ُيعطى كتاب »البالغة« 

- وهو جزء من مساق اللغة العربية - ما يستحقه من اهتامم، إذ كان ُمقرِّرو املادة 

يجعلونه كتابا للقراءة فقط، ويخرجون مادته من حسابات االمتحان النهايئ، ولذا 
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كان أغلب املدرسني يهملونه، وأحيانا يرصفون الساعات املخصصة لدراسته يف دراسة 

النحو والرصف والنصوص واملطالعة والقصة املقررة.

كنا نقلِّب الكتاب يف أيدينا، عىل صغر حجمه، ومنرر أعيننا عىل سطوره فرنى 

كلامت من قبيل »املجاز املرسل« و»االستعارة« و»الكناية« و»التشبيه« و»اإلطناب« 

نراه  ما  يكفي  فنقول ألنفسنا:  واملعنوي وغريها،  اللفظي  و»التوكيد«  و»املفارقة« 

القصائد يف  البالغة هي حبيسة  منها يف رشح نصوص الشعر، متصوِّرين وقتها أن 

التي األدبية،  املقاالت  ثم  والروايئ،  القصيص  الرسد  أقل يف  بدرجة  وتحل   األساس، 

مل تكن تخلو من ألوان البديع، السيام إن كانت ألدباء.

كالمنا،  أوصال  كل  يف  البالغة ترسي  ألوان  إن  الصبا  ميعة  يف  أحد  لنا  يُقل  مل 

حتى ما يقال منه باللهجات العامية أو الدارجة، وأن كثريا منه يرثيه املجاز، الذي 

تجاوز  الرضوري  من  أنه  بفطرتهم  يدركون  وهم  وبصائرهم،  البرش  قرائح  خلقته 

الواقعي املبارش الخايل من أي جميل أو خيايل، ورمبا يدركون أن ما ُيَعد من قبيل 

املحسنات البديعية له وظائف أساسية يف فهم التعبريات والرتكيبات، ويحمل كثريا 

من الدالالت، وقد تكون هذه الوظائف، وتلك الدالالت، اجتامعية أو سياسية أو 

ل جزءا رئيسا من الخطاب. نفسية، لتشكِّ

ومل ُيبلغنا أحد وقَتها أن االستعارات تتعدى حدود البرش إىل البهائم، وهي بني 

أخذ ورد بني اإلنسان والحيوان، إذ طاملا استعار دارسو سلوك الحيوانات كثريا من 

املفاهيم التي ابُتكرت يف دنيا الناس، وبدرجة أقل يحدث العكس، ولو أنصفنا لقلنا 

إن البرش يبيتون بياتا شتويا، ألنهم ينامون مدة أطول يف الليايل الباردة، ويسريون 

يف أرساب كالنمل أحيانا، وينسلون معاطفهم الصوفية يف الصيف القائظ كام تنسل 

بعض الحيوانات شعورها)2(. ويف الحالني نحن أمام بالغة بال ضفاف، تسيح يف كل 

الشعر،  أحد، وكل يشء، وليست مجرد مرصعات يف قصائد  إىل كل  اتجاه، وتصل 

ومقطوعات النرث والرسد.

كل  اآلخرين، يف  أحوال  مع  تشابه  قد  حالنا  عليه  كانت  ما  أن  يبدو  لكن 

مكان تقريبا، فمثال »كان معظم علامء اللغة والفالسفة وغريهم من الباحثني، 

حتى وقت قريب، ينظرون إىل االستعارة بوصفها شيئا شاذا، يقع خارج مركز 

اهتامماتهم اليومية، وأنها منحرفة وغري الئقة وغري مناسبة، أو أنها لغة وهمية 
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ال يستعملها الشعراء والسياسيون والناس إال إذا كانوا مختلني عقليا«)3(، وهذا 

بالطبع رأي قارص.

الناس يف املايض يتعاملون مع البالغة باعتبارها ِحلية، أو قالدة زينة،  وكان 

ويربطون بني »سحر البيان« وبني جَيشان املشاعر، لكن األمر تعدى هذا اآلن، 

يف ظل التطور الذي شهدته علوم اللغة، وأدى إىل فك شفراتها، ومعرفة خباياها، 

وإدراك تعدد وظائفها. وقد »كان األقدمون يقصدون من البالغة أنها فن ملخاطبة 

تكون  أن  وهي  أخرى  غاية  الغاية  هذه  عىل  نزيد  أن  يجب  ولكننا  العواطف، 

وظيفة  للبالغة  تصبح  أن  ينبغي  كام  العقل«)4(.  مخاطبة  به  تراد  علام  البالغة 

قرصها  أو  حرصها  متعدية  والجاملية،  التعبريية  وظيفتها  جانب  إىل  معرفية 

عىل األدب، باعتباره مخزنها الذي يجب أن تصب فيه كل إمكانياتها، أو سجنها 

الحريري الذي ال ميكن لها أن تربحه.

فالصور املجازية تظهر يف االستعامالت العادية للغة، ونراها يف عناوين الصحف 

عبارات  نجد  أجنبية  صحف  ففي  باأللفاظ،  املاكر  التالعب  إىل  متيل  صارت  التي 

أرشعتها  تدفع  الطاقة  و»سفينة  للجراحة«،  يخضع  الصحي  »التأمني  قبيل:  من 

الة الضامن االجتامعي«، و»االصطدام بسقف  رياح جديدة«، و»أمريكا تكرس حصَّ

العمر«)5(، ونرى يف صحفنا عبارات مثل »سفينة الوطن«، و»رياح التغيري«، و»اإلرهاب 

األسود«، و»قافلة التنمية«، و»العرس الدميوقراطي«، و»القلة املندسة«... إلخ.

توجد  حيث  للعيان،  ظاهر  بشكل  حياتنا  تفاصيل  يف  منساب  املجاز  إن 

ألسنة  عىل  تجري  التي  اليومية  الحوارات  يف  والكنايات  والتشبيهات  االستعارات 

الناس يف الشوارع واألسواق واملكاتب واملصانع والورش والحقول والبيوت واملالعب، 

واألمثال التي نرضبها، والحكم التي نتعظ بها، واألحكام التي نطلقها، واألساطري التي 

نرددها حكاياٍت ورؤى، واالستشهادات التي نستعني بها. وبعض هذه االستعارات 

املتداولة تعيبه املبالغة، وبعضها ُيعربَّ عنها بإشارة تغني عن عبارة، أو صمت يغني 

عن نطق، لكنها أيا كانت الهيئة التي تتخذها فهي ال استغناء عنها بالكلية.

واملجاز حارض يف اإلحاالت والتضمينات التي تنترش خالل الكتابات بكل اللغات، 

فالشخصيات واألحداث والحكايات والعبارات وبعض الكلامت التي كانت شديدة 

وأكرث  الشفهية،  األحاديث  بعض  يف  ن  ُتضمَّ الجمعي،  الوعي  يف  وترسخت  التميز، 
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أو  قامئة يف قصائد ومرسحيات وقصص وروايات  املكتوبة، وقد تكون  السطور  يف 

وألن  ومختلقة.  حقيقية  شخصيات  إىل  ينسب  وما  فنية،  وأعامل  دينية،  نصوص 

اإلحالة الضمنية ال ُتستعاد بوصفها إشارة مبارشة، إمنا معها بعض املعاين اإلضافية 

املجاز  لها)6(، فإن حضور  الكلمة رمزا  أو خصائص صارت  التي متثل بعض صفات 

نصوصهم  يف  وتضمينها  استدعائها  يف  لكثريين  إغراء  أكرث  يجعلها  اإلحالة  تلك  يف 

ن هو شخصية، فإنها غالبا يلفها سحر املجاز أو ما  الجديدة. وحتى لو كان املتضمَّ

يشبهه، مام يزيد من ألقها، ويحض عىل استدعائها، ويجدد وظيفتها التي تتجاوز 

الثقافات واألزمنة.

العلمية  القضايا  عىل  حضوره  يفرض  أو  العلمي،  التفكري  يزاحم  املجاز  وصار 

املطروحة يف اإلنسانيات عىل وجه الخصوص، وحتى يف الطبيعيات، حني يراد اإليحاء 

بعض  ورغبة  والدويل،  االجتامعي  الرصاع  إطار  يف  أخرى،  أغراض  لخدمة  بالعلم 

األطراف يف تعزيز الهيمنة.

٭٭٭

أريد أن أبنيِّ يف هذا املقام أن هذه ليست دراسة يف علم اللغة أو البيان، إمنا يف 

علم االجتامع السيايس، وإن كانت تتوسل بعطاء اللغويني يف الربهنة عىل تصورها 

املبديئ، ومقولتها الرئيسة، أو افرتاضها األسايس، أال وهو أن املجاز حارض يف الحياة 

السياسية، بقدر حضوره يف املجتمع الذي ُتشكل اللغة واسطة التفكري والتعبري عنه، 

وتقيم بحروفها املنطوقة والصامتة بنيان العالقات بني أفراده، يف توزُّعها بني الرصيح 

واملنطوق  وامُلضَمر،  والبائن  واملختزَل،  وامُلسَهب  والغامض،  والجيل  والضمني، 

ل بالعبارة واملتخفي خلف اإلشارة. والصامت، وما هو حروف وما هو صور، واملتوسِّ

وتتحول اللغة والصور يف هذا املقام إىل أداة أو وسيلة للتحليل، لكنها ال تطغى 

التشكيالت  جلب  مجرد  تتعدى  السياسية  الحياة  يف  االستعارة  ألوان  ألن  عليه، 

اللغوية والصور من عامل النبات والحيوان بل اآلالت لتقربه من عامل اإلنسان يف 

مجال كونه كائنا سياسيا، شاء أو أىب، أدرك أو مل يدرك، تساوق مع هذا أو جفل 

واستعصم بالهروب الزائف إىل استعارة النامذج والطرق، وأنظمة الحكم، وأساليب 

الخطاب،  أبنية  وتشييد  والترشيعات،  القوانني  وسن  التنمية،  ومسارات  اإلدارة، 

ورسم ألوان الدعاية.
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لهذا مل يلزم الباحث نفَسه باإلسهاب يف رشح ألوان املجاز وتجلياته املتعارف 

السيايس«  »املجاز  عن  تصوره  ليبني  إليه  انتهوا  مام  منطلقا  اللغويني،  عند  عليها 

مبسارات منهجية مختلفة، وإن كانت العناوين الرئيسة لفصوله تتكئ عىل بعض 

أخرى،  مجاالت  إليها  وتضيف  املجاز،  ألشكال  اللغويون  أنجزها  التي  التقسيامت 

وما  الرصاع،  إىل  تجنح  التي  السياسة  قلب  من  ومشتقًة  املجتمع،  رحم  من  نابتًة 

يقتضيه من بناء الحجة واإلقناع، برصف النظر عن مدى متاسكها ومرشوعيتها.

إن الكتاب، عىل رغم ما يلتزم به من منهج علمي يف التفكري والتأمل والرشح 

واالستدالل، فإنه ال يهمل التفكري الحر، الذي ال يحبس نفسه داخل صندوق التحليل 

املتعارف عليه، واملفروض فرضا، بنامذجه اإلرشادية ونظرياته ومؤرشاته ومقاييسه، 

له، تستجيب  يك  ومعرفة،  معلومة  كل  عنق  إليه  يلوي  مسبق،  ر  لتصوُّ يتحيز   وال 

وال يْقرِص نفسه عىل منَتج معريف لثقافة دون سواها، إمنا هو منفتح عىل عطاءات 

عقول برشية متعددة، أدلت بدلوها يف هذا املضامر، وسعت إىل فهم قضية املجاز 

متباينة،  وسياسية  اجتامعية  وسياقات  مختلفة،  تصورات  مع  املتشابكة  بعالقاتها 

وظروف متبدلة يف الزمان واملكان.

وما أود أن أنبه إليه هنا أنني مل أقصد بدراسة املجاز السيايس أن ألقي السياسة 

ماسة  حاجة  يف  اآلن  أننا  السيام  الحقيقة،  مالمسة  عن  التام  االبتعاد  مجاهل  يف 

إىل تقريب السياسة، فكرا ومامرسة، من الحقائق، بل قصدُت يف األساس أن أُجيلِّ 

بعض الغموض وأكشَف بعض التالعب الذي يسكن قلب السياسة، سواء أأخذ شكل 

توظيف املجاز يف دغدغة مشاعر الجمهور، أم كان املجاز مجرد مرسب للهروب من 

مواجهة الحقيقة، التي قد متثل شوكا جارحا يتجنب الساسة امليَش عليه، ليس ألنها 

ُتدمي يف حد ذاتها، بل لغضاضة أقدام أولئك الذين يفضلون دوما العيش يف ظلامت 

الكذب واملخاتلة مبا يصنعونه من اإلبهام واإليهام، اللذين يجعالن الجمهور يف حالة 

ترقُّب ودهشة هي أشبه بالشلل، وهي مسألة يفضلها الساسة، بغض النظر عن نوع 

النظام السيايس الذي يحُكم ويتحكم يف تسيري األمور، استبداديا كان أو دميوقراطيا؟

إن هذا الكتاب، الجديد يف موضوعه بالنسبة إىل داريس العلوم السياسية العرب 

بعد أن تناول بالغيون بعض جوانبه، هو محاولة لهز املسلَّامت الزائفة، والتصورات 

الجامدة، التي يتبناها دارسو العلوم السياسية يف بالدنا، ممن يعتقدون أن السياسة 
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هي بالرضورة »فن املمكن« رشَط أن يكون هذا املمكن هو »ابن الحقيقة« و»ربيب 

الخطل،  باألوهام، إىل مسالك  أشبه  التي هي  راتهم،  بتصوُّ ينحرفون  الواقع«، وبذا 

ومهالك الجهل، يف وقت يعتقدون فيه أن ما يدرسونه هو حقيقة ال تقبل الشك.

ويتغيا الكتاب مبا هو أعىل من تنبيه الدارسني، أال هو إماطُة اللثام عن كثري من 

قلب  يف  تقع  باعتبارها  اللغة،  توظيف  عرْب  بالسياسة  يحيط  الذي  والخداع  املكر 

»القوة« التي تدور حولها العملية السياسية برمتها، وباعتبار البالغة الجديدة قد 

فرضت وجودها عىل الثقافة السياسية)7(.

إن كل يشء يف النهاية ُيعربَّ عنه بالعبارة أو باإلشارة، وحتى إن ذهب السيايس 

إىل الفعل، فإن فعله يسبقه كالم، أو يصاحبه، ويتبعه، للتربير أو التوضيح أو حتى 

إعالن النرص يف املعارك السياسية، صغرية كانت أو كبرية. وهذا الكتاب ينطلق من 

تلك النقطة، ليحاول كشف جوانب املجاز يف الخطاب والفكر السيايس املعارص.
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رياضيًة  معادلًة  اإلنساينُّ  املجتمُع  ليَس 

ُمحَكمة، أو تركيبًة كيميائيًة محددَة العنارص، 

بل  والزوايا،  األبعاد  أو شكال هندسيا معروف 

هو حركة دائبة تتوزع بني االنتظام والعشوائية، 

واإلحجام واإلقدام، واإلرجاء واملبادرة، والقعود 

والنهوض، والسلبيـــة واإليجــــابية، والعنــف 

والســــالم، والصخب والســــكوت، والتعصب 

والتخيل.  والتذكر  واألمل،  واليأس  والتسامح، 

وتوجـــد بني هذه املتنـــاقضات ألوان وأشكال 

وأمناط متــــــدرجة من التصورات والترصفات، 

والظنون والرؤى، واآلمال واألوهام.

وُيعبِّ النـــــــاس عن كل هذه الحـــاالت 

باإلشارات  أو  مكتوبة  أو  منطوقة  بكلامت 

السياسُة والكالم

حديِثنا،  يف  االستعاراِت  دوُر  »ينشُط 
تنبُئنا  ما  فقط هي  تكون  أن  لتتعدى 
مجرد  أنها  من  البالغة  قواعد  به 
األوهام  من  ألوان  إىل  ناقص،  تشبيه 
يصنعها  التي  والتصورات  والتهوميات 
أننا  للحقيقة، خصوصا  الدائم  الغياب 
ال نعرف عىل وجه اليقني ما يقف وراء 

القرارات السياسية«

11
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واإلمياءات واإليحاءات، ويجري األمر بني ظاهٍر وباطن، وواضٍح وُمضمر، وجيلٍّ 

التواصل،  البرش يف سبيل  إليه  ما يحتاج  أو كل  اللغُة والكالم،  وخفي، لتحرض 

الذي هو رضورة لألفراد والجامعات، يك تكتمل لوحة الحياة أو تتوافر رشوط 

وجودها، ألنه من دون تواصل سنكون جامدات أو أمواتا، أو حتى عدما، إن كان 

من املمكن تعيني العدم.

يف هذا املضامر قد يكون من املفيد ابتداًء االلتفاُت إىل ما قاله السيوطي يف 

تعريفه للكالم والتمييز بينه وبني غريه:

»ما خرج من الفم إن مل يشتمل عىل حرٍف فصوٌت، وإن اشتمل عىل 

مفردا  كان  فإن  فقوٌل.  معنى  أفاد  وإن  فلفٌظ،  معًنى  ُيِفْد  ومل  حرف 

فكلمٌة، أو مركبا من اثنني ومل ُيِفْد نسبة مقصودة لذاتها فجملٌة، أو أفاد 

ذلك فكالٌم، أو من ثالثة فَكِلٌم«(1).

والعبارة،  الجملة  ويسكن  واللفظ،  الصوت  يتعدى  الكالم  فإن  هنا  من 

يف  تكمن  التي  ومراميه،  معانيه  تفسري  يف  واالجتهاد  للتأويل  قابال  ويكون 

بني  تعنيه  ما  إدراك وفهم  يتفاوت  قد  التي  والعبارات،  والرتاكيب  املفردات 

والتحوير  التشويه  آليات  لكل  وتتعرض  به،  ومفعول  وفاعل  وسامع،  ناطق 

والتدوير والتأويل، بعُضها يذهب إىل املعنى من أقرب طريق، وبعضها علينا 

أن نبذل جهدا مضنيا، أو نستعيَد ما يف رؤوسنا من خبات وتصورات، يك نقف 

عىل مبتغاه ومنتهاه. وبعض الكالم يكون جديدا عىل مسامعنا، وبعضه مجرد 

عبارة جارية وسائدة تلوكها األلسن، وقد بات معناها محددا برصامة من فرط 

استعاملها أو توظيفها.

لكن مثل هذه العبارات النمطية أو امُلَنْمَذجة أو املعلبة ليست هي الغالبة، 

بل تلك التي تنفتح عىل تأويالت عدة، قد تتعدد عىل قدر السامعني أو القارئني، 

وميكنها أن تجعل الصمت أحيانا أبلغ من الكالم، أو أجدى، ألن النطق قد ُيفسد 

املعنى، يف ظل عجز اللغة، مهام كانت درجُة إتقانها وبالغتها، عن التعبري عن 

كل ما نريد قولَه.

قصيدته:  يف  قال  حني  ُمحقا  عبدالصبور  صالح  الكبري  الشاعر  يكون  ورمبا 

»مذكرات الصويف برش الحايف«:
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»احرْص أال تسمع

احرص أال تنظر

احرص أال تلمس

احرص أال تتكلم

قف.. 

وتعلق يف حبل الصمت املبم

َينبوع القول عميق

لكن الكف صغرية

من بني الوسطى والسبابة واإلبهام

يترسب يف الرمل كالم

وألنك ال تدري معنى األلفاظ

 فأنت تناجزين باأللفاظ

اللفظ حجر

بَت كالما فوق كالم اللفظ منية، فإذا ركَّ

من بينهام استولدَت كالم

لرأيَت الدنيا مولودا بشعا

ومتنيت املوت

أرجوك

الصمت!«(2).

وإىل جانب خيال الشاعر هناك رأي العلم الذي يبديه عالِم األنرثوبولوجيا 

 ،Bronislaw Kasper Malinowski البولندي برونيسالف كاسب مالينوفسيك

حني يقول بعد دراسة متأنية لعدة مجتمعات برشية:

»إن الناس يتداولون كلامٍت عىل أن لها قدرًة كامنة عىل إحداث األفعال.. 

وقد تكون الكلمة الواحدة، التي ينطق بها املرء، مصدر سعادة للماليني 

من البرش، مثلام هو كائن حني يبارك األب يف املسيحية املخلصني من 

ويخاطروا  وراء ظهورهم،  كل يشء  الناس  يرتك  أن  الرب. وميكن  عباد 

بحيواتهم، وينفقوا أموالهم، ويخوضوا الحروب، وينظموا رحالت متعبة 
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يف مغامرة من أجل اكتشاف الجديد، ألن واحدا من بينهم نطق ببعض 

الكلامت. قد ترد تلك الكلامت يف خطاب سخيف لواحد من الساسة، أو 

عبارة ثابتة يف خطاب مقدس، أو تعليٍق أحمَق يجرح الكرامة الوطنية، 

أو إنذار نهايئ. ويف جميع األحوال تصري الكلامت قوة ضاربة، وتصبح من 

األسباب الحاسمة للفعل«(3).

لكن السؤال الذي يفرض نفسه يف هذا املقام هو: هل الكالم ُيحلِّق يف الفراغ؟ 

ترتبط  جميعها  املجتمعات  يف  أنه  هي  األوىل  للوهلة  تأيت  التي  اإلجابة  إن 

الكلمة بالسياق االجتامعي الثقايف الذي ُتَتَداَول فيه. وكل ثقافة تطلق مفردات 

بعينها لوصف االنفعاالت األساسية املتعارف عليها وهي: االهتامم، واالبتهاج، 

والخجل،  والخوف،  واالزدراء،  واالشمئزاز،  والغضب،  والحزن،  والدهشة، 

والشعور بالذنب. وهذه حالة عامة مع استثناءات قليلة تثبت القاعدة، مثل 

اللغة البولندية التي ال تعرف كلمة »االشمئزاز«، واللغة الجنجالية، وهي لغة 

وغياب  و»الحياء«(4)،  »الخوف«  بني  معجميا  تفرق  ال  التي  قدمية،  أسرتالية 

السياسية  والتوجهات  والقيم  املعارف  يف  دون شك،  من  يؤثر،  تلك  التفرقة 

هذه  عن  التعبري  تعرف  أخرى  مبجتمعات  قورنت  إن  املجتمعات،  تلك  يف 

االنفعاالت جميعها أو بعضها.

وفضال عن وصف االنفعاالت، ُيَعبَّ عن املعايري والطرائق والقيم والجزاءات 

تنتقل من  التي تحفظها، وتجعلها  الكلامت،  السلوك بواسطة  واألدوار ومناذج 

إنسان إىل آخر، ومن جيل إىل آخر. يف الوقت ذاته فإنه »من املؤكد أن رموزا 

تسهم  ومتاثيَل،  ورصوحا  ولوحاٍت  ورسوما  وأغراضا  وأدواٍت  أخرى  وإشاراٍت 

كذلك يف نقل الثقافة واملحافظة عليها«(5).

وهذا يفيد بالطبع يف أن »الكالم يف السياسة« أو »كالم السياسة« من أكرث 

يكون  ما  أقرب  الفلسفة  الحوار يف  كان  فإذا  العام.  السياق  تفاعال مع  األنواع 

بناء  أو  نسق  إىل  يسعى  ومنطق  وتأمالت  أفكار  عب  يدور  الذي  للمونولوج، 

متكامل غري متناقض، فإنه يف السياسة ديالوج، يجري بني قوى وتكتالت وأحزاب 

وجامعات ودول، ويعب عن التنافس والرصاع بينها(6). ويف هذا الشكل الحواري 

يكون للكالم دور بارز، ال ميكن فهُمه إال من خالل السياق االجتامعي.
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ومثل هذا التصور يبهن عىل عدم صواب رأي من يتعاملون مع السياسة 

عىل أنها حقيقة مادية واضحة، وال يبذلون أي جهد يف سبيل معرفة ما فيها من 

كلامت محملة باملجاز، حيث األوهاُم والخياالت والصور غري الحقيقية والُخدع 

ليست  فالسياسة  والعقول،  والقلوب  وباملشاعر  واملعاين  باأللفاظ  والتالعب 

منه،  رئيسا  الكالم جزءا  بل هي يف مطلعها خطاب، يشكل  أساسها،  سلعة يف 

وهنا يولد ويسكن املجاز، الذي ال ميكن نكرانه أو تجاهله.

وحتى لو قلنا إن الناس يف الدول الحديثة ينتظرون من السياسيني، خاصة 

قادة الدول ورجال اإلدارة العليا، بذَل أقىص ما لديهم من جهد يف سبيل توفري 

العيش الكريم للشعب كله عب تقديم كل الخدمات من تعليم وغذاء ودواء 

وإيواء وكساء واتصال وترفيه، وإقامة العدل من خالل االلتزام بتطبيق القانون 

أو إنفاذه، وتوفري الفرص املتكافئة بني الجميع من دون متييز عىل أساس النوع 

أو العرق أو الدين أو املذهب أو اللغة أو الطبقة أو الجهة، واتخاذ ما يلزم حيال 

حامية الدولة ومتثيلها بأمانة وكفاءة وبراعة لدى الدول األخرى، فإن كل ما يف 

ل  هذا من خدمات مادية ومعنوية ورمزية يبدأ بالكالم، الذي به ُتكَتب وُتسجَّ

وُتطَرح معامل السياسات والخطط واالسرتاتيجيات.

فالبامج والخطط التي تضعها الحكومات، وتعمل عىل ترجمتها يف الواقع 

املَعيش، تصاغ يف كلامت تتجاور لتصنع العبارات التي تتتابع فتخلق تصورات 

متكاملة أو مقبولة ومقنعة، ُترَتجم فيها األحالم واألفكار واألخيلة إىل إجراءات 

قابلة للتطبيق. كام أن البدائل التي تضعها املعارضة للسياسات القامئة ما هي 

يف النهاية إال كلامت أيضا، تتوزع عىل دروب الحياة جميعها، وترمي إىل إقناع 

الناس بها، وتظل ُوعودا مادامت املعارضة مل تتولَّ الحكم، فإن تولْتُه انسحب 

عليها ما ينسحب عىل من كانوا يف إدارة الدولة من قبل.

ده العبارات  ويف الحالتني يحط الكالم الهائم يف الرؤوس عىل الورق، فتحدِّ

ه وتقيده عىل منتج الرسالة ومتلقيها، السيام إن كان واضعو  املكتوبة، أو تحدُّ

البامج لديهم إملام تام باملشكالت واملعضالت والتحديات، وقد درسوها وقلَّبوها 

عىل وجوهها، وخلصوا إىل حلول علمية وعملية لها، تتخلص من أساليب الخداع 

البالغة  من  شحنات  تتطلب  التي  والعواطف  الغرائز  عىل  واللعب  واملراوغة 
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ال  جلية  واضحة  بالتزامات  والتقيد  التقييد  من  بالهروب  تتسم  وقد  واملجاز، 

مجال فيها لتأويالت عدة، أو تفسريات متباينة، أو أبواب ونوافذ مواربة للتنصل 

والهروب، إن لزم األمر.

فتصبح  واإلجرائية،  والعملية  بالتقريرية  تتسم  الخطط  أو  البامج  وهذه 

مبنزلة العهود أو الوعود التي تقطعها الحكومات عىل نفسها، بعد أن تكون قد 

دتها وقدمتها يف صورة مفصلة بوسع كل من يطلع عليها أن يعرف  حددتها وعدَّ

فيمتلك  منها،  واملقبول  املعقول  املستوى  يدرك  األقل  عىل  أو  عليه،  وما  له  ما 

ممثيل  عب  أو  مبارشة  بطريقة  سواء  واملحاسبة،  واملراجعة  التقييم  عىل  القدرة 

الشعب من أعضاء املجالس النيابية واملحلية أو البلدية، الذين ترتكز مهامهم يف 

سن الترشيعات والقوانني واملشاركة يف وضع السياسات العامة، والرقابة عىل أداء 

الحكومة، واملساهمة يف إْطالع الشعب عىل املعلومات، وإظهار خلفيات القرارات.

ون عن آرائهم فيام يجري، أو يشاركون  وينقل هؤالء كل ما يدور، أو يعبِّ

يف صنعه من خالل الكلامت. ويشاركهم يف هذا اإلعالُم الذي يعرض ما يتلقاه 

من املسؤولني واملمثلني النيابيني، ثم يعمل عىل كشف ما يتعمد هؤالء إخفاءه، 

ويصوغ كلَّ هذا يف كلامت ُتكتب يف الصحف أو ينطق بها اإلعالميون يف البامج 

اإلذاعية واملتلفزة، وقد ُترَسم يف صور ملتقطة من الواقع، بعضها يغني عن آالف 

الكلامت، أو يف رسوم كاريكاتورية َتختزل الكثري مام يقال، ورمبا ُتعب عنه أحيانا 

بطريقة أعمَق مام تستطيع الكلامت أن تفعله.

تتهم معارضيها  أو سلطات  الدول حكومات  عىل رغم هذا نجد يف بعض 

بأنهم ال ميلكون إال »الكالم«، مع أن الكالم هذا يكون هو الطريقة التي تحتويها 

الذي  والتصويب  التعقيب  أو  البديلة  والسياسات  والخطط،  الحزبية،  البامج 

ينطق به املعارضون، أو التعبري عن اآلراء واملواقف واالتجاهات من قبل سائر 

الكالم  غري  أخرى  بطرق  هذا  عن  يعبوا  أن  أيضا  بوسعهم  الذين  املحكومني، 

تشمل اإلشارة واإلمياءة ولغة الجسد عموما.

املشكلة  أن  نجد  واملعارضة  السلطة  بني  املالسنة  ورمبا  املواجهة  وخالل 

الحقيقية ال تقف عند حد اتهامات األوىل للثانية بأنها ال تجيد سوى الرثثرة، وأن 

إمكانية توظيف الكالم يف التالعب بعواطف الجمهور إمنا هي أعمق من ذلك 
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بكثري، ومتس الطرفني، وال مزية ألحدهام عىل اآلخر يف هذا، إذ متتد إىل مدى 

قدرة الكلامت عىل التعبري عن الواقع. فاألسئلة التي سببت مزيدا من املعاناة 

واالضطرابات والدمار للبرشية عىل مدار تاريخها كانت تلك املتعلقة مبناظرة 

الكلامت للوقائع، ويكفي أن ننظر إىل كلامت من قبيل: دين، ووطنية، وملكية. 

فعىل رغم أن كل كلمة حية من هذه لها جذورُها يف وعينا وتاريخنا العقيل، 

الواقع تبدو أمرا مختلفا متاما، وبذا مل تُعد تنفع يف  فإنها بتحديد ماهيتها يف 

هذا الفكرُة البدائيُة التي كانت تتصور أن االسم يشري إىل اليشء ويصفه، وأن يف 

وسعنا االستدالَل عىل وجود اليشء مبجرد حضور االسم(7).

يقترص  ال  السياسة  كالم  أن  يبنيِّ  والسائد  الجاري  يف  النظر  وإمعاُن 

الخطب  يف  أيضا  يتجىل  بل  واملعارضة،  السلطة  بني  املبارشة  املساجالت  عىل 

والشعارات والبيانات واملنشورات التي تنتجها أطراف عديدة منشغلة بالعمل 

السيايس. وبذا يتخفف هذا الصنف من الكالم كثريا يف هذه الحالة من التقريرية 

من  عليه  تنطوي  مبا  البالغة  َمعني  من  ينهل  أن  وسعه  يف  ويكون  واإلجرائية، 

واالجتامعية  السياسية  التعبئة  يف  ُتْستعَمل  وتشبيهات،  ومبالغات  استعارات 

خالل االنتخابات أو االستفتاءات أو دعوة الشعب إىل الحضور خلف املرشوعات 

الوطنية الكبى، وُتستعَمل أيضا يف التحريض والتجييش والتهييج والتأجيج خالل 

واالنتفاضات  واإلرضابات  واالعتصامات  املظاهرات  مثل  االحتجاج  من  أمناط 

والفورات والثورات واالنقالبات العسكرية.

ففي الحالة األخرية ال يكون املضطلعون بالتعبئة أو التحريض معنيني بدقة 

األلفاظ وعقالنيتها وواقعيتها وعلميتها ومنهجيتها، مثلام هي الحال عند الناطقني 

ه إىل السلطة، أو  الرسميني بترصيحات وبيانات وردود عىل االنتقادات التي توجَّ

لدى واضعي الخطط، أو من يسنون القوانني والترشيعات ويصوغون الدساتري.

لكن الطرفني قد يتبادالن يف بعض املواقف والحاالت اللجوء إىل البيان أو 

النهاية  ليست يف  الذكر،  السياسة، كام سبق  أن  إدراكهام  البالغة، من منطلق 

ه بالدرجة  رة أو استهالكية، بل هي خطاب يف األساس، موجَّ سلعة مادية، معمَّ

يزيد  أو  فيقنعها،  لها  يروق  وقد  وتستهلكه،  تنتظره  التي  الجامهري  إىل  األوىل 

:Gustaf Lubon غضبها. وهنا يقول غوستاف لوبون
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»إن الجامهري يبهر مخيلَتها ويثريها االستخداُم الذيك والصائب للكلامت 

والعبارات املناسبة، فإذا ما استخدمناها بشكل فني لبق فإنها تستطيع 

عندئذ أن متتلك القوة الرسية التي كان أتباع السحر َيْعُزونها إليها يف 

املايض. فهي تثري يف روح الجامهري العديدة أقوى أنواع اإلعصار، ولكنها 

هرم  من  علوا  أكرث  هرما  تبني  أن  وميكنها  تهدئها،  كيف  أيضا  تعرف 

الجامهري  ضحايا  أقصد  فقط،  الضحايا  عظام  بواسطة  العتيق  كيوبس 

بالصور  مرتبطة  الكلامت  قوة  إن  والعبارات.  الكلامت  هيجتها  التي 

التي تثريها، وهي مستقلة متاما عن معانيها الحقيقية. والكلامت التي 

يصعب تحديد معانيها بشكل دقيق هي التي متتلك أحيانا أكب قدرة 

عىل التأثري والفعل«(8).

وعىل رغم هذا نجد أن هناك من يرى أن القادة والساسة تكفيهم معرفة 

اختيار الكلامت التي تجعل الجامهري تقبل أبشع أنواع األشياء، ففي الواقع نجد 

أن »براعة الحكام تتمثل، كباعة املحامني، يف معرفة كيفية التالعب بالكلامت، 

معاين  نفسه  املجتمع  يف  متتلك  نفسها  الكلامت  ألن  وذلك  لفن صعب،  وإنه 

ظاهريا  تستخدم  الطبقات  فهذه  االجتامعية،  الطبقات  إىل  بالنسبة  مختلفة 

الكلامت نفسها، ولكنها ال تتكلم اللغة نفسها«(9).

ال  أفعاال  السلطة  من  ينتظرون  الذكر،  سبق  وكام  الناس،  من  كثريا  إن 

أقواال، بالدرجة األساسية، ومن ثم ينشغلون أكرث بقدرة أهل الحكم عىل تلبية 

احتياجاتهم املادية، لكن هؤالء أنفسهم ال يرضون، حتى لو توافر لهم املستوى 

املناسب من الرفاه، أن يخاطبهم الحكام بغطرسة وعجرفة وتعاٍل. فلو تصورنا 

التنمية والنمو، وانعكس هذا  أن حاكام قد حقق إنجازا عريضا يف مستويات 

عىل أحوال املحكومني، لكنه يخاطبهم مبا يحقر من شأنهم، ويتهمهم بالكسل، 

أو يصور نفسه عىل أنه الوحيد الذي يعمل يف الدولة بأرسها بإخالص وإتقان 

يف  الناس  ألن  شك،  دون  من  الغضب،  سيثري  الخطاب  هذا  مثل  فإن  وتفاٍن، 

هم الكرامُة جنبا إىل جنب مع الرفاه املادي،  النهاية، أو تيارا عريضا منهم، ُتهمُّ

بل إن من بينهم من يقدمون االحرتام الذي يجب أن تبديه السلطة حيالهم عىل 

توفريها حياة مادية جيدة لهم.
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بني  العالقة  حد  عند  يقف  ال  الشفاهي  للكالم  السيايس  التوظيف  لكن 

السلطة والشعب فقط، بل إن الناس يحتاجون إىل الكالم ذي املجازات الظاهرة 

املتدفقة، من أجل ترتيب معاشهم، وإقامة العالقات بينهم.

يف  اللغة  استخدام  طريقة  عن   Shirly Heath هيث  شرييل  دراسة  ففي 

ترصيف األمور الحياتية التي طبقتها عىل ثالثة مجتمعات مختلفة داخل الواليات 

الناس  أن  وجدت  والعاملة،  املتوسطة  والطبقتان  والسود  البيض  هي:  املتحدة 

واالقتباسات  والحكم  األمثال  وُيْدرجون  والبهجة،  التسلية  ُبغية  قصصا  يرسدون 

الدينية يف ثنايا قصصهم، وهناك من يقلد شخصيات تلفزيونية يف مشاهد متثيلية، 

ويوجد من يستخدم تعبريات بالغية إلطالق أحكام قيمية عاطفية، تضفي بهجة، 

وتشعل التفاعل بني السارد والجمهور عىل حد سواء(10). 

وهنا يثار تساؤل جديد: عن أي كالم يف السياسة نتحدث؟ الشفاهي أم املكتوب؟

الحقيقة أننا بوصفنا برشا حني نتحدث عن الكالم فإننا ال نقصد به فقط 

الكالم الشفاهي الذي تنطق به السلطة، أو يتفوه به املحكومون، وهم يعبون 

عن آرائهم السياسية، بل نقصد أيضا الكلمة املكتوبة، السيام أن االنتقال من 

الشفاهية إىل الكتابية قد أثر يف أوضاع البرش يف كل املجاالت، حني راح ميس 

بشدٍة التطوراِت االجتامعيَة والسياسية واالقتصادية والنفسية، ويؤثر يف وضع 

املؤسسات الدينية، واملهارات التقنية وغريها(11).

التي تساعد  التوجيهات واإلرشادات  املكتوب يحمل مجموعة من  فالنص 

عىل التفاعل الصحيح مع اللغة وبها، واملعاين ال تكون كامنة يف النص، بل هي 

مستنَبطة من الخطاب الذي ينشئه القارئ يف تفاعله مع هذا النص(12)، حني 

يتلقاه ويفكر فيه ويتأمله، وينتج خطابا عىل ضفافه، يف تغذية مرتدة ينتبه إليها 

الحاكم الحصيف، حني يستمع، عب مؤسسات وإجراءات، إىل أصوات املحكومني 

وهم يدلون بآرائهم يف السياسات القامئة يف صيغة كلامت مكتوبة أحيانا.

إن الكتابة، وثقافة الطباعة، مارستا دورا مهام يف تعزيز الهويات الثقافية للدول، 

عب تدوين أحداث املايض، وجعلها يسرية التذكر، مبا يوظفها يف فهم أحداث الحارض 

وتحليلها. فاألحداث والوقائع الكبى يف تاريخ األمم محفوظة عب ماليني الكلامت، 

التي تصنع منها فكرة، ومن ثم منوذجا، بعد أن جعلتها حقيقة غري قابلة للدحض(13).
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وللكتابة مقدرة عىل اإلشارة إىل انتامء الفرد لخطاب يحمل دالالت اجتامعية، 

العامل، أو يعمل ضمن »شبكة اجتامعية« تكون  وُيَعد وسيلة للوجود يف هذا 

والتقارير  والقصص  املحادثات  تضمينها يف  املعنى عب  اللغة هي صانعة  فيها 

واملناقشات واملداوالت واملقاالت، وكل أشكال الحياة التي تجمع بني الكلامت 

واألفعال واملواقف والقيم واملعتقدات والشعور بالهويات االجتامعية ومختلف 

ل  األنشطة، وكذلك اإلمياءات والنظرات وأوضاع الجسد واملالبس، وجميعها تشكِّ

التفكري  طرق  وبعض  اللغة  استخدام  طرق  بعض  بني  يجمع  الذي  الخطاب 

واالعتقاد والشعور والتقييم والعمل(14).

ارتباطها  يعني  ما  واستقبالها،  إنتاجها  بسياقات  املكتوبة  النصوص  وترتبط 

بالثقافة، أو بأمناط التفاعل االجتامعي داخل ثقافة معينة، ما يعني وجود عالقة 

بني األشكال املتباينة التي ينتجها النص عىل أساس مختلف األهداف االجتامعية 

التي يقصدها، ومن ثم ال يبقى النص محلِّقا يف الفراغ، بل هو، بوصفه شكال 

كتابيا، مربوط بالواقع االجتامعي والسيايس الحي(15).

ويف مجال الحديث عن السياسة بوصفها كالما ال بد من تبيان عالقة اللغة 

أن  إمكانية  ومدى  ذاتها،  حد  يف  معتَبة  سلطة  اللغة  تصري  وكيف  بالسياسة، 

تشكل رافدا قويا من روافد القوة الناعمة ألي دولة، صغرت أو كبت. وهو ما 

سُيعالَج تفصيال يف النقاط التالية:

أ - اللغة والسياسة
يستقر اللغويون عىل أن اللغة لها وظيفة مرجعية تنشغل بصناعة السياق 

أو اإلطار العام، حقيقيا كان هذا أو متخيال، ولها وظيفة انفعالية أو تعبريية عن 

مختلف املواقف، ووظيفة محرضة أو إيعازية واتصالية بني املتكلمني، كام أن 

لها وظيفة مجازية »ال متارَس يف إنتاج الشعر فقط، بل يف مختلف اإلنتاجات 

وفحواه،  اللغوي  خطابه  شكل  بني  تعادالٍت  املتكلم  فيها  ينشئ  التي  اللغوية 

راميا إىل خلق تأثريات جاملية«(16)، قد ال تتوقف عند حد تذوق الجامل، بل 

تريد أن تستميل الوجدان نحو موقف سيايس أو اجتامعي معني، وهنا يصبح 

والبيانات  الخطب  يف  مبارشة،  بطريقة  هذا  أكان  سواء  مكان،  السياسية  للغة 
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والترصيحات واملنشورات، أم بطريقة غري مبارشة، من منطلق أن كل يشء يف 

حياتنا يبدو ُمسيَّسا، شئنا أو أبينا، بل أبعد مدى من هذا حني انقلبت الجغرافيا 

التوسع  إىل  النازعة  اإلمباطوريات  حرص  مع  لغوية،  جغرافيا  إىل  السياسية 

والهيمنة عىل فرض لغتها عىل أهل املستعَمرات(17).

لصناعة  وامليادين  الحقول  مختلف  من  الكثري  تستعري  السياسية  فاللغة 

دالالتها الخاصة، التي توظفها يف معالجة قضية أو مسألة، متخلية عن أن تكون 

مجرد لغة وصفية خالصة، بل هي متعددة املستويات واملراجع، تقتبس من عامل 

الحيوان، ومن مجال الصناعة ومسار العلم وتصورات الدين وطقوسه، وعطاء 

الوصف  فيها  األساطري، ويختلط  الفنون واآلداب، وتحليق  التقنيات، وتجليات 

بالتقييم، والتدوين باألمر، والرصد بالتوصية(18).

االرتباط،  املصطلحات وثيقة  والبالغة والسلطة حزمة من  السياسة  وتشكل 

بني  الروابط  زيَّفوا  فالسوفسطائيون  مبكر،  وقت  منذ  الفلسفة  ملسته  ما  وهو 

البالغة والسلطة، وكرسها أفالطون عب نظام تعليمي يفصل البيان عن الحكمة، 

ثم  املجتمع،  وقوة  اإلقناعية  اللغة  بني  االتحاد  أعاد  أن  يلبث  مل  لكن شيرشون 

انهار االتحاد بني االثنني بانهيار املدينة الغربية مع نهاية القرن الخامس امليالدي. 

اإلرهاب  بالغة  من  ليجعل   (19)Niccolò Machiavelli ميكافيليل  نيقوال  وجاء 

والتسلط واإلرباك سالحا يف أيدي األمري، ويحذره من البالغة السلبية التي ميتلكها 

اضطالع  إىل رضورة   (20)Jürgen Habermas هابرماس  يورغن  ونبه  املتملقون. 

بإنتاج خطاب مقنع للمواطنني، وهي مهمة موَكلة إىل بعض  الحكم  مؤسسات 

 Karl (21) مفهوم كارل ماركسKenneth Burke صناع البالغة. ووسع كينيث بريك

Marx(22) عن »التعمية السياسية«، ونظر إىل الخطاب السيايس باعتباره »استثارة 

بأفكار  الكامنة وراء وعينا  التي هي مستودع للمعتقدات  السياسية«،  لألساطري 

محددة، قد تكون مفيدة يف دفع الفرد إىل االنتصار عىل متاعبه، وفتح الباب أمام 

تطور مادي رضوري، واإلميان بدور العلم يف الحياة، ومن ثم بات من املتبع أن 

يستدعي السياسيون الساعون إىل السلطة اللغَة يف تثبيت أركان حكمهم.

كل  يف  بامتيازات  يتمتعون  من  أن  أورب  مارك  البالغة  عامل  يرى  وهنا 

وحدها  بوصفها  الناس  إىل  يقدمونها  الرسائل  من  سلسلة  يصوغون  مجتمع 
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التي  الرسائل  أثر  تقليل  أو  إخفاء  إىل  أيضا  بها  ويسعون  باالعتبار،  الجديرة 

تنتجها الجامعات املختلفة معهم، أو املناِهضة لهم. أما كارل لوج(23) فنظر إىل 

»مكانة املتكلم« لريى أن األقوياء هم من يصلون إىل وسائل اإلعالم، وينفذون 

إىل مؤسسات الدولة ويدفعونها لتعمل لخدمة مصالحهم الخاصة، بينام ُيرْتَك 

انيا، مهام وصلت بالغته فإن تأثريه  أصحاب »الصوت التابع« ليلوكوا كالما َجوَّ

يظل محدودا.

 (25)Hans Gerth غريث  وهانز   (24)Wright Mills ميلز  رايت  وقد رشح 

األساليب البالغية التي يروِّج بها البعُض خطاَبهم الذي ال يخدم أحدا سواهم، يف 

وقت يزعمون فيه أن ما أقدموا عليه هو لخدمة الجميع، وبهذا فتحا الباب أمام 

دراسات عن شبكات التأثري، وشبكات القوى التي تحتفظ فيها الجامعات وثيقة 

الرتابط بسلطة سياسية خفية، تعمل عىل أن تكون مقبولة لدى املحكومني، مبا 

تحققه من قوة إقناع.

عن  العقالنية  غياب  بريدسل(27)  ودافيد  جاميسون(26)  كاتلني  وانتقدت 

الخطاب البالغي الرسمي، حيث تطَلق الشعاراُت الفارغة والصور الباقة لتجذب 

أكب عدد من الناخبني، من دون أدىن اعتناء بتعميق معارفهم، أو تعزيز وعيهم، 

أو أي مسعى إلقناعهم. والحظ راميوند جوزي(28) أن وسائل اإلعالم توسعت يف 

توظيف االستعارات بوصفها منوذجا معرفيا يف الخطاب السيايس، وربط إيرفني 

شيفر Irvine Schiffer(29) بني الشخصية الكاريزمية وقدرتها عىل إنتاج خطاب 

بليغ، أو رسائل تواصلية رنانة، أكرث مام تتطلبه املواقف واألحداث التي يعبون 

املعلومات  التحكم يف  ببالغة  املتعلقة  املسائل  براون(30)  عنها. ورشح ريتشارد 

التي تتدفق عىل رؤوس الناس حول ما ُيهم حياَتهم(31)، وكيف أن جزءا كبريا من 

النامذج التي يعتمد عليها العلم نفسه، هي مجرد استعارات مصنوعة ومحددة.

البالغة،  وحضور  السلطة  بني  اليقظة  الصلة  عىل  ُتبهن  الزوايا  هذه  كل 

يف  التأثري  بغيَة  اللغة  ف  توظَّ مبقتضاها  التي  الواسطة  أو  اإلقناع  فن  بوصفها 

كانت  حيث  مبكرا،  إليها  الُتِفت  مسألة  وهي  ومعتقداتهم،  اآلخرين  أفعال 

البالغة ُتدرَّس يف العصور الوسطى بوصفها فرعا من فروع التعليم الجامعي، له 

املكانُة نفسها التي يحتلها علم النحو والرصف أو الرياضيات واملنطق.
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البالغة ميدانا عمليا ملن يدرسون علَمي  بأوروبا صارت  النهضة  ويف عرص 

الثانية، بعد أن  العاملية  الحرب  السياسة والقانون، لتشهد اهتامما أشد عقب 

وضع كثري من العلامء والدارسني أيديهم عىل الدور الكبري الذي متارسه املجازات 

األلوان  ومختلف  السياسية  الخطابات  ويف  والفلسفية  النقدية  النصوص  يف 

الكتابية، واملشافهات العامة(32).

أما يف بالدنا فلم نكن ندري غالبا، ونحن ندرس البالغة لنستعملها يف تحليل 

فني أو أديب للنصوص الشعرية أو الرسدية عىل استحياء، أن ما يرتاءى أمامنا عىل 

الورق من اصطالحات من قبيل املجاز املرسل واالستعارة والكناية والتشبيه... 

إلخ له وظائف سياسية، ليس من قبيل االفتعال أو االنتحال، وليس هو مغاالة 

أو تزيُّدا، أو ليًّا ألعناق األشياء واألمور بحثا عن عالقات بينها بأي طريقة، بل 

هي حقيقة ناصعة، كشمس الظهرية يف صيف قائظ.

فمع األسف مل أجد هذا واضحا بالقدر الكايف يف املساقات التي ُتدرَّس لطالب 

أقسام العلوم السياسية مبختلف الجامعات العربية، وإن جاء ذكرها فيكون عىل 

والفكر  السياسية  النظرية  دراسات  يف  السيام  مبارشة،  غري  وبطريقة  استحياء، 

السيايس، حيث يرد رسيعا ولاِمما يف تناول أفكار بعض فالسفة السياسة ومنظريها.

مببحث  علمي،  حد  عىل  تنشغل،  مل  الدارسني  من  الكاسحة  األغلبية  لكن 

البالغة السياسية، حتى يف الدراسات التي انصبت عىل تحليل خطب الرؤساء 

والقادة السياسيني، بل انشغلت يف األساس باستخراج ما يف هذه الخطب من 

اللغة،  لعلامء  البالغة  مبحَث  تاركًة  سياسية،  وأفكار  وقيم  واتجاهات  مواقف 

عىل ما يبدو.

العريب املتداول يجد أنه »ليس مألوفا  ومن يفكك بنية الخطاب السيايس 

نتشبع  مل  ألننا  السياسة،  مجال  يف  للغة  املحرِّكة  اآلليات  يف  نبحث  أن  عندنا 

السيايس  الخطاب  اسرتاتيجيات  وقوانني  عامًة  الخطاب  اسرتاتيجيات  بنواميس 

وقد  اللغة،  عىل  ُبرهة  الوقوف  إىل  السيايس  الحدث  يدفعنا  فقد  تخصيصا. 

نستشهد ونحن نبحث يف اللغة بقولة جاءت عىل لسان أحد السياسيني، ولكننا 

عىل  واالستكشاف«(33)،  للبحث  مجااًل  الظاهرتني  بني  التقاطع  اتخاذ  نعهد  مل 

عن  الناس  فيه  يكشف  الهوية  أفعال  من  سلسلة  اللغوي  »السلوك  أن  رغم 
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اللغة  الذاتية، وبحثهم عن أدوار اجتامعية«(34)، وهو أمر يفتح باب  هويتهم 

عىل السياسة واسعا.

اإلشارة، واألشكال  إنتاجها وتلقيها، كام سبقت  ترتبط بسياقات  فالنصوص 

الكتابية والشفاهية يف ميلها أحيانا إىل التكرار والرتاكم تصنع مجازات تعمل يف 

إدارة الرصاع الثقايف السيايس، وتؤثر يف أغلب النقاش السيايس الدائر، الذي يدور 

يف جزء كبري منه حول العام والخاص، والحقيقي واملجازي.

وبذا ينشط دور االستعارات يف حديثنا، لتتعدى أن تكون فقط هي ما تنبئنا 

به قواعد البالغة من أنها مجرد تشبيه ناقص، ترصيحي أو مكني، إىل ألوان من 

خاصة  للحقيقة،  الدائم  الغياب  يصنعها  التي  والتصورات  والتهوميات  األوهام 

أننا ال نعرف عىل وجه اليقني ما يقف وراء القرارات السياسية، وخلف حركة 

املجتمع يف فعله ورد فعله، ليبقى كل يشء ناقصا أمامنا.

أنه ليس مثة  نيتشه من  اعتقده فريدرك  لهذا يكون يف وسعنا أن نتفهم ما 

فالحقيقة  االستعارات(35).  بحر من  يعوم فوق سطح  العامل  أن  إىل  نظرا  حقيقة، 

قد ال تتعني بذاتها، بل عب إدراك كل منا لها من زاويته، فتصبح عدة حقائق يف 

تصورنا، أو مبعنى أدق عدة أوهام عن الحقيقة، يجذبها كل معتقد بها، أو ناطق 

بها، ناحية منافعه ومصالحه وميوله وأهوائه، ويقول لآلخرين مبلء فيه: الحقيقة 

هي ما أنا عليه، وهي مسألة تزيد يف مجال السياسة، السيام يف أيام الرصاعات 

الضارية عىل السلطة، التي تبدأ برصاعات لغوية، أو تناطح بني خطابات متنافسة، 

وقد تبدأ ألسباب أخرى، لكن اللغة ال تغيب عن مثل هذا الرصاع يف أي لحظة.

املجردة،  وهيئتها  تكوينها  يف  السياسية،  الحقيقة  عن  ننحرف  يجعلنا  وما 

ليس غموض املعلومات حولها، وال ما تفعله بنا األيديولوجيات وامليول، بل أيضا 

أشكال االستعارات واملجازات التي ننخرط فيها، والتي ال نقصد بها بالرضورة أن 

نوقع من يسمعنا يف تالعب أو مخاتلة، لكننا ال نكون قادرين عىل التعبري عام 

نفكر فيه، أو نعتقده، بدقة وشمول، أو بطريقة ال تقبل التأويل، أو متنع من أن 

تنفتح أذهان السامعني للخطاب السيايس عىل احتامالت عدة.

إن الحقيقة السياسية قد تكون مرتبطة بإطارين أو سياقني، األول هو الواقع، 

والثاين هو التاريخ، وكالهام مشبع بأشكال من التفاعالت والتعبري عن املصالح 
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الحقائق  التقاط  قادرين عىل  نكون  ال  فإننا  كليهام  من  ننهل  واألهواء، وحني 

جلية كاملة، بل الوصول إىل ما يتاح لنا، أو نتمكن من اإلمساك به، ونحن نحاول 

لناه مسار برهنة، نوظفه يف الدفاع عام نريد أن ننافح عنه. أن نصنع مام حصَّ

فالواقع ال يصنعه طرف واحد، بل أطراف عدة، بينها تجاور وتفاعل، كام أن 

بينها توازيا وتناقضا وتنافسا ورصاعا، وكل هذه األطراف تنتج خطابات تتناطح، 

أو يساعد بعضها البعض، وقد تكون واضحة املعامل، أو محددة القوام، وقد تكون 

واالستعارات  بالتشبيهات  مشبعة  الحالني  يف  وهي  وهناك،  هنا  تنداح  سائلة، 

يسع  مبرسح  أشبه  لتبدو  واألخيلة،  والتوسامت  والتوهامت  الذهنية  والصور 

الدنيا بأرسها، أو وفقا لقول الفنان الكبري يوسف وهبي يف عبارة شهرية رددها 

دوما: »وما الدنيا إال مرسح كبري«(36).

إن املجتمعات أشبه باملرسح الكبري، وحقل التواصل السيايس أشبه بخشبة 

املرسح التي تقف عليها القوى السياسية بأحزابها وجامعاتها وكياناتها لتعزف 

ومن  الوطن.  رحابة  رحبة،  قاعة  يف  تجتمع  محتشدة،  أمام جامهري  خطاباتها 

الطبيعي أن تتغري املقطوعات املعزوفة من حني إىل آخر، وأن يتغري العازفون، 

بل ميكن أن تتغري نوعية الجامهري نفسها، وشكل عالقتها بالعازفني، لكن خشبة 

املرسح، وحدود الوطن يظالن ثابتني عادة(37).

ويزداد هذا وجودا ورسوخا إن كنا نبحث عن الحقيقة السياسية يف بطون 

عىل  يجري  ما  عليه  يجري  ولذا  الزمن؛  عليه  تقادم  واقع  فالتاريخ  التاريخ. 

الواقع املَعيش من خصائص يف عالقته مبا نتصوره ونتوهمه ونحسب أنه املسار 

الحقيقي، أو الصائب عىل األقل. ويضاف إىل هذا أن التاريخ الحارض بني أيدينا 

ل، وهو، يف األغلب األعم، يعبِّ عن  ليس كل ما جرى بل ما بقي، أو ما ُدوِّن وُسجِّ

وجهة نظر من انترصوا، سواء كان انتصارا يف حرب، أو يف السيطرة عىل السلطة، 

أو تحصيل التمكن االجتامعي والرثوة.

وهذا التاريخ مل ميت، خاصة لدى بعض املجتمعات التي تعيش يف كهف 

ل من ترصفاتها وأقوالها  األيام الغابرة، وتعتب رموزها وشخصياتها القدمية وما ُسجِّ

أحَد املحددات الرئيسة التي تتحكم يف نظرة كثريين إىل مشكالت العرص، خاصة 

أن بعض من استعادوا الرتاث، أو كتبوه بلغة مفهومة لناس زماننا، تعاملوا مع 
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ما وجدوه يف بطون الكتب القدمية باعتباره حقائق. ولذا مل يفعلوا سوى تقدميه 

بطريقة جديدة، قابلة لقراءة أوسع يف أيامنا، فأعطوا ما فيه من أساطرَي مفعمٍة 

باملجاز بعَض ما جعل األجيال املعارصة تتعامل معه عىل اعتبار أنه هو ما جرى 

ه يريد أن يخلصه من االستعارات واإليهام واألسطرة. بالفعل، رافضًة أي توجُّ

معنى هذا أن التاريخ السيايس الذي وصل إلينا حافل باملجاز واالستعارة، وفيه 

أشبه  االجتامعية  تبدو حياتنا  واقُعنا، وبذا  الشعر«(38)، مثلام هو  كثري من »روح 

م. وتتسع وترتفع خشبة املرسح كلام انتقلنا إىل مجال الثقافة  مبرسح كبري، كام تقدَّ

الشعبية Folk Culture، التي متتلك قدرة عىل تجاوز حدود الزمان واملكان، ويزيد 

مقدار الحرية يف إبداعها وتناولها واالستشهاد بها يف الحياة اليومية، وتتعدد مجاالت 

تفسريها وتأويلها مبا يساعد عىل فهم جانب مام يجري، حيث إن »األحداث التي 

تشري إليها مثل هذه الثقافة، سواء أكانت واقعية أم متخيلة، لها أصول تاريخية، 

ري، التي  حتى إْن داَخلها يشٌء من الخيال، وهو ما يتجىل بوضوح يف املالحم والسِّ

يف  صدرت  التي  الشعبية  واألمثال  واملتخيل،  منه  الواقعي  املايض،  أحداث  تحيك 

مواقف ومناسبات انقضت ثم ُنسيت متاما، بينام بقيت األقوال واألحكام متداولة 

بني الناس عىل مر العصور، يف ظل اتساع مغزاها وإمكان الرجوع إليها للتعبري عن 

واقع الحال، بغض النظر عن اختالف الزمان واملكان«(39).

مل  ما  شمل  بل  فقط،  السياسة  إىل  سلطانه  ميتد  مل  اللغوي  املجاز  فإن  أخريا، 

يخطر عىل بال كثريين، ومنه االقتصاد، فنحن نتحدث عن الرصيد اللغوي، والرثوة 

اللغوية، والكالم املفيد ذي القيمة، واآلخر الضار عديم القيمة، فتبدو الكلمة يف مقام 

العملة، والعمليات الحسابية يف مقام العمليات البالغية، واملعاين يف تشابه مع القدرة 

الرشائية، وندرك كيف كانت الفصاحة يف العصور القدمية مهمة ألمور الدولة مثلام 

هي األمور املالية، واليزال يشء من هذا قامئا إىل يومنا هذا، كام أنه اليزال يف وسع 

كثريين أن يروا أن تغري معنى الكلامت يف لغٍة ما يساوي تغري قيمة النقود يف دولة 

ما، وميكن لكليهام أن يتبادال املواضع واملواقع، فتتجسد اللغة، وتتجرد النقود(40).

ب - سلطة اللغة
ُيعاد إنتاج السيطرة أو التحكم السلطوي عب الكالم يف حاالت عدة، حيث 
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السياسة،  يف  التفكري  إىل  بالنسبة  مركزيا،  موقعا  أو  بارزا،  دورا  اللغة  متارِس 

وإنتاجها يف خطابات، وكذلك مامرستها، إىل درجة تبدو فيها مامرسة السياسة 

فت يف التواصل بني السلطة والشعب،  أمرا مستحيال من دون اللغة، سواء ُوظِّ

الفعل  اتجاه  يف  أولية  خطوة  وهي  وتجمعات،  جامعات  تأسيس  يف  قبلها  أو 

السيايس، أو يف تكوين الكيانات التي تحتاج إىل من يسوسها(41).

اللغة هي  فإن  السيايس،  الحدث  عليه  السلطة يستحوذ  كان مفهوم  وإذا 

وسيلة اإلبالغ عن هذا الحدث، وهي صانعة الفعل السيايس ومحققة لحيثيات 

إنتاجه، وقد تتقدم وتصبح أحيانا جوهر الحدث نفسه(42).

يف  املشاركة  إىل  السيايس  الحدث  عن  اإلخبار  مسألَة  اللغة  دوُر  ويتعدى 

صناعته، »لكن هذه مسألة ال يدركها أغلب الناس، إذ ال يخطر عىل بال الجمهور 

يف الشائع من األحوال أن يقيم اقرتانا بني اللغة وهي إبالغ، واللغة وهي صانعة 

فتميس  أحيانا  اللغة  تتحول  أن  أما  إنتاجه،  لحيثيات  ومحققة  السيايس،  للفعل 

هي جوهر الحدث السيايس يف ذاته ولذاته، فهذا مام ال يستوعبه الوعي العام 

بيرس«(43).

سؤال  ُيطرح  السيايس،  الفعل  صناعة  يف  اللغة  بوزن  الوعي  بداية  وعند 

جوهري: أيهام أشد إغراء وأكرث إمتاعا: أن نبحث يف السياسة من خالل اللغة، أم 

أن نبحث يف اللغة من خالل السياسة؟ أيهام أوقع يف النفس، وأيهام أجدر بإجالء 

الحقائق يف زمن دفن الحقائق: أن نعيد اكتشاف الحيثيات التي تصنع سلطة 

السياسة، أم أن نعيد اكتشاف اللغة يك نقّر لها بالسلطة التي احتجبت؟(44).

بعض  رؤية  تدرجت  التساؤالت،  هذه  مثل  عن  اإلجابة  محاولة  إطار  ويف 

الفالسفة واملفكرين يف إدراكهم عالقة اللغة بالسلطة من النظر إىل األوىل عىل 

اعتبار أنها أحد أفعال األخرى، ثم إىل كونها مادة للرصاع يف حد ذاته، وليست 

مجرد وسيلة لخدمة مجال آخر. 

فإذا كان نيتشه قد رأى أن اللغة فعل من أفعال السلطة، فإن روالن بارت قد 

تعدى هذا الحد حني اعتب اللغة سلطة يف حد ذاتها، ليفوقه ميشيل فوكو حني 

تعامل مع الخطاب عىل أنه يشء، وبذا يصري هو نفسه موضوع رصاع بغية الحصول 

عىل السلطة، وليس مجرد انعكاس لرصاعات تجري عىل املرسح السيايس(45).
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وكحل وسط مقبول يف هذا التطور أو ذلك التدرج، باتت األغلبية تنظر إىل 

اللغة عىل أنها تشكل يف حد ذاتها سلطة، يترصف بها اإلنسان مع غريه، حتى 

إن كان يف أحيان كثرية غري واٍع بسلطتها وال بخطرها. وأما السياسة فأصحابها 

وبعضهم  الناس،  عىل  بالناس  األفعال  يفعلون  وهم  إال  أنفسهم  يتصورون  ال 

وزن  أن  يعي  ال  وبعضهم  سلطته،  أزر  تشد  إذ  بقوتها  واٍع  وهو  اللغة  ميارس 

سلطانه بوزن سلطة اللغة. ويف مسافة ما بني هؤالء وأولئك تزدهر الحياة أو 

يخبو وهجها. من هنا تبدو السياسة هي السلطة الغائبة، ويرى الذين يصوغون 

قلصت  السياسة  أن  لو  أسعد  يكون  أن  كان ميكن  العامل  أن  اإلنسانية  األحالم 

من حضورها يف وعي أصحابها، وأن اللغة قلصت من غيابها عن جمهور الناس 

املحكومني بالسياسة(46).

لهذا مل يكن من التجاوز أو املجازفة أن نجد من يؤمن إميانا جازما بأن أي 

دولة أو أمة لديها رغبة يف تعزيز قوتها، وتحقيق نهضتها، عليها أوال أن تكتشف 

الجواهر الكامنة يف لغتها، وأن تفجر طاقاتها املخبوءة، فبها فقط ميكن إلهاب 

حامس الناس يك يلتفوا حول مرشوع وطني، عالوة عىل دورها يف تعزيز االنتامء، 

والشعور باألصالة والرسوخ.

 فهناك دوما من يعتقدون أنه ال ابتعاث لنا من تحت تراب التأخر والتخلف 

إال بحضور لغتنا قويًة معافاًة يف اإلدراك والتحاور، وهي مسألة ال ينكرها حتى 

أولئك الذين يدعون إىل تطوير لغتنا وتحديثها مبا يواكب التقدم الرهيب الذي 

للبالغة  الطاغي  للوجود  نكرانا  نجد  ال  الفريقني  وعند  أخرى.  أمم  فيه  تسري 

والبيان، وما ينطويان عليه من صور املجاز وأساليبه، وإن كان هناك من ال يروق 

له طغيان البيان عىل البهان.

لكن التجربة تقول إننا حتى إن فارقنا اللغة يف نطقها، وتحدثنا عن اللغة 

يف  املايض  حضور  وتصور  بالتمني  والتفكري  اليقظة  أحالم  يف  الكامنة  الصامتة 

الحارض بشدة يف مختلف جوانب حياتنا، فإن البالغة يظل لها وجود قوي.

ال  التقدم  عن  فينا  يتحدثون  الذين  فإن  سلطة  من  للغة  ما  رغم  وعىل 

يعرِّجون، مبا فيه الكفاية، عىل ما تؤديه اللغة من وظيفة يف هذا، وهو موقف 

العربية حارضة بقوة يف تشكيل رؤيتنا للذات والعامل،  َمعيب السيام أن لغتنا 
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وهي مسألة قد تخففت منها أمم أخرى يف التعامل مع لغاتها بعد أن قطعت 

العامل  خالل  من  األمور  من  كثريا  ترى  وصارت  املادي،  التقدم  يف  بالغا  شوطا 

املنتج  تحقيق  إىل  وَذهابها  خرسها  يف  وهي،  بقوة،  اآللُة  فيه  الحارضِة  املادي 

وإنجازه من أقرب طريق، أثرت يف وسائل البهنة واالستدالل.

لكنني أود التأكيد يف هذا املضامر مجددا عىل ما هو قبل اللغة أو بعدها 

سلطة  أي  تلبي  أن  كله  اإلنساين  التاريخ  عب  املمكن  من  يكن  مل  إذ  ومعها، 

املوارد  ألن  تام،  بشكل  تطلعاته  تكافئ  أو  كاملة،  بدرجة  الشعب  احتياجات 

أن  أي حكم  وغاية  لها.  التي ال حدود  الناس  إشباع حاجات  من  أقل  املتاحة 

يحقق القدر األكب من توقعات املحكومني، أو أن يجعل األمل قامئا باستمرار 

يف اتجاه تحسني رشوط الحياة، وقبل هذا وذاك هو إقناع الشعب بأن اإلدارة 

أجل  من  وكذلك  الهدف،  هذا  سبيل  يف  جهدها  قصارى  تبذل  تحكمه  التي 

صناعة مسارات قانونية وآمنة وطوعية وشفافة للَحراك االجتامعي، الذي يعطي 

الفرصة كاملة للمبدعني ومن يبذلون جهدا فائقا ومن لديهم طموح مرشوع يك 

يتقدموا إىل األمام.

لكننا ال ميكن أن نتجاهل أنه يف كل املساحات واملسافات من الفعل املعبَّ 

عنه بالكالم، تقطن ألوان من املجاز، فقد يجد الحاكم نفسه يف حاجة إىل عدم 

قول الحقيقة كاملة، مبتعدا عن الحديث املبارش واملحدد والدقيق، إما ألنه ال 

يريد إحباطا لشعبه حني يطلعه عىل الحقائق بال مواربة وال التواء وال تورية، 

فيدرك أن أوضاعه بائسة، أو يف أحسن األحوال هي أقل مام كان يصبو إليه، أو 

يتوهمه، أو ألن من بيده القرار ال يريد ملعارضيه أن ميسكوا عليه قوال محددا، 

أو وعدا معينا يحاسبونه عليه إن انقىض الزمن الذي حدده هو لتحقيق إنجاز 

الوقت  أن  مراهنا عىل  معقودا،  فيه  األمل  يظل  أن  الحاكم  يريد  ورمبا  معني. 

نه من أن  يعمل ملصلحته، وأن بوسعه أن يجد املوارد، ويبذل الجهد الذي ميكِّ

يحقق ما وعد به، السيام إن كان بقاؤه يف الحكم سنواٍت مضمونا ومأمونا.

أو مفتوحة عىل  أو عاطفية  لغة مراوغة  الحكام  وهنا قد يستخدم بعض 

الذي  اإليهام،  أو  املجاز،  الثالث واقعة يف فلك  الحاالت  تأويالت عدة، هي يف 

بوسعه أن يبقي الباب بينه وبني املحكومني مفتوحا، وكالهام يتبادل فهم اللغة 

Al Arabi Library PDF



40

اجملاز السياسي

أو الرتاسل اللفظي عىل النحو الذي يروق له، فيتحدث الحاكم عن رضا الشعب 

عام ذهب إليه يف خطبه أو بياناته أو ترصيحاته، ويتحدث الشعب عن أنه قد 

أجاد فهم الرسالة، وأن بوسعه أن يعطي الحاكم فرصة أو فسحة من الوقت يك 

يحقق ما وعد به، وإذا كان هذا الشعب مغلوبا عىل أمره، وليست أمامه وسائُل 

متاحة للتغيري الطوعي، أو أنه عاجز عن التغيري العنيف، فإنه يكتفي بصناعة 

خطاب مجازي، أو ميارس الصمت البليغ راضيا، يف أيام عجزه، بهذا الحد األدىن.

ال يعني هذا أن الحاكم مييل إىل املجاز يف كل األحوال، فهو قد يستطيع يف 

حاالت معينة أن يكون واضحا يف أقواله ووعوده، إن كان يضمن أن يحققها. 

وهنا قد يحتج مبا فعل للتعمية أو التغطية عىل ما مل يفعله، ومن ثم يحوِّل 

األقوال املحددة إىل مجاز جديد، حيث يوظفها يف تعميق اإليهام والتخيل يف 

نفوس املحكومني، فُيبقون عىل تطلعاتهم قامئة.

وتفكري  يقظة  أحالم  عىل  أحيانا  تنطوي  ذاتها  حد  يف  التطلعات  وهذه   

إْن متاهى  بأن ما يجري يرضيه، السيام  إقناع كل فرد لذاته  بالتمني ومحاولة 

الحاكم مع منطق املحكوم، فجعله يردد ما يقوله، أو يلتمس له العذر، أو ميعن 

يف منحه الفرصة تلو األخرى، أو يعتقد أنه ليس يف اإلمكان أبدع مام كان، وأن 

أي غضب مام هو موجود لن يؤدي بالرضورة إىل ما هو أفضل.

وتزداد مساحة املجاز يف خطاب الحاكم إن امتلك قدرة هائلة عىل املراوغة 

والخداع، أو امتلك ذرابة اللسان، وحضور البديهة، وفهام عميقا لوجدان الناس 

د يف  التجدُّ وقدرة عىل  القلوب،  إىل  الوصول  ملفاتيح  قويا  وإدراكا  وعواطفهم، 

ال  الناس  ذاكرة  أن  الرهان عىل  مرونة شديدة يف  أو  والذرائع،  الحجج  تقديم 

تحمل كل يشء، وأن كثري الكالم ينيس بعُضه بعضا.

وعىل رغم أن الحاكم يدرك جيدا أن األفضل إلدارة تطلعات الشعوب هو 

الرصاحة والوضوح، فإن إدراكه للفجوة بني ما يريده الناس، وهو كثري يف كل 

األحوال ويتزايد باستمرار، وبني املوارد املتاحة أمامه ليلبي كل احتياجات الناس، 

لغة  إىل  اللجوء  إىل  دوما  تدفعه  املادية،  القوة  من  مزيد  عن  الدائم  وبحثهم 

خطاب مشبعة باملجاز، قد تجنح إىل »الينبغيات« أو اإلبقاء عىل األحالم املؤجلة 

قامئة، ُمعوِّال عىل أن كثريا من الناس قد يتفهمونه أو يعذرونه، أو عىل األقل أن 
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ويعيدون  عنه،  سيدافعون  ببقائه،  ومنافعهم  مصالحهم  ترتبط  ممن  بعضهم، 

بالبالغة  يكتفون  الذين  الناس  من  وهناك  اللغة.  هذه  مثل  وترويج  ترديد 

السياسية كسبب للرضاء، وذلك حني يتحدثون عن قوة حجة الحاكم، وفهمه 

لعواطف الشعب، وتعبريه عن أحالمه.

ج - اللغة بوصفها قوة ناعمة
يبدو أن بنية اللغة وتأثري دورها أهم وأخطر وأجىل من أن تهملها الدراسات 

السياسية، وال تتذكرها إال يف حاالت نادرة، وتتعامل معها عىل أنها مجرد حامل 

للمعنى أو وسيلة وواسطة محايدة، ليس فيها أيٌّ من ركائز القوة أو مصادرها 

واملوارد  الجغرايف  املوقع  قبيل  أشياء خشنة من  ُوزِّعت عىل  التي  ينابيعها،  أو 

مثل  ناعمة  وأشياء  البرشية(47)،  واإلمكانات  العسكرية  والقدرات  االقتصادية 

وبدت  البارزة(48)،  للشخصيات  الرمزي  والحضور  واالتصاالت  والدين  الثقافة 

اللغة يف كل هذا مجرد وسيلة تعبري ليس بوسعها يف حد ذاتها أن متنح القوة، 

التي هي جوهر املامرسة السياسية، مبا تنطوي عليه اللغة من ألفاظ وتراكيب 

وتعبريات وشفرات وعالمات، ومبا لها من قدرة عىل أن تلفت االنتباه لنفسها، 

قبل امتالكها القدرة عىل إقناع األذهان، وهز الوجدان.

معنى هذا أن قوة اللغة تتجاوز تلك التي تصورها منظرو »القوة الناعمة« 

وإقبال  العامل،  يف  إقليم  أو  حضارة  أو  دولة  لغة  انتشار  أن  عن  تحدثوا  حني 

الناس عليها، يعطي صاحب اللغة قوة معنوية، واملثل الناصع يف هذا »اللغة 

العامل قاطبة عىل إتقانها ألنها صارت لغة  التي يحرص كثريون يف  اإلنجليزية« 

العلم واملعرفة يف الوقت الحايل. وهذا التجاوز ُيقَصد منه أن قدرة شخص عىل 

استعامل تراكيَب لغوية معينة للتعبري عام يريد أن يقوله، متنحه هو نفسه قوة 

مستمدة من بالغة تراكيبه هذه.

ففصاحة السيايس ُتحسب له، بل إن هناك من بني السياسيني من ال ميتلك 

إليه، حني  يلجأ  الذي  الكالم،  أزمة، سوى  زمن  يكون  وقد  اللحظات،  بعض  يف 

يعِجز عن الفعل أو يستمهل الشعب يك يعطيه فرصة للحل، وأحيانا حني يريد 

السيايس أن يروِّج ملا فعله، أو يعبئ الناس حوله.
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الناعمة  القوة  ركائز  إحدى  بوصفها  للغة  كثريا  السياسة  علامء  يفطن  ومل 

التي  الثقافة، أو واحدة من املهارات  للدولة، ألنهم رأوها أحيانا متامهية مع 

يجب أن يتحىل بها القادة والديبلوماسيون املحنكون، أو أنها الزمة من لوازم 

االتصال السيايس، والتعبري عن املكانة والدور، أو أنها أداة الستعراض املستوى 

اللغة بوصفها  العلوم والفنون. لكن وجود  الدولة يف مجال  إليه  ارتقت  الذي 

األخرى العنارص  عىل  عالة  أو  وسيلة  أو  واسطة  مجرد  تكون  أن  يتعدى   قوًة 

التي تتسم بها القوة اللينة لألمم.

ابتداًء فإن أغلب علامء االجتامع والسياسة يف بالدنا مل يلتفتوا بالقدر الكايف 

ل تفكرينا حول  إىل أن اللغة برهان عىل الواقع االجتامعي، وأنها هي التي تشكِّ

مختلف القضايا واملتغريات، وأن املسألة االجتامعية أو السياسية الواحدة ميكن 

أن يختلف تفاعُلها وتداولها وتأثريها من مجتمع إىل آخر بسبب اختالف اللغة 

بني االثنني(49). وأن »أعظم املؤسسات يف أي أمة هي لغتها ألنها وسيلة تفكريها، 

ومستودع تراثها من القيم االجتامعية والعادات الذهنية«(50).

ذات  والبالغة  العام،  واملعنى  األيديولوجيا  بقضايا  اللغة  قضايا  وتختلط 

مفهوم تداخيل تتطلع دوما إىل ما هو خارج األدب، وبذا ميكننا يف هذا املوضع 

م ما قاله مصطفى ناصف من أن »هناك خسارة برشية ناجمة عن التعليم  تفهُّ

واملصانع  املتاجر  يقال يف  مبا  له  الذي ال عالقة  األديب  التعليم  أو  للغة  الضيق 

ودهاليز صنع السياسة واملواقف االجتامعية املهمة... الطاقة الشاملة للغة أمر 

ال ميكن أن ينحرص يف دراسة أدبية، واتجاه النمو عملية عامة ترتكز عىل االتفاق 

العام الذي يستوعب التنويعات الفعلية للحياة«(51).

لكن ليست اللغات يف أداء هذه الوظائف سواء، فهناك لغة تتخفف من أساليب 

الحيل واملراوغة واملداراة، وتعلو فيها نبة الصدق، والتعبريات املبارشة، واملحددة، 

وهناك لغة تخالف هذا متاما. وبالطبع فإن شعبا يتحدث لغة من الصنف األول من 

هذه اللغات ستختلف قيمه وتصوراته ومدركاته وتفاعالته - التي هي جزء أصيل 

من رأسامله االجتامعي - عن شعب يتحدث لغة من الصنف اآلخر.

له، كام أن قواعد كل لغة أو النحو الذي  فاللغة ال تعكس الواقع بل تشكِّ

إحدى  كونه  إىل  وضبطها  اللغة  لتدقيق  وسيلًة  كونه  يتعدى  تشكيلها  يحكم 
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أدوات إعادة تكوين األفكار، وتحديد املعنى وفصله عن سوء الفهم واللبس، 

وُيَعد منهجا ومرشدا نصل به إىل النشاط الذهني عند الفرد، وطريقة تحليله 

أو حني  به  ينطق  أن  قبل  رأسه  يف  الكالم  لعنارص  وتأليفه  ومضمونه،  لألفكار 

يصمت فيختزنه، فصياغة األفكار ليست عملية مستقلة حرة، وال هي ممعنة 

يف املنطق، بل هي جزء من قواعد النحو، تختلف من حيث قوُة التأثري وضعُفه 

من لغة إىل أخرى(52).

فهناك لغة تحمل يف باطنها، ويف حد ذاتها، ما يجعلها قوية وممكنة وقابلة 

لالستيعاب واالنتشار، وتكون أكرث وقعا عىل اآلذان والنفوس، وأخرى فقرية فاترة 

مبارشة بائسة، ال تشجع من يتحدثون لغات أخرى، عىل االعتناء بها، أو إتقانها، 

حتى لو كانت الدولة التي تنطق بها لديها كثري من عنارص القوة الصلبة واللينة 

األخرى، التي تتيه بها عىل اآلخرين.

فكام سبقت اإلشارة، وعىل سبيل املثال، صار وضع اللغة اإلنجليزية يف العامل 

مام  املعمورة،  أرجاء  يف  البرش  حركة  ينظم  الذي  الدويل  الحارس  »دور  يعطيها 

يربط بني أشكال الثقافة واملعرفة الوطنية وغري الوطنية الغالبة يف هذا الكون، 

وهي موصولة األسباب أيضا مبظاهر العالقات الكونية، مثل انتشار الرأساملية، 

ووسائل التنمية، وسيادة وسائل اإلعالم«(53).

كثري  شاملة يف  وعاملية  بوظائف وطنية  تضطلع  اللغة  أصبحت هذه  وقد 

يعزوه  ال  جديدا،  قوة  مصدر  أكسبها  وهذا  واألفريقية،  اآلسيوية  البلدان  من 

اللينة لبيطانيا وأمريكا، بل  البيطانيون واألمريكيون إىل القدرات الصلبة وال 

يعزونه إىل فصاحة هذه اللغة، أو قوتها الذاتية(54)، لكن الحقيقة تتعدى هذا، 

إذ ارتبطت سيادة اللغة اإلنجليزية بقوة الواليات املتحدة وهيمنتها، التي جاء 

جانب كبري منها يف ركاب الحضور التقني واالقتصادي والثقايف الطاغي.

واللغة العربية، الغنية باملفردات والرتاكيب، هي واحدة من القوى الناعمة 

فة يف مسألة التضامن العريب، سواء أخذ شكَل الدعوة إىل الوحدة، مثلام  املوظَّ

كان يف خمسينيات وستينيات القرن املايض، أو النزول إىل الرضا بالتنسيق بني 

الوحدات أو الدول التي تشكل العامل العريب. ويف الحالتني ُيراَهن عىل العربية يف 

صناعة اإلرث املشرتك للعرب، والدفاع عن هويتهم، وتشكيل الوسيلة األنجع يف 
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التفاهم بني املواطنني العرب من املحيط األطليس حتى الخليج العريب، وتوفري 

الواسطة التي تنتقل بها األفكار والقيم وُيَعبَّ بها عن االتجاهات.

توزيع  تعب عن حال   - الضامئر  استخدام  - السيام  اللغة  فإن  العموم،  يف 

من  االجتامعي«  »التضامن  وجود  ومدى  البرشية،  املجتمعات  داخل  القوة 

عدمه. فعالقة القوة بني املتخاطبني هي التي تحدد ما إذا كان شخص سيخاطب 

لقوته  وإدراك شخص  »أنتم«،  إىل  إىل جمعه  يعمد  أو  »أنت«  بالضمري  اآلخر 

املتعاظمة قد يدفعه إىل أن يخاطب الناس قائال عن نفسه: »نحن«. وقد قادت 

حركات سياسية يف التاريخ إىل منع هذا التعظيم، وإىل املساواة بني الناس أيا 

كانت مراكزهم ومواقعهم. فالثورة الفرنسية منعت أن ُيخاِطب شخٌص شخًصا 

آخر بـ vous، معتبة ذلك من ثقافة العهد البائد، واستبدلت به الضمري tu. ويف 

إنجلرتا قبل العرص النورماندي كانت ye تدل عىل جمع املخاطب، بينام كانت 

thou تشري إىل املخاطب املفرد، وكانت you يف األصل صيغة اتهام لـ ye، لتصري، 

فيام بعد، هي جمع املخاطب، وتحل أيضا محل thou التي هي صيغة املفرد 

العادي سابقا(55).

وهذا معناه أن مامرسة اللغِة دورًا يف تشكيل عنارص القوة الناعمة للدولة 

يتعدى مدى انتشار اللغة، وتداولها وقدرتها عىل التعبري واإلقناع، وُمكنتها يف أن 

تعكس ركائز أخرى للقوة، صلبًة كانت أو ناعمة، إىل بنية اللغة ذاتها وأجروميتها 

وتراكيبها واستنباتها من السياق العام، ثم املشاركة يف صياغته وصناعته.
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مْل يُعْد االنشغاُل باملجاِز مقترًصا عىل اللغويني 

أهل  مختلف  إىل  حوزتهم  من  خرج  بل  فقط، 

معهم،  أو  ومنهم  شتى،  معرفية  حقول  يف  العلم 

لفت انتباه الكثريين الذين أدركوا أن ما تنطق به 

ألسنتهم ليس كالما جافا وُمصمتا ومحددا كاألرقام 

ومعادالت الكيمياء، بل هو حافل بصور وإشارات 

إىل  الفطري  والنزوع  والوجدان  املخيلُة  متنحها 

تكون  يك  حواراتنا  عىل  جامل  من  مسحة  إضفاء 

الوقت نفسه عىل  مستساغة ومشبعة وقادرة يف 

إقناع  مطلعه  ويف  نقوله،  أن  نريد  عام  التعبري 

اآلخرين بحججنا.

فالناس يستعملون اللغة عىل ما ورثوه من 

السلسال، وما اكتسبوه من العيش، ويخزنون 

ما اجملاُز السياسي؟

جزٌء  املجاَز  بأن  اقتناٌع  هناَك  »باَت 
جزء  أي  اإلنساين،  التفكري  من  أسايس 
ال  جزء  هي  التي  اللغة،  نسيج  من 

يتجزأ من عملية اإلدراك«

22
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منها يف الرأس مفرداٍت وتراكيَب وعبارات، يستدعونها وقت الحاجة، وقد يضيفون 

إليها بوعي أو من دونه، مبا يخدم املعنى املراد، ولذا فإن يف اللغة من الفطرة 

والسجية الكثري، إذ إن هناك من ينطقون أحيانا مبا ال يتوقفون طويال أمامه بغية 

تدبر معانيه ومراميه قبل التلفظ به. ورمبا لهذا السبب أو لغريه قال الفيلسوف 

:Bertrand Russell الربيطاين برتراند راسل

»عالقة كلمٍة ما مبدلولها هي مبنزلة قانون سببي يتحكم يف استعاملنا 

لها، ويف ترصفاتنا، عندما نسمع أحدا يستعملها، فليس هناك من سبب 

يدعونا إىل افرتاض أن الشخص الذي يستعمل كلمًة استعامال صحيحا 

ينبغي أيضا أن يكون قادرا عىل معرفة معناها، كام أنه ليس هناك ِمن 

صحيح  نحو  عىل  يتحرك  الذي  الكوكب  أن  افرتاض  إىل  يدعونا  سبب 

يعرف قوانني كبلر«(1).

وما ذهب إليه راسل أقرب إىل الواقع، وهو يختلف فيه بالطبع مع مثالية 

أيب حامد الغزايل، الذي كان يحض عىل أن يفكر اإلنسان مليا قبل أن ينطق مبا 

يريد، وهنا قال:

»فاعلم أن كل َمن طلب املعاين من األلفاظ ضاع وهلك، وكان كمن استدبر 

املغرب وهو يطلبه. ومن قرر املعاين أوال يف عقله، ثم أتبع املعاين األلفاظ 

فقد اهتدى، فلنقرر املعاين فنُقْل: اليشء له يف الوجوه أربع مراتب: األوىل 

حقيقته يف نفسه، والثانية ثبوت مثال حقيقته يف الذهن، وهو الذي يعربَّ 

عنه بالعلم، والثالثة تأليف صوت بحروف تدل عليه، وهو العبارة الدالة 

عىل املثال الذي يف النفس، والرابعة تأليف رقوم ُتدرَك بحاسة البرص دالة 

عىل اللفظ وهو الكتابة«(2).

وُمفاد هذا الكالم، فضال عن النصيحة التي يقدمها صاحبه، هو أن املعاين 

أسبق يف العقل من التعبري عنها لفظيا. لكن املعاين ال ميكن أن تتهيأ صورها عىل 

نحو مجرد ومنطقي، كام تنجيل األرقام واملعادالت، بل تنتعش األخيلة لتغذيها 

الِحكم  ابن املوقف، أو عبارة عن إحاالت ضمنية إىل  الذي قد يكون  باملجاز، 

واألمثال والتعبريات الجاهزة املتداولة وما تعارفت عليه الجامعة من تصورات 

مستمدة من التاريخ والبيئة وغريهام.
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فاملجاز ينهض بوظيفته ِضمن الدور العام الذي تؤديه اللغة يف حياة البرش، 

»فإذا كان املجاز وسيلة خاصة من وسائل األداء اللغوي فإن أي فهم لطبيعة 

املجاز ولوظيفته ال ميكن أن ينفصل عن تصور ما لطبيعة اللغة وداللتها، وهو 

تصور ال ميكن أن يتم إال يف ضوء تصور أعم لطبيعة النشاط العقيل يف سعيه نحو 

اللغوي الصوتية والرصفية  البحث  املعرفة«(3)، وكذلك يف ضوء فهم مستويات 

والرتكيبية والداللية.

اجتامعية  وظائف  أداء  من  ميكنه  مبا  الناس  بني  للتداول  املجاز  ويخضع 

ما. فمن الناحية اللغوية فإن كل مفردة تدل عىل معناها الذي اصطلح عليه 

الناس، ويأيت املجاز ليحرر املعنى، ويرتقي به من عامله املادي املحسوس، لكن 

ال ميكن فهمنا له إال ِضمن السياق. ومن ناحية القصد الكالمي فإن كل تركيٍب 

يصدر من متكلم ال بد أن يكون مقصودا، وعىل املتلقي أن يتوقف عىل هذا 

التي  العالقات  مجموع  تتعدى  املجازية  والجملة  أيضا.  السياق  ِضمن  القصد 

املتلقي  أن  كام  بينها.  منطقي  تناغم  إيجاد  بغية  اللغوية،  املفردات  بني  تنشأ 

لديه افرتاضات مسبقة معرتف بها، تشكل الخلفية الذهنية التي تحكم عملية 

التواصل التي يستلزمها التفاعل مع ما ُيقال(4).

يف  يجرف  قد  من جامٍل  يخلو  أن  ميكن  ال  عفويا  أو  مدبرا  به  ُينَطق  وما 

طريقه - من خالل مجازيته - بعَض الصدق يف قول الحقيقة، والذي قد نجده 

أن  لنا  يبدو  وبذا  علمية ومعادالت محددة،  بقوانني  ينطقون  أقوال علامء  يف 

هناك مربرا للتصور الفلسفي الذي يرى أن »الكلامت الصادقة ليست جميلة، 

والكلامت الجميلة ال تقول الصدق. لسان الطيبني غري معسول، وليس يف فنون 

الكالم أطلق من لسان الخبثاء«(5).

ويحرض املجاز يف الكالم بتوافر سواء أكان هذا الكالم يأيت مواجها للوقائع 

ومعربا عنها ومحاوال التطابق معها، أو كانت الكلامت تحيا يف عامل خاص مكتٍف 

بذاته، وال تقاَرن إال بغريها من الكلامت(6). فاألسلوب املجازي يجذب املتلقي 

أكرث من التعبري املبارش الذي يتسم بالدقة لكنه يفتقر إىل الجامل، ملا يف املجاز 

من قدرة فائقة عىل تلوين األفكار، وصناعة الصور، وإمداد الخيال باملفردات 

ُيقنع  أن  يريد  كان صاحبه  إن  الكالم،  الهدف من  تخدم  التي  الرباقة  اللطيفة 
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اآلخرين بوجهة نظره، أو يدافع عن نفسه، أو يدعو الناس إىل االنضامم إليه، أو 

يريد من كلامته أن تكون ُملهمة لهم.

لهذا ال تخلو الكتب التي أثَّرت يف مئات املاليني أو حتى املليارات من البرش 

عرب الزمن من مجازات تطِلق الخيال إىل آفاق بعيدة، وتدغدغ املشاعر وُتلهبها، 

وتخاطب الوجدان فيهتز لها، عىل رغم أن املجاز، وإن كان من معانيه أنه طريق 

فإنه يف  إىل آخر،  االنتقال من وضع  يعني  اللغوية  الناحية  للمعرفة، وأنه من 

ُمجمله املتعارف عليه هو خالف الحقيقة.

عىل  قادرا  تجعالِنه  أحيانا،  لها  مقاسمَته  أو  للحقيقة  املجاز  مخالفة  لكن 

تجاوز النصوص األدبية إىل ما يتداوله الناس من كالم، فإذا كانت اللغة املجازية 

يف  استعارات  نجد  »قد  فإننا  عامة،  األدبية  والكتابة  الشعر  يف  واضحة  سمة 

الشارع أكرث مام يف كتب شكسبري«(7).

ومفهوم الشارع هنا يتعدى الحيز املكاين املحدد الذي تطؤه أقدامنا ونحن 

منيض إىل بيوتنا وأعاملنا أو لرشاء حاجياتنا أو حتى التسكع، فهو »فضاء الَحراك 

ر، وهو العالمة اإلرشادية  البرشي يف لحظة زمنية معينة، وهو املكتوب واملصوَّ

والالفتة اإلشهارية واأللوان واألضواء، وهو الجدار مبا فيه من هندسة معامرية، 

وشواهدها  وبصمتها  آثارها  فرتكت  فيها،  وتقاطعت  الحضارات،  عليها  توالت 

عليه. إنه صيغة مكثفة من صيغ تلخيص التاريخ يف مدته املمتدة. إنه كل هذا 

وذاك، وهو ليس فضاء ساكنا أبدا، بل هو حي متبدل بتبدل األمناط والناس، 

وحسب الظرفيات السياسية واالجتامعية والثقافية. إنه عامل مملوء بالعالمات، 

بل عالمة كربى تتحدر إىل عالمات غري متناهية«(8).

أو  كتابٍة  ألعاَب  أو  باعتبارها رسدا  املعرفة بوجه عام  إىل  ننظر  أن  ويجوز 

نسميها  املجازات  من  عديد  يف  ننغمس  بأننا  نقر  أن  علينا  فإن  ولذا  مجازا، 

رسديات وخطابات، وأنه ما من أحد يقف خارج املجازات، وما من منظور لهذا 

العامل يخلو من املجازية(9). فنحن، شئنا أو أبينا، نعيش يف زمن يفضل الصورة 

املَخرب،  عىل  واملظهر  الواقع،  عىل  والتمثيل  األصل،  والنسخة عىل  اليشء،  عىل 

فالوهم  مدنسة،  والحقيقة  مقدسا،  الوهم  يبدو  وبذا  الجوهر،  عىل  والعرَض 

يكرب، وميأل العيون، ويحجب الحقائق(10).
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ومع هذا التزال دراستنا للمجاز قارصة عىل رغم أن مكانته من اللغة تشبه 

ما ميثله الدم بالنسبة إىل الكائن الحي(11)، فمنهج تحليل الصور املجازية بوصفها 

مدخال لفهم النصوص، أدبية كانت أم سياسية، وإدراك مستوياتها الواعية وغري 

الواعية، مل ُيستخَدم مبا فيه الكفاية يف عاملنا العريب، مع أن مقدرته التحليلية 

والتفسريية عالية إىل أقىص حد(12).

وعىل رغم أن املجاز »نسغ حيوي من أنساغ اللغة، وهو الرشيان الوريدي 

يف قلبها النابض، وما من كالم أيًّا كان مأتاه ومناُطه إال وفيه يشء منه ظاهرا 

نتداوله اليزال ضعيفا،  املجاز وتجليه يف كل ما  النظر إىل  أو مضمرا«(13)، فإن 

وقوة  ومجد  ورضا  وفخر  وتغطية  تحلية  ثقافة  مجرد  أنه  معه عىل  والتعامل 

وبلوغ، اليزال له الصوت األعىل.

وهنا يتساءل مصطفى ناصف، يف تربُّمه من عدم االعتناء باملجاز: »أليس يف 

باطن هذا يشء من حرية ومسافة أو نبذ ورهق أو كبت وحرمان؟ هل يصح 

ا؟  كدًّ التوكيد  نسميه  ما  كان  هل  مستفز؟  بكل  القوة  استعراض  يف  أن منيض 

هل أخطأنا يف قراءة الكلامت؟ هل كان اإلرصار عىل كلمة البالغة تعويضا أو 

استبداال أو منطا من حلم مؤقت يف وسط معوق؟ كيف ظللنا نفصل فصال حادا 

مثريا بني كلمة البالغ وكلمة العائق؟«(14).

والعناء  باملرارة  الشعور  عن  بعيدا  املجاز  نرى  أن  إىل  هذا  بنا  أدى  وقد 

واالغرتاب والتساؤل واملواقف املزدوجة، وأال نقوم بفحٍص آخر للمجاز يجعلنا 

التي  واألشياء  الظاهرة،  غري  والثغرات  الباطنة  والهموم  »الصعاب  عىل  نقف 

تقف وراء املتعة والراحة، فالكلمة املكتوبة املتجاوزة بها جرح ومشقة وتوقف، 

والكلمة املنطوقة بها سكوت، كام يف الربهان ريب«(15).

املجاز ودوره حني يرى أن »مباحث  ويعدد ناصف أسباب تجاهل مكانة 

املجاز كانت جزءا من مواجهة خصومة غريبة بني الفرد واملجتمع، بني اإلنسان 

يقول:  ثم  واللزوم«(16)،  التعدي  أو  التجاوز  بني  واالشتباه،  الشبه  بني  والحياة، 

»وقعنا يف أدوار اختزالية من دون رعاية كافية للقدرة عىل الدخول يف اللعبة، 

بني  والالوعي،  الوعي  بني  والخارجي،  الداخيل  بني  قاطعة  حدودا  وضعنا  رمبا 

الجسدي والخطايب، ورمبا احتجنا إىل رفض ثنائيات غري قليلة بني الجسم والعقل، 
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بني الفهم والحساسية، بني الذات واملوضوع، بني اليشء يف ذاته واليشء من أجل 

ذاته، رمبا احتجنا إىل العودة إىل االجتامعي الذي نتصل به اتصاال مبارشا مبجرد 

وجودنا االجتامعي الذي نحمله معنا... ونسينا مامرسة البرش يف ظل الفصل غري 

الصحي بني الحقيقة واملجاز«(17).

من  يخلو  ال  أمر  وهي  أكرب،  اهتامما  املبالغة  إعطاء  يعني  املجازي  إن 

تداخل وتقدم وتراجع وتوتر، مبا يزلزل الكثري من األشياء املستقرة التي تفرضها 

إىل  للمجاز  أعطيت  التي  املكانة  وصلت  وقد  السائدة.  الحكمة  أو  العقالنية 

أنه  عىل  معه  ُيتعامل  وبذا  العقالنية،  وبني  بينه  يسوي  من  هناك  أن  درجة 

ليس أمرا عارضا أو مجرد وصف أو تابع، السيام يف ظل التمرد عىل املفاهيم 

الخاملة للثقافة واإلقرار بحلول املجاز يف مختلف العلوم مثل، الفلسفة والتاريخ 

واملجتمع والتجارة والسياسة واألفكار بوجه عام، وكذلك يف ظل استرشائه يف 

كل ما حولنا يف الحياة، فهناك جيش متحرك من االستعارات والكنايات يغلب 

أو  كافيا،  نعطي ذلك وعيا  أن  اآلن من دون  يتحدانا  املجاز  بات  حياتنا، وقد 

ننتبه ملسائل من قبيل تسويق الخطاب ورياضة األفكار وفهم العنف اللفظي 

والرمزي واملضمر والقاهر واملحتال واملخرتق واملحجوب أو املسكوت عنه، وإىل 

سيادة األقنعة واالستعراض والصور والعبور الرسيع، وظل هناك من يولع بفكرة 

الحقيقة الخائفة من املجاز وااللتباس والفروض املتغرية، عىل رغم أن كثريين منا 

مييلون إىل إعطاء أولوية ملهارة اإلخفاء والتورية(18).

وإذا كانت العبارات السابقة قد حاولت إظهار أهمية املجاز يف حياتنا، فإن 

الوصول إىل تعريف لـ »املجاز السيايس«، وهو املقصود من هذا الكتاب برمته، 

يتطلب املرور مبحطتني رئيستني، األوىل نعرف فيها املجاز عموما، وفق تصورات 

نبني  والثانية  ودرسا،  فحصا  به  انشغلوا  ممن  واملعارصين  واملحدثني  األقدمني 

فيها الفروق بني ما هو »حقيقي« وما هو »مجازي«.

أوًل: تعريف املجاز
املجاز هو »استعامل اللفظ يف غري ما ُوضع له أصال، أي نقله من دالالته 

اصطالحية  أو  مجازية  داللة  إىل  الحقيقية،  أو  الوضعية  أو  األصلية  امُلعجمية 
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يف  األخذ  يجب  كام  الداللتني«(19)،  بني  مناسبة  هناك  تكون  أن  عىل  جديدة 

االعتبار أن املجاز ينطوي أحيانا عىل املفارقة واملحاكاة الساخرة.

األشياء  من  به  نعرُب  الذي  التفكري،  أدوات  من  أداة  هو  بعمومه  واملجاز 

أو  مَثل  أو  كلمة  باستعارة  متوسلني  املفهومية،  املسائل  إىل  الحسية  والصور 

أسطورة أو حكاية تنتمي إىل مجال حيس، وُيتخذ منها منوذٌج أو مَثل. ويضم 

التشبيه واالستعارة والكناية والتمثيل، ويفرض  للقياس من قبيل  املجاز عائلة 

نفسه عىل كل منا، إذ ليس بوسع اإلنسان أن يخرج عن هذه العائلة يف كل ما 

يتفوه به أو يكتبه طوال حياته، بل هو يتوقع ويفهم ويفرس ويقرر ويتخيل 

الترصف والتوسع  القدرة عىل  ويستبرص ويستنتج ويتأمل عرب مجازات متنحه 

والتخيل، لُيشيِّد صورة مركبة ملا يحدث يف واقعه(20).

ويعود مصطلح املجاز إىل الفعل »جاز اليشء«، مبعنى تعداه إىل غريه. ومع 

ي، ُيرَصف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معنى مرجوح بقرينة،  هذا التجاوز والتعدِّ

أي أن اللفظ ُيقصد به غري معناه الحريف بل معنى له عالقة غري مبارشة باملعنى 

إقامة  وهو  التجاوز،  عىل  شديدة  بساطة  يف  املجاز  قيام  يعني  وذلك  الحريف. 

رين  الجزء مكان الكل، والصنف مكان النوع أو عكس ذلك. ويعترب بعض املنظِّ

أن املجاز املرسل هو صورة بالغية مستقلة، ويرى آخرون أنه شكل خاص من 

أشكال الكناية، بينام يرى بعضهم أن وظائفه بأجمعها جزء من الكناية(21).

التجربة  من  االنتقال  إىل  تقود  ونظرية  وخطاب  أداة  هو  الذي  واملجاز، 

الحسية إىل التجربة املفهومية، ينقسم يف عمومه إىل نوعني:

بني  ما  لعالقة  له  ُوضع  ما  غري  اللفظ يف  استعامل  لغوي: وهو  مجاز   -  1

من  مانعة  لقرينة  االستعامل  هذا  ويكون  املجازي.  واملعنى  الحقيقي  املعنى 

إرادة املعنى الحقيقي وقد تكون حاليًَّة أو لفظية.

2 - مجاز عقيل: هو إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري ما هو له، وذلك 

اإلسناد  ويكون  الحقيقي.  اإلسناد  من  مانعة  قرينة  وجود  مع  بينهام،  لعالقة 

املجازي إىل سبب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره أو يكون بإسناد املبني 

للفاعل إىل املفعول أو املبني للمفعول إىل الفاعل، مثلام يرى بعض من يؤمنون 

بالجرب وليس االختيار يف جملة: »شفى الطبيب املريض« بسبب عالقة ما، إذ 
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يرون أن الشفاء من الله سبحانه وتعاىل، وبذا يكون إسناد الشفاء إىل الطبيب 

مجازا سببه وجود عالقة بني الطبيب والشفاء.

وقد يحدث اإلسناد إىل سبب الفعل، كأن نقول: رصف الحاكم شوارع املدينة، 

فالحاكم مل يرصف الشوارع بنفسه ولكنَّه سبَّب حدوث هذا. كام يحدث اإلسناد 

إىل الزمان واملكان، ومثال الحالة األوىل قولنا: »دارت يب األيام«، فاأليام ال تدور 

بل أنت الذي تدور بينام األيام متيض، وهنا تكون نسبة الدوران إىل األيام مجازا. 

أما الثانية فتتجىل يف قولنا: »ازدحمت الشوارع«، فالشوارع ال تزدحم بل الناس 

هم الذين يتزاحمون، وبذا فإن إسناد االزدحام إىل الشوارع يكون مجازا. وميكن 

اإلسناد إىل املصدر، كأن نقول: »فالن جنَّ جنونه«. فالذي جنَّ هو فالن ولكن 

نسبة فعل الجنون إىل املصدر مجاز. اإلسناد يف النسبة، كقولنا: تجري األنهار إىل 

البحر، فاألنهار ال تجري إمنا ما فيها من ماء هو الذي يجري.

هي  شهرة  أقل  بتسمية  املجاز  عن  يعربِّ  من  هناك  تقدم،  ما  جانب  وإىل 

»االستعارة« اتكاء عىل قيام العالقة بني املعنى الوضعي واملعنى املجازي عىل 

املشابهة. وهناك من يطلق عىل املجاز اصطالح »التطوير الداليل«(22).

واالستعارة »أكرث من مجرد حلية أو زخرفة، إذ إن لها دورا خاصا متتاز فيه يف 

مجال انطباق الكلامت عىل ما أطلقت عليه يف الواقع، كام أن لها دورا مامثال، 

وسوف  املقارنة«(23).  طريق  عن  يتحقق  الذي  الفهم  يف  الخصوص،  وجه  عىل 

ل هذا األمر يف الفصل التايل من هذا الكتاب. ُيفصَّ

الخطاب،  يف  ويشتغل  بنائيا،  يحرض  فقد  املجاز،  حضور  أشكال  وتتعدد 

ويتجىل يف اللغة التي نتحدث بها ونكتبها فنتواصل. وقد يكون الحضور وظيفيا، 

حيث يتخذ الخطاب من املجاز أداة للقراءة والتفسري. وميكن أن يحرض املجاز 

يف رحاب التخيل، ويتغيا يف حضوره هذا أداء وظائف العبور والفهم والتعبري 

والتنوير والتبسيط وأنسنة األشياء، إىل جانب اإلقناع والتحويل وجذب االنتباه 

وإثارة العواطف وكرس أمناط التفكري بصورة تجعلنا نرى من خالله، أو نفكر به، 

سواء كنا ندري أو ال ندري.

وقد تعاقب عىل بحث املجاز وتعريفه اللغويون واألصوليون وعلامء الكالم 

القرآن من العرب األقدمني، وتعددت وجهات نظرهم  واملعنيون ببيان إعجاز 
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فيه، من زوايا تحديد مفاهيمه، وضبط أقسامه، ووجدوا أنفسهم، وهم ميهدون 

اللغة،  نشأة  قبيل  من  مسائل  إىل  يتطرقون  نتائجه،  يستخلصون  أو  لبحثه 

املعنى  بني  العالقة  إدراك  يف  العقل  ودور  الداللة،  وتطور  والكذب،  والصدق 

ابن رشيق، كثريا ما  الحقيقي واملعنى املجازي(24). والعرب يف هذا، كام يقول 

الفصاحة و رأس  ه من مفاخر كالمها، ألنه دليل  املجاز وتعدُّ كانت تستعمل 

البالغة، وبه بانت لغتها عن سائر اللغات(25).

لهذا مل يكن من قبيل املبالغة أن يقول بدر الدين الزركيش: »لو سقط املجاز 

من القرآن سقط شطر الحسن«(26)، أو أن يدافع عنه عبدالقاهر الجرجاين بقوة 

حني قال: »من قدح يف املجاز، وهمَّ أن يصفه بغري الصدق، فقد خبط خبطا 

ه إليه بأنه نوع من الكذب،  عظيام«(27)، ويدفع عنه ابن قتيبة االتهام الذي ُوجِّ

فيقول: »لو كان املجاز كذبا، وكل فعل ُينسب إىل غري الحيوان باطال، كان أكرث 

الثمرة، وأقام  الشجرة، وأينعت  البقل، وطالت  كالمنا فاسدا، ألننا نقول: نبت 

الجبل، ورخص السعر«(28).

وتاريخ الحقيقة واملجاز يف البيان العريب هو جزء من علم الكالم، بل هو 

قطبه ولبابه(29). ويعد البحث فيهام عند األصوليني من أهم مثرات تفريقهم 

بني »الوضع« الذي هو قرص اللفظ عىل املعنى عن طريق »املواضعة« عامة 

كانت أو خاصة، وبني »االستعامل«، الذي يقتيض استعامل اللفظ حني يقصد 

تفهيم املخاطب معناه. وبذا تصبح الحقيقة هي قوال اسُتعِمل فيام ُوضع 

له يف أصل االصطالح الذي وقع التخاطب به، بينام املجاز هو املعدول به 

التخاطب  وقع  التي  املواضعة  تلك  أصل  غري  يف  واملستعمل  حقيقته،  عن 

فيها، ومن هنا يبقى وجه التمييز بني الحقيقة واملجاز هو االستعامل املقرتن 

بقصد املتكلم(30). 

ويرى عبدالقاهر الجرجاين أنه إذا ُعِدل باللفظ عام يوجبه أصل اللغة ُوصف 

بأنه مجاز، عىل معنى أنهم جازوا به موضعه األصيل، أو جاز هو مكانه الذي 

ُوضع فيه أوال، ثم يقول: »أما املجاز فقد عوَّل الناس يف حده عىل حديث النقل، 

االستعارة  لشيئني:  فيه  والشهرة  ُنقل عن موضوعه فهو مجاز...  لفظ  وأن كل 

والتمثيل، وإمنا يكون التمثيل مجازا إذا جاء عىل حد االستعارة«(31).
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والقلب  والتمثيل  »االستعارة  لتشمل:  املجاز  جوانب  قتيبة  ابن  ويعدد 

واإلفصاح  والتعريض  واإلظهار  واإلخفاء  والتكرار  والحذف  والتأخري  والتقديم 

والكناية واإليضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميع خطاب الواحد، 

والواحد والجميع خطاب االثنني، والقصد بلفظ الخصوص ملعنى العموم، وبلفظ 

العموم ملعنى الخصوص مع أشياء أخرى كثرية«(32).

ويف هذا الشأن يقول ابن قيم الجوزية »إن املعنى الذي استعملت العرب 

املجاَز من أجله، ميُلهم إىل االتساع يف الكالم وكرثة معاين األلفاظ ليكرث االلتذاذ 

دق  وكلام  وصبوة،  ارتياح  فهمه  إىل  ولها  لذة،  به  للنفس  معنى  كل  فإن  بها، 

ارتشافه،  للقلب  ولذ  انخراطه،  الكالم  يف  وراق  عندها،  مرشوبه  رق  املعنى 

وعظم اغتباطه. ولهذا كان املجاز عندهم منهال موردا عذب االرتشاف، وسبيال 

مسلوكا لهم عىل سلوكه انعكاف، ولذلك كرث يف كالمهم حتى صار أكرث استعامال 

ولفظ  رائق،  معنى  بكل  منه  أتوا  حتى  قلوبهم  بشاشة  وخالط  الحقائق،  من 

فائق، واشتد باعهم يف إصابة أغراضه، فأتوا فيه بالخوارق، وزينوا به خطبهم 

وأشعارهم حتى صارت الحقائق دثارهم، وصار شعارهم«(33).

م اآلمدي االسم إىل ما هو حقيقي ومجازي، ويرى أن الحقيقة يف اللغة  ويقسِّ

مأخوذة من الحق، والحق هو الثابت الالزم وهو نقيض الباطل، ومنه يقال: »حق 

اليشء حقه«. ويقال حقيقة اليشء أي ذاته الثابتة الالزمة، ومنه قوله الله تعاىل: 

ْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعىَل اْلَكاِفِريَن{ (الزمر - 71)، أي وجبت، وكذلك قوله  }َولَِكْن َحقَّ

{(األعراف - 105)(34)، أي واجب  تعاىل: }َحِقيٌق َعيَلَّ أَن ال أَُقوَل َعىَل الّلِه إاِلَّ اْلَحقَّ

الحقيقية قد يطلقها األصوليون عىل  . وأما يف اصطالح األصوليني فإن األسامء  عيلَّ

ما هي لغوية، وما هي رشعية. و»األلفاظ املوضوعة أوال يف ابتداء الوضع يف اللغة 

الوضع، وهو  ذلك  قبل  كانت موضوعة  وإال  بكونها حقيقة وال مجازا،  توصف  ال 

خالف الفرض، وكذلك كل وضع ابتدايئ حتى األسامء املخرتعة ابتداء ألرباب الحرف 

والصناعات ألدواتهم وآالتهم، وإمنا تصري حقيقة ومجازا باستعاملها بعد ذلك«(35).

وضعه  أصل  عن  االستعامل  يف  ُأقر  ما  هي  الحقيقة  أن  جني  ابن  وَيعترب 

يضفيه  ما  إىل  إضافة  أنه  ويرى  ذلك،  بضد  كان  ما  هو  املجاز  بينام  اللغة،  يف 

أي  االتساع،  بغرض  يقع  وهو  الدقة،  فائقة  بالغية  صور  من  الكالم  عىل  املجاز 
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األلفاظ  نجد  إذ  الفكرة،  يف  والظالل  الدقائق  عن  التعبري  عىل  اللغة  قدرة  زيادة  يف 

االستعامل، كرثة  من  جديدة  دالالت  املجاز  طريق  عن  اكتسبت  وقد   املفردة 

مل تكن مرتبطة بها من قبل، فتنىس الحقيقة ويبقى اللفظ مستعمال عىل مجازه، ويخلص 

إىل أن أكرث اللغة مجاز ال حقيقة، وأن املجاز يقع وُيعَدل إليه عن الحقيقة ملعاٍن ثالثة، 

وهي االتساع، والتوكيد، والتشبيه، فإن مل تتوافر هذه األوصاف كنا أمام الحقيقة(36). 

وعىل هذا الدرب يقول السيوطي إنه »قد يجتمع الوصفان يف لفظ واحد، 

إىل  بالنسبة  وإما  معنيني وهو ظاهر،  إىل  بالنسبة  إما  ومجازا،  فيكون حقيقة 

معنى واحد، وذلك من وضعني، كاللفظ املوضوع يف اللغة ملعنى، ويف الرشع أو 

العرف ملعنى آخر، فيكون استعامله يف أحد املعنيني حقيقة بالنسبة إىل ذلك 

الوضع، مجازا بالنسبة إىل الوضع اآلخر«(37).

وبالعكس.  مجازا  تصري  قد  الحقيقة  أن  »ُيعرف  آخر:  موضع  يف  ويقول 

فالحقيقة متى قل استعاملها صارت مجازا عرفا. واملجاز متى كرث استعامله صار 

بالنسبة إىل معنى واحد من وضع واحد فمحال، الستحالة  ُعرفا. وأما  حقيقة 

الجمع بني النفي واإلثبات«(38).

ويف نظر ابن األثري فإن املجاز هو »ما أريَد به غرُي املعنى املوضوع له يف أصل 

اللغة، وهو مأخوذ من جاز هذا املوضع إىل هذا املوضع إذا تخطاه إليه«(39)، 

وذكر فخر الدين الرازي أن »العدول عن الحقيقة إىل املجاز إما ألجل اللفظ أو 

املعنى أو لهام«(40)، فيام َيعترب السكايك أن املجاز هو »الكلمة املستعملة يف غري 

معناها بالتحقيق استعامال يف ذلك بالنسبة إىل نوع حقيقتها مع قرينة مانعة 

عن إرادة معناها يف ذلك النوع«(41).

بارزا يف إيضاح مفهوم املجاز من خالل سعيهم  وقد »لعب املعتزلة دورا 

وهذه  أفعالها،  وعن  اإللهية  الذات  عن  الشعبية  التصورات  لنفي  الدائب 

اإلشارات جاءت مجملة يف سياق موضوع أعم وهو موضوع الصورة األدبية يف 

النقد العريب«(42)، وقد انحاز املعتزلة إىل غلبة املجاز عىل الحقيقة ويف نظرهم 

أنه ال كلمة يف مواضعتها إال وهي تحتمل غري ما وضعت له.

فاألخري  مجاز،  أنه  العامل عىل  مع  ونطقهم،  املتصوفة، يف صمتهم  وتعامل 

يقرأها  التي  الكون  لغة  وهو  واملناجاة،  املساررة  »فضاء  إليهم  بالنسبة  هو 
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الصويف ببصريته. بل إن الكون عند املتصوفة هو كتاب رموز، ومستودع إشارات، 

ومرسح دالئل، ومْجىل آيات، ومرأى شواهد، تشري جميعها إىل الحق املحبوب، 

وهو الله بديع الساموات واألرض، إذ هو الظاهر والباطن، الجيل والخفي، املريئ 

والالمريئ«(43)، بل ينظر الصويف إىل نفسه عىل أنه كيان مجازي ال وجود له إال 

بوصفه محبا.

وهناك ستة أمور أساسية متعلقة باملجاز، يبدو تحديدها ومعرفتها وإمعان 

النظر فيها، وميكن ذكرُها عىل النحو التايل: 

1 - كرث استعامل املجاز كوسيلة بالغية، يف حديث الناس جميعا، سواء كان 

املتحدث طليق اللسان ذا ثراء لغوي، وخيال خصب، أو كان يفتقر إىل كل هذا. 

ومحسنات  زخارف  ومجرد  زينة  قالدة  أنه  عىل  املجاز  إىل  ُينَظر  يعد  مل  وبذا 

بديعية، أو أنه ليس جزءا جوهريا من املعنى، بل بات هناك اقتناع بأنه جزء 

أسايس من التفكري اإلنساين، أي جزء من نسيج اللغة، التي هي جزء ال يتجزأ 

من عملية اإلدراك.

وهي  املائدة«،  و»رجل  الكوب«  و»يد  املاء«  »عني  عن  نتحدث  فنحن 

الناس من دون أن يتوقفوا عندها كثريا نظرا  ألسنة  صور مجازية تجري عىل 

الظواهر اإلنسانية  إنه ليس يف وسعنا إدراك بعض  إىل بساطتها وشيوعها، بل 

املعقدة، وامتالك القدرة عىل وصفها من دون اللجوء إىل املجاز املركب. من هنا 

فإن »استخدام املجاز أمر حتمي يف معظم عمليات اإلدراك واإلفصاح، خصوصا 

تلك التي تتناول الظواهر التي تتسم بقدر عاٍل من الرتكيب«(44).

م البعض، بل فيه صدق فني،  2 - ليس املجاز من قبيل الكذب كام يتوهَّ

يصنعه فيض املشاعر التي هي قسمٌة بني الناس جميعا بدرجات متفاوتة سواء 

أكانت إيجابية أم سلبية، وكذلك املخيلة التي ال يفتقر إليها إنسان.

3 - هناك تأثري للثقافة يف طريقتنا يف التفكري من خالل اللغة التي يستخدمها 

وتقسيمنا  لألشياء،  تصنيفنا  يف  كذلك  وتؤثر  هذه،  ثقافتهم  عن  للتعبري  الناس 

يف  مدفونة  رموز  عن  عبارة  الثقافة  من  جانب  فهناك  نختربه(45)،  الذي  للعامل 

بطون املعاجم والرتاكيب النحوية للغة، وكل يعرب عن هذه الرموز بلغته، ومبا 

يتوافق مع خربة كل شخص وفق لغته، وذلك وفق مبدأ »النسبية اللغوية«(46).
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الثقافات، وينطبق عليها ما ينسحب عىل  باختالف  املجازات  - تختلف   4

ل شفرات اللغة وقت نقلها من ثقافة إىل أخرى، ومن غرض  ما يحدث حني ُتبدَّ

إىل آخر، لتصنع لغة جديدة نوعا ما، رمبا ُيتواَصل بها، بغية الحفاظ عىل الهوية 

العرقية أو الثقافية أو الدينية(47).

5 - إن التفكري املجازي ذو طابع نسبي، يستمده من كونه رؤية يشء من 

خالل يشء آخر، أو بنسبته إىل هذا اليشء، مبا ال يتيح للناظر سوى رؤية جانب 

واحد. وبذا تتعدد نسبة املجاز إىل األشياء، حيث ينسب ذاته إىل املألوف ليفهم 

الغريب، وإىل املعروف ليعرف املجهول، وإىل الحارض ليصل إىل الغائب، وإىل 

ليعرف  املكشوف  وإىل  الباطن،  ليعرف  الظاهر  وإىل  الشاذ،  ليعرف  املشهور 

املستور... وهكذا.

معها  حاملة  أخرى،  إىل  ثقافة  من  ترسي  أن  بوسعها  مجازات  هناك   -  6

فيه  تهاوت  الذي  اليوم  يوصف  كأن  أحد،  عليها  يختلف  ال  نفسها،  املدلوالت 

أو  يعلو«  »الحق  أحدهم:  يقول  أو  األسود«،  »الثالثاء  بأنه  العاملية  البورصات 

»الجنازة حارة«. يف املقابل هناك كلامت ال تعربِّ عن نفسها يف كل بيئة تنطق 

فيها، إمنا يفهمها سامعها وفق النسق الذي ميأل رأسه، والذي ُكوِّن عىل مهل من 

خالل تفاعل الفرد مع البيئة االجتامعية والثقافية التي يحيا فيها. ولهذا نجد 

أن بعض العبارات يكون لها مدلوالت مختلفة يف سياقات ثقافية متنوعة(48).

وهناك مثال صارخ ميكن أن نرضبه يف هذا الصدد، فالطيار املرصي جميل 

البطوطي قال، حني وجد الطائرة التي يقودها قد أصابها عطب وأوشكت عىل 

السقوط: »توكلُت عىل الله«. فتلك العبارة يفرسها السياق الثقايف املرصي عىل 

أنها تبني استعداد قائلها لفعل يشء إيجايب ما، هو يف هذه الحال رغبة الطيار 

يف الترصف مبا مينع الطائرة من السقوط، وعقده العزم عىل فعل هذا ويستعني 

بالله ليوفقه يف مهمته العصيبة. أما األمريكان فقد فرسوا العبارة وفق سياقهم 

الثقايف، فرأوا أن الطيار كان مقدما عىل االنتحار.

ويف تفسريه لهذا الوضع يقول مالينوفسيك: »تخيل نفسك وقد انتقلت فجأة 

إىل جزر مرجانية يف املحيط الهادئ، وجلست بني سكانها، واستمعت إىل لغتهم 

الحوارية، وقد أتيح لك مرتجم متمكن، ينقل إليك ما يقولونه حرفيا، عىل قدر 
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تفهم  هذا  يجعلك  فهل  يقولونه،  مبا  علام  ُتحاط  حتى  بكلمة،  كلمة  طاقته، 

كالمهم أو حوارهم، أو حتى جملة واحدة مام يقولون؟ بالتأكيد ال«(49). ومعنى 

التي يعيشون يف  البيئة االجتامعية  هذا أنه ال ميكن فهم لغة قوٍم إال بإدراك 

رحابها، واإلحاطة مبا تقره يف األذهان والوجدان من مفردات وصور ومفاهيم 

وتواريخ وعالقات.

ففي كل األحوال ما يحول بيننا وبني فهم أفعال اآلخرين ليس الجهل بالكيفية 

التي تعمل بها عنارص املعرفة من قبيل الفهم واإلدراك والوعي والذكاء والحدس، بل 

الجهل النسبي بالعالمات التي يستخدمها البرش يف خطابهم للداللة عىل األحوال، 

وهي عديدة ومتباينة، فأنت »يك تتعلم العزف عىل الكامن عليك أن تكتسب بعض 

ال للعزف، وتقتني كامنا.  العادات واملهارات واملعارف والقدرات حتى تصبح مؤهَّ

التي  أتقنتها، واملعارف  التي  اكتسبتها واملهارات  التي  العادات  العزف ليس  ولكن 

نفسه... ومعرفة  الكامن  عليه، وليس هو  يعينك  الذي  املزاج  جمعتها، وليس هو 

الرسقة ليست الرسقة نفسها، ومعرفة كيف تغمز بعينيك ليس هو الغمز نفسه، 

ومن يخلط بني األمرين يقع يف الحرية واالرتباك، ويخلط الحق بالباطل«(50).

وكل ما سبق يجعلنا ننتهي إىل أن املجاز حالة مكثفة ُتختزَل داخلها أنساق 

فيها  يتحرك  التي  االسرتاتيجية  كشُف  تفكيكه  عرْب  ميكننا  لذلك  خفية،  ذهنية 

ومن خاللها النسق، ولذا ميكننا أن نجعل منه منوذجاً نفرسِّ من خالله النسق 

أو الحالة التي نريد أن نفهمها، كام هو األمر عند عبدالوهاب املسريي(٭)، يف 

دراساته للجامعات اليهودية وخطابها والحضارة الغربية وفلسفتها.

ثانًيا: املجاز والحقيقة
أن  املجاز  تعريفات  فيها عىل  عرجنا  التي  السابقة  السطور  يف  نستطع  مل 

نعزل كثريا منها عن الحقيقة كمفهوم وتصور علمي وفلسفي وإنساين، نظرا إىل 

أن هناك من يضع املجاز يف وجه الحقيقة بالرضورة. لكن األمر يحتاج إىل مزيد 

من الرشح والتوضيح، وهو ما سنفعله هنا.

(٭) هو ناقد وعامل اجتامع وأستاذ آداب مرصي، له العديد من الكتابات والدراسات عىل رأسها موسوعة »اليهود 
واليهودية والصهيونية«. ]املؤلف[.
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نراها كاملة، فهي تكون يف  الحقيقة كالشمس، ال نستطيع أن  ابتداًء فإن 

أغلب األوقات ملتبسة أو متوارية خلف مجازات وخياالت ال حرص لها، ووجود 

نقطة مركزية تنطلق منها، أو إطار نعود إليه، يبدو أحيانا أمرا نسبيا، فجميع 

الذين تقاتلوا يف التاريخ اإلنساين كان كل منهم يزعم أن الحق معه، وأن وجهة 

نظره متثل الحقيقة ناصعة، وأنه ال شك أو لبس يف هذا.

قد ال يخلو األمر من إمكانية ضبط، إذ إن كل ما يؤدي إىل التقدم يف الحياة 

احتياجاته  الروحي والسمو األخالقي وتلبية  االمتالء  اإلنسان وتحقيق  وتحرير 

يك يبقى منعام كرميا عىل قيد الحياة ميكن أن يكون من قبيل »الحق« مبعناه 

األكرث شموال، وليس مجرد تصورات أيديولوجية أو سياسية عن الحق قادت إىل 

إتعاس البرشية عرب تاريخها املديد، لكن اختالف نظر الناس إىل سبل تحقيق 

هذه الغايات يجعل الحقيقة االفرتاضية، باعتبارها هي الحق، موضَع تنازع.

وجهة  من  كل طرف  يراها  إذ  للحقيقة،  ومتعددا  متبادال  إدراكا  هناك  إن 

تختلف عام يطرحه اآلخرون، ومبا يعربِّ عن ثقافته ومصالحه ومواقفه وحالته 

أنها  الكل  يزعم  الذاتية«،  »الحقيقة  من  نوعا  ويخلق هذا  واملعنوية،  النفسية 

»الحقيقة املوضوعية« وأنه يعربِّ عنها، أو يجسدها، أو يرومها ويقصدها. وبعض 

هؤالء يظل متشبثا بخندقه ال يربحه، حتى لو أثبت له غريه خطأ ما هو عليه. 

وهناك من يتزحزح قليال مبرور الوقت، وبإعامل العقل يف دراسة ما هو عليه 

ومتحيصه. ويوجد من يبدل تبديال، مذعنا ملا خلص إليه بعد طول تفكري وتدبر. 

ويصل األمر بقلة من الناس إىل أن تقوم بإجراء »قطيعة معرفية« ورمبا »انفصال 

وقد  الضمري،  أماله  راسخ  القتناع  إما  املايض،  يف  يعتنقونه  كانوا  عام  شعوري« 

يكون األمر مجرد إيهام بهذه القطيعة يف ظل ما متليه انتهازية متأصلة يف نفوس 

بعض البرش.

إليه، وكذلك يف رحلة  والركون  الذات،  يعربِّ عن  ما  إىل  االنحياز  ويف وقت 

ادعاؤها،  أو  بالحقيقة،  القول  مفارقته واالبتعاد عنه بدرجات متفاوتة، يصبح 

نوعا من املجاز يتجىل يف وسائل ووسائط التعبري عن منافحة الفرد عام يعتقده 

أو يعتنقه. ويتسع هذا املجاز إن كان الفرد يدرك مستوى التلفيق أو التدليس 

أو املراوغة التي يقوم بها وهو يتكلم عام يريده، أو يسطره عىل الورق منفردا، 

Al Arabi Library PDF



60

اجملاز السياسي

النظر  وجهات  ويفند  نظره،  لوجهة  ينترص  أن  محاوال  اآلخرين،  به  يحاور  أو 

ة أو املقارعة. األخرى التي يقع منها موقع املحاجَّ

وإذا كان الحوار السيايس أو الثقايف أو اإلنساين أو االجتامعي الدائر ينطوي 

عىل الحقيقة الخاصة بكل شخص، فإن هذا ال ينفي وال يهدم وجود »الحقيقة 

املصمت  واالنحياز  واملنافع  واملصالح  الهوى  عن  تتجرد  التي  املوضوعية« 

لأليديولوجيات واألطر املعرفية والذهنية، وتظل هي نقطة االرتكاز التي يجب 

االنطالق منها، أو املرجعية التي ُيفيد القياس عليها، واإلحالة إليها.

لكن الحقيقة الذاتية لكل فرد أو جامعة تبدو مهمة، ألنها يف النهاية هي 

املسافة  هو  املجاز  يصري  وهنا  آراء.  أو  تصور  من  عنها  ينجم  ما  تحكم  التي 

تتسع وتضيق  املوضوعية«، والتي  الذاتية« و»الحقيقة  الفاصلة بني »الحقيقة 

وفق الزمان واملكان، أو وفق الظروف والسياقات التي تحيط باألقوال واألفعال. 

ويكرب هذا املجاز أو يصغر، وفق مسافة االبتعاد بني الحقيقتني.

وإذا كانت الحقيقة األوىل يصنعها الشخص منفردا، بعد أن يهضم ما يقرأه 

ويسمعه ويفكر فيه بخصوص عامل املعنويات والروحانيات والنفسيات، ويراه 

ما  خالصة  تكون  قد  الثانية  فإن  املاديات،  عامل  يف  ويشمه  ويتذوقه  ويلمسه 

الناس  عليه  اصطلح  ما  أو  الجمعي،  عقلها  عنه  يعربِّ  أو  الجامعة  إليه  تنتهي 

واتفقوا، بعد طول اختبار وتجريب.

فإذا كنا مثال بصدد التعبري عن الحرية فإننا ميكن أن نتفق عىل املؤرشات 

واملظاهر والتجليات األساسية واألصيلة لها، لكن هذا ال يعني أبدا مصادرة حق 

كل فرد يف أن يراها من زاويته، فيصبح ما يراه شخص من صميم الحرية نوعا 

من التفلت والفوىض يف نظر شخص آخر.

ومن يفارق املؤرشات األساسية تلك إىل األمام نحو التحرر املطلق، أو إىل الخلف يف 

اتجاه اإلكراه التام، يصبح عليه أن ينافح عن وجهة نظره بقدر ما تسعفه به قريحته من 

مجاز يبديه وهو يدلل أو يِقيم الربهان عىل ما يقول، سواء أكان هذا املجاز ابن الخيال 

البحت، أم مستنبتا من التجارب الواقعية التي حدثت له أو وقعت لغريه.

الوقت عىل استعارة ما يربر  الذاتية« مجبول طوال  فاملعربِّ عن »الحقيقة 

به موقفه، سواء كان كذبا، أو شيئا من الواقع يضيف إليه من عنده، أو حتى 
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صدقا ُيعرب عنه أحيانا بالحكايات التي ال ميكن أن تخلو من مواقف وأفكار من 

صنع الذات، ولو مل تكن كذلك فإن ذاتية التعبري عنها ال تخلو من اختالق، ألن 

الفرد منا يحكم يف النهاية عىل ما يجري أمامه، أو حتى ما وقع له، وفق إدراكه 

له وإحساسه به.

متاعب  جلبا  عليه  واإلرصاَر  الحرية  طلب  إن  يقول  من  هناك  كان  فإن 

لإلنسانية، السيام إن كانت »الحرية الحمراء«؛ فإن هناك من يرى العكس متاما، 

ويؤمن بأن النضال من أجل الحرية كان سببا أساسيا يف تحسني رشوط الحياة أو 

إسعاد البرش أو خلق معنى للحياة.

ويجتهد أصحاب هذين الرأيني املتناقضني يف الدفاع عن وجهتي نظريهام، 

وكل منهام قد يعلم أنه يف كل األحوال ال ينطق بالحقيقة املوضوعية التي يصل 

ملقتىض  موافقا  فيها  الكالم  يكون  وال  ينعدم،  أو  الصفر  درجة  إىل  املجاز  فيها 

الحال فقط، بل متامشيا أيضا مع ما ينبغي أن يكون يف أجىل وأصفى درجاته، 

مبتعدا عن املراوغة واملخاتلة والتحايل.

وقد رأينا ذلك التناقض يف إدراك األطراف السياسية املتصارعة لحقيقة ما 

جرى يف بعض البلدان العربية عقب املظاهرات الشعبية الواسعة التي وقعت 

يف العام 2011، فهل هي »ثورة« أو »مؤامرة«؟ وهل هو »ربيع« أو »خريف«؟ 

وهل هو »َحراك شعبي« أو »انقالب عسكري«؟ وعمل كل طرف عىل االستعانة 

بكل ما استطاع أن يأيت به من مجاز يف الدفاع عام يعتنقه، والجميع كان عليه 

أن ُيغفل بعض الحقيقة املوضوعية، ويعيل من قيمة الحقيقة الذاتية، يك يخرج 

يف النهاية منترصا لرأيه بأي طريقة.

أو  ِقبل أي سلطة سياسية  الحقيقة من  ويبقى األفدح من هذا هو فرَض 

أيديولوجية أو اقتصادية، أو إجبار الناس عىل تقبل ما تقوله وتفعله وتقره عىل 

أنه الحقيقة. فهناك من أمعن النظر يف كثري من املامرسات وتبني له أن »األشياء 

تها من كونها حقيقية، وإمنا هي حقيقية ألنها تتمتع بالسلطة...  ال تكتسب قوَّ

وبذا تبقى السلطة هي القدرة عىل التحقيق، تحقيق الواقع وتحقيق مجاالت 

انعدام  تعني  أو  السلطة  عن  الحقيقة  تنفصل  وال  الحقيقة...  وأمناط  األشياء 

السلطة، فالحقيقة ليست مكافأة متنحها األشباح الهامئة، بل هي جزء من هذا 
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العامل، وال تتحقق إال من خالل أشكال متعددة من االنضباط... فكل مجتمع 

أنواع  العامة للحقيقة، ما يعني  الحقيقة، أي سياسته  الخاص عن  له مفهومه 

العالقات  يف  الحقيقة  وترتبط  حقيقة.  بوصفها  ويفعلها  يقبلها  التي  األساليب 

الدائرية بنظم السلطة التي تفرزها وتدعمها، وبأثر السلطة التي متنحها وتزيد 

من  كبري  بقدر  الحقيقة،  تحديد هذه  القدرة عىل  أصحاب  ويتمتع  مساحتها. 

السلطة حقا«(51).

حول  الحائرة  الفلسفية  تساؤالته  يف  مكاوي  عبدالغفار  يبالغ  مل  لهذا  رمبا 

الفالسفة،  من  كثري  عند  عنها  يبحث  طويال  عمرا  قىض  الذي  وهو  الحقيقة، 

وقبلهم يف عقله هو، وهنا يقول عن الحقيقة:

»بأي سهم نريش طائرها األبيض املستحيل، أي قفص لغوي يتسع 

معانيها  ما  واألجيال؟  البالد  يف  العديدة  وأسفارها  البعيدة  آلفاقها 

املختلفة باختالف املذاهب واملدارس، عند القدماء واملحدثني، واملثاليني 

أو  الوجودي والعميل  املعرفة، مبدلولها  املنطق ونظرية  والواقعيني، يف 

النفعي؟ أهناك حقيقة مطلقة أم حقائق نسبية؟ أهي الحقيقة األصلية 

التي تتطلع إىل نورها، وتحاول أن تندمج فيها، وتتحقق بها، وتقف منها 

التي نغزوها وننتزعها  الفعلية  الحقيقة  التسليم والخشوع، أم  موقف 

انتزاعا؟ أنتشارك نحن البرش يف صنعها وخلقها؟ أم ليس علينا إال أن نطهر 

بيتنا ليكون أهال لزيارتها، ونهيئ مصباحنا ليك تلمس فتيَله برشارتها؟ 

أنتقدم نحوها بجهدنا وجهادنا خطوة خطوة، أم ننفتح عليها، ونرتكها 

تكون وتنري؟ ألكلٍّ حقيقته؟ أم أن الحقيقة قيمة نظرية ومثال معريف 

يسمو عىل التغري والتطور، ويرتفع فوق الزمان؟ أهي كيٌف وِصَفٌة أم 

عالقة بني ذات وموضوع ووعي ووجود؟ أنلتمسها يف اتساق الفكر مع 

نفسه، أم يف تطابق العقل مع األشياء أو األشياء مع العقل؟ أهي وسيلة 

أم غاية؟ طريق أم هدف، فكر أم فعل، خلق وكشف أم إنجاز وتحقيق 

عميل، انعكاس للواقع عىل الشعور أم فعل محض لهذا الشعور؟ ألها 

مقاييس موضوعية تحدد رشوطها وتجنبها الزيف والخطأ، أم هي كامنة 

والقياس  واملوضوعية  العلم  عىل  املمتنعة  الحميمة  الذات  صميم  يف 
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والتحديد؟ متى تكون الحقيقة حية أو ميتة، خصبة أو عقيمة؟ أسئلة ال 

آخر لها، صحبت اإلنسان منذ أن بدأ يعي ويعربِّ باللغة، وستبقى ما بقي 

العامل واإلنسان. وضعت عنها مئات الكتب والبحوث، واختلفت حولها 

املذاهب والعقول والقلوب، وستظل مختلفة مادامت تواجه األلغاز يف 

الباطن والظاهر، والداخل والخارج«(52). 

الحديثة  والفلسفة  العلم  معاودِة  من  قرون  ثالثة  عىل  يزيد  ما  وبعد 

واملعارصة يف الغرب البحَث يف كيفية بلوغ الحقيقة، يقر األغلبية بعدم قدرتهم 

عىل تجاوز حضور املجاز يف كل يشء، مثلام انتهى اإلغريق األقدمون وِمن بعدهم 

العرُب أيام حضارتهم الزاهرة. فالذين آمنوا يف الغرب بالوضعية املنطقية التي 

تفرض عدم االقتناع بأي يشء خارج دائرة املحسوس وامللموس واملريئ واملسموع 

واملتذوَّق، مل يفلح صوتهم يف التغطية والتعمية عىل صوت انتقل من الهمس إىل 

الرصاخ، يفرض الحدس كأحد مسارات الوصول إىل الربهان.

والذين قالوا إن العلم يقربنا من الحقيقة بأرسع مام نتصور، انتهوا إىل أن 

املسألة ليست بهذه البساطة، وال بتلك الرسعة، ُمْنِصتني يف هذا إىل قول برتراند 

راسل الذي أطلقه يف مقابلة متلفزة: »العلم هو ما نعلم، والفلسفة هي ما ال 

ُأثِبت من حقائق صار علام، وما دون ذلك يظل فلسفة، وهو  نعلم«(53)، فام 

األعرض واألكرث وجودا، إذ إن العلم مل يستوثق إال من أشياء قليلة عىل رغم ما 

بلغه من سيطرة. وقد ُيصغي هؤالء إىل تصور فريدريك نيتشه عن أن الحقيقة 

هي مجموعة من االستعارات املحتشدة، مبا يعني أن املجاز ال ميكن أن يوضع 

يف وجه الحقيقة أو يكون مقابال لها.

كان نيتشه يعترب اللغة جيشا متحركا من االستعارات(54)، بل ذهب إىل ما هو 

أقىس من ذلك حني اعترب الحقائق مجموعة من االستعارات املبتذلة من كرثة 

َحت الصور املنقوشة عليها،  تداولها، وشبهها بقطع من العمالت املعدنية التي امَّ

وال ُينظر إليها إال عىل أنها قطع من املعدن فقط، وليست لها صلة بالعمالت 

النقدية املعدنية، ولذا كان نيتشه يضع الفن بديال للحقيقة(55). 

من هنا فإنه »إذا كانت الحقائق الواقعية عىل هذا الوضع فإن التعبريات 

االستعارية ال تصبح منطا معزوال من أمناط التعبري اللغوي، وإمنا تصبح أساس هذا 
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التعبري اللغوي نفسه، ويف الوقت نفسه يصبح التمييز بني الواقعي واالستعاري 

بصورة مجردة،  ومعانيها  األلفاظ  بداللة  تتصل  وليست مسألة  عارضة  مسألة 

السوي،  أو  املألوف  اللغوي  لالستعامل  معادال  ُيَعد  الواقعي  التعبري  ألن  ذلك 

ويصبح التعبري االستعاري معادال لالستعامل اللغوي الغريب أو الشاذ«(56).

ويذهب بنا الناقد الفرنيس روالن بارت Roland Barthes إىل ما هو أبعد 

من هذا حني يربط الحقيقة بالتهكم قائال: »ما أدعيه هو محاولة إحياء كاملة 

للتناقضات املعارصة، والتي ميكنها أن تجعل السخرية هي رشط الحقيقة«(57)، 

ثم يفسح طريقا لألسطورة يك تكون موجودة بقوة ونحن منعن النظر يف كل ما 

يجري حولنا، حيث يقول: »األسطورة ليست موضوعا أو مفهوما أو فكرة، وإمنا 

هي صيغة داللية أو شكل... الزعم بالتمييز بني األشياء األسطورية عىل أساس 

مادتها، مضمونها، أو فحواها، إمنا هو زعم زائف متام الزيف. فاألسطورة منط 

تنتقل عرب  أن  أسطورة رشيطة  تكون  أن  األشياء ميكنها  فكل  ثم  كالمي، ومن 

خطاب ما، إذ إنها ال تتحدد مبوضوع الرسالة التي تحملها، بل بالطريقة التي 

تلفظ بوساطتها هذه الرسالة... كل يشء ميكن أن يكون أسطورة، نعم أحسب 

ذلك، فالكون خصب باإليحاءات واإليعازات التي ال نهاية لها«(58).

ويدخل الروايئ والناقد اإليطايل إمربتو إيكو Umberto Eco يف هذا الجدل، 

لريى أن هناك إلهاما فلسفيا ينظر إىل اللغات باعتبارها استعارًة كبرية الشعورية، 

مرتبطًة بطبيعتها بجوهر األشياء. ويطلب منا أن نتوخى الحذر يف ذلك املجال، 

فإذا رسنا يف هذا االتجاه، فإننا سنضطر إىل تأكيد أن اللغة االستعارية (وبالتايل 

الشعرية) هي وحدها أداة املعرفة األصيلة، والتواصل الحقيقي(59).

وإذا كان املجاز هو األساس املبديئ يف إنتاج النصوص األدبية، أو املؤسسة 

الذوقية واالصطالحية التي تتحكم برشوط إنتاج واستقبال هذه النصوص، فإن 

ما يجب أن نلتفت إليه، ونؤكد عليه، يف هذا املقام، هو أن املجاز تجاوز حيز 

يكون  ال  استعامله  قبل  فاللفظ  ثقافية،  قيمة  ليكون  جاملية  كقيمة  البالغة 

اللفظ هيئته من  األلفاظ، وإمنا يأخذ  حقيقة وال مجازا، فكالهام من عوارض 

السياق الذي يوضع فيه، وهذا معناه أن التعبري املجازي مولود والدًة ثقافية 

عامة(60)، وأن وضعه يف مقابل الحقيقة يف حاجة إىل مراجعة.
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وقد أدرك مارتن هايدغر Martin Heidegger بعد أن بحث عن معنى 

كلمة »الحقيقة« يف اللغة اإلغريقية أنها ال تعني متثيل الواقع بصورة صارمة، 

بل تنطوي عىل الكشف واإلظهار، وبذا بات مقتنعا بأن الحقيقة ليس بوسعها 

االستغناء عن العملية االستعارية(61). لكن جاك دريدا Jacques Derrida يرفض 

رفضا واضحا أي متييز بني املعنى الواقعي واملعنى االستعاري عىل اإلطالق(62).

وكان للعرب األقدمني إسهاُمهم يف السعي إىل معرفة الحقيقة أو تعريفها يف 

مقابل املجاز، أي يف حيز اللغة وليس يف مجال الفلسفة واملنطق. وبذا تصبح 

الحقيقة، من وجهة نظر أغلبهم، هي اللفَظ املستعمل فيام ُوضع له، واملجاز 

هو اللفظ املستعمل يف غري ما ُوضع له(63).

والحقيقة عند السكايك هي »الكلمة املستعملة فيام هي موضوعة له من 

غري تأويل يف الوضع«(64)، وهي عند آخرين »الكالم املوضوع موضعه الذي ليس 

باستعارة وال متثيل، وال تقديم وال تأخري«(65).

من  وفق  وذلك  ولغوية،  وُعرفية،  إىل: رشعية،  الحقيقة  يقسم  من  وهناك 

يضعها. وهناك من يقسمها إىل: لفظية ومعنوية. فهي لغوية إن كان واضعها 

مختصا باللغة، وهي رشعية إن كان ممن يرشعون للناس، فإن مل يكن هذا وال 

ذاك صارت ُعرفية، أي تعارف عليها الناس من دون توجيه من طرف محدد(66).

لكن الحقيقة واملجاز ليسا مفرتَقني عند الكل، إذ هناك من يرى أن »املجاز 

بالحقيقة«(67)، وذلك حني يتحول إىل اصطالح أو أمثولة أو مثل  إذا كرث لحق 

يبحث  أو  عن يشء،  يستفرس  أو  يسأل  من  احتياجات  يلبي  أو حني  متداول، 

عن أي معنى يدفعه إىل الربهنة عىل ما يريده أو ينفعه، وهي ال تصبح يف كل 

األحوال »حقيقة موضوعية« لكنها تظل هكذا يف نظر البعض.

لها يف آن، واستعمل  للحقيقة ومقابال  املجاز قسيام  َيعترب  الجاحظ   وكان 

أنها تدل عىل معنى واحد يف  املجاز والتشبيه واملثل والكناية واالشتقاق عىل 

خامتة املطاف(68)، بينام كان بعض القدماء ال يكادون يذكرون شيئا من املجاز إال 

قالوا إنه أبلغ من الحقيقة.

ويف نهاية هذه النقطة قد يكون من املفيد أن ندرك أن اهتزاز اليقني يف 

الحقيقة قد انتقل من الفلسفة والنقد واملنطق واألدب واللغة إىل عامل السياسة، 
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الذي لفت انتباه الجميع إىل أن الحقيقة ميكن يف بعض األحيان فرُضها عنوة، أو 

نهم من تسويق  إقرارُها أو حتى اإليهاُم بها من قبل من ميتلكون ركائز قوة متكِّ

التي  املقبلة  النقطة  أكرث يف  ما سيتضح  يعتقدون حقيقَته وتسويغه، وهو  ما 

تتعلق بتعريف املجاز السيايس.

ثالثا: املجاز السيايس
السياسة، بأفكارها وقيمها وإجراءاتها ومامرساتها،  يرسي املجاز يف أوصال 

صاعدا من الثقافة السياسية للفرد وصوال إىل شكل الدولة ووظيفتها والنظام 

العاملي بتصوراته وتطوراته. فالدولة، من البداية إىل النهاية، ميكن النظر إليها 

عقليا  به  أعضاؤه  يرتبط  كيانا  تبدو  إذ  مجازي،  أو  متخيل  مجتمع  أنها  عىل 

حقيقة  تبدو  وبذا  مشرتك،  عيش  أجل  من  بعضا  بعُضهم  ويتحمل  ووجدانيا، 

عقلية يف نظرنا، ألن الجميع يتخيلونها عىل هذا النحو(69).

وجد  حيثام  متالزمان،  قرينان  واللغة  السياسة  أن  نجد  نفسه  الوقت  يف 

وهي  قرينه(70)،  تحت  ثاويا  يكن  بوجهه،  ينكشف  مل  فإن  اآلخر،  الح  الواحد 

السيايس  الخطاب  بتحليل  انشغلت  التي  الدراسات  مسألة طاملا كشفت عنها 

الذي ليس يف وسعه أن يتفادى املجاز، مهام كانت لغة منتجه فقرية.

الخطاب  تعريفات  يف  بالسياسة  اللغة  اقرتان  يتضح  األوىل  الوهلة  ويف 

وما  والداللية،  النحوية  الخطاب  ببنية  يتصل  ما  توزعت عىل  السيايس، حيث 

من  مركبا  نصا  بهذا  ليكون  والتاريخية،  والنفسية  االجتامعية  بالبنى  يربطه 

إيحاءات معنوية، وشكال معقدا من النشاط اإلنساين الذي يوقن بأن السياسة ال 

ميكن تتبعها من دون اللغة، وأن الكالم يف السياسة ذو طابع قصدي، يسعى إىل 

متلقٍّ يعرفه، ويحاول إقناعه، والتأثري فيه، عرب أفكار وقيم وإحاالت وتضمينات 

ورموز، تدغدغ مشاعره، وتخاطب عقله، وهو قد يكون محض مخاتلة وتسويف 

وخداع، أو عىل النقيض طريقة من طرق التعبري عن األداء الدميوقراطي، الذي 

يستند إىل رضورة أن تخاطب الحكومة الشعب الذي اختارها.

وعىل مدى عقود طويلة سيطرت أداة »تحليل املضمون« بجانبيها الكمي والكيفي 

عىل تحليل الخطاب السيايس، والتي ركزت عىل ماذا قيل، وكيف قيل، وانرصفت إىل 
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عدِّ بعض الكلامت املحورية يف الخطاب مثل »الدميوقراطية«، أو »حقوق اإلنسان«، 

أو »الرصاع«، أو »التعاون«، ثم اهتمت برصد اتجاهات صاحب الخطاب سلبية كانت 

أو إيجابية. وظهر بعدها »منهج تحليل الخطاب«، الذي برهن عىل أنه أكرث فاعلية 

يف الوصول إىل املضمون الحقيقي للخطاب السيايس بدال من الوقوف عند سطحه، 

ر فيه، وكذلك السياق الذي ُأنتج يف رحابه  ويحلل أيضا املسكوت عنه فيه، وما مل ُيفكَّ

الخطاب وتأثر به وأثر فيه(71). بيد أن التطور الذي شهدته علوم البالغة واألسلوبية 

انفتاح هذه  اتساعا، السيام مع  أكرث  أفق  إىل  السيايس  الخطاب  تحليل  أخذ  والنص 

العلوم عىل عطاءات معرفية متعددة، منها بالطبع علم السياسة.

التواصل  بدراسة  »يهتم  معرفيا  حقال  السيايس  الخطاب  تحليل  صار  فقد 

السيايس يف املجتمع، سواء بواسطة النصوص أو الكالم أو الصور أو اإلشارات أو 

الرموز أو غريها من العالمات... ويضمن تحليل الخطاب السيايس بناءه اللغوي 

والسيموطيقي، وأداءه، وتوزيعه، وتلقيه، وتأثريه، واالستجابة له«(72).

وميكن توزيع الخطاب السيايس عىل عدة ألوان، هي: األكادميي التعليمي، 

من  يخلو  ال  فإنه  نزيها،  محايدا  خطابا  بوصفه  نفسه  يعرض  كان  إن  وهو 

فإنه  يهودي«  ماركس  »كارل  باحث:  يقول  فحني  مغرضة،  وصور  استعارات 

إىل جعل ذهن  التعريف مباركس  أبعَد من مجرد  إىل صناعة صورة  يرمي  قد 

املتلقي ينرصف إىل كل ما تحمله الصورة الذهنية لليهود، السيام عند املختلفني 

معهم، ويسحبها عىل ماركس وفكره. واإلرصار عىل تثبيت اصطالح »الرشق« ال 

ل باسرتاتيجيات وأيديولوجيات أقلها  يعني وصفا جغرافيا محايدا، بل هو محمَّ

التعمية عىل اختيار العرب لتسمية بالدهم إجامال بـ »الوطن العريب« أو »األمة 

الجامهريي،  السيايس  الخطاب  العريب« عىل األقل. وهناك  أو »العامل  العربية« 

الذي ينطوي عىل نص تحرييض دعايئ - وقد يكون ُخطبة أو خربا أو شعارا أو 

أغنية أو طرفة - يسعى إىل أداء وظيفة ما وفقا لقصد منتجه. ويف هذا اللون من 

الخطاب تنتعش املجازات وتؤدي وظائفها يف الجذب واإلغراء واإلقناع. ويوجد 

الخطاب التنظريي األيديولوجي، الذي ينتجه مفكرون وفالسفة وتروجه هيئات 

ومنظامت سياسية كاألحزاب وجامعات املصالح وجامعات الضغط والحركات 

االجتامعية، وهو يوظف املجاز أيضا(73). 
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اإلقرار  هو  األول  أمور:  بثالثة  االهتامم  تقتيض  السيايس  الخطاب  ودراسة 

بوجود عالقة بني إنتاج الخطاب السيايس يف مجتمع ودرجة تطوره ومكوناته 

الثقافية يف لحظة ما، والثاين هو ميل الجزء األغلب من الخطاب السيايس نحو 

الذرائعية، والثالث يرتبط بوقوع الخطاب السيايس ضمن نظام أيديولوجي أكرب 

ليمثل الجزء الظاهر منه، فيام متثل املامرسة الجزء املسترت. وقد أنهى الباحث 

السيايس  الخطاب  بأن  بفرضيتي  بدايًة  »أمتسك  قائال:  دراسته  عبدالحي  وليد 

العريب خطاب »ميتافيزيقي« باملعنى الكاْنِتيِّ للمفهوم، أي أنه خطاب يقارب 

الفعل  يكبت  املعارص  العريب  السيايس  الخطاب  إن  املجرد،  بالتصور  موضوعه 

ملصلحة القول، وتخالجني رغبة يف االتكاء عىل التحدي القرآين }َفْلَيأُتوا ِبَحديٍث 

ِمثِله{ (الطور - 34)، }َفأُْتوا ِبُسورٍة ِمثِله{ (يونس - 38)، }َفأُتوا ِبَعرِش ُسَوٍر ِمثله{ 

(هود - 13)، فِلَم مل يذهب التأويُل لفهم السورة عىل أنها »الفعل ال القول«؟ إن 

انحياز الخطاب للقول عىل حساب اللفظ، جعله معنيا بتحقيق سالسَل مرتابطة 

كمن  الخطاب  جعل  مام  باإلجراء،  معني  غري  لكنه  الذهنية،  املصالحات  من 

حفظ بكل دقٍة خطواِت السباحة دون أن تلمس قدماه املاء«(74).

وللخطاب السيايس، الذي يتكون من عنارص هي: املنِتج أو امُلرسل، وامُلتلقي، 

والرسالة التي ُتنَقل عرب وسيط أو قناة اتصال، عدُة خصائص تفيدنا يف التوصل إىل 

تحديد مفهوم »املجاز السيايس«، وميكن ذكر هذه الخصائص عىل النحو التايل(75): 

هذا  مثل  عىل  يفرض  ما  الجمهور،  بأفكار  التالعب  يف  اللغة  توظيف  ـ   1

الخطاب يف كثري من األحيان أن يكون مراِوغا وخادعا مفتوحا عىل تأويالت عدة، 

وعىل الصدق والكذب يف آن.

2 ـ اعتامد التورية التي تتيحها اللغة يف جانبيها الظاهر والخفي، وكل وجه 

آخر تحمله.

والحكم  والشعرية  الدينية  النصوص  توظيف  التناصِّ عرب  االتكاء عىل  ـ   3

بلون  أحيانا  يتلون  ولذا  التاريخية،  السياسية  واملقوالت  واألمثال  واملأثورات 

ديني، وينزع إىل الغموض والرطانة والطنني والرنني، من دون أن يفقد ُبعده 

العميل أو الرباغاميت الذي تتيحه اللغة من خالل قدرتها عىل التلميح واإليحاء 

والتضمينات واللعب باأللفاظ واالفرتاض املسبق.

Al Arabi Library PDF



69

ما اجملاُز السياسي؟

4 ـ التوسل بالرسد يف سبيل تحصيل اإلقناع، اتكاًء عىل إغراء طريقة القص 

أو الحيك وجاذبيتها. 

بوصفها عنارص  والكناية  والتشبيه  االستعارة  املجاز موظفا  إىل  اللجوء  ـ   5

أساسية يف جذب املخاَطبني.

توضيح  منها:  أهداف،  عدة  تحقيق  إىل  الخطاب  من  النوع  هذا  ويرمي 

األحكام  أفضل  إىل  الوصول  يف  أحيانا  ومساعدتهم  للجمهور،  القضايا  مختلف 

املنطقية لحل مختلف املشكالت، وجذبهم إىل املشاركة يف العملية السياسية، 

فضاء  وخلق  منتجه،  هوية  وتأكيد  معينة،  أيديولوجية  نرش  عىل  يعمل  وقد 

ر مشرتك، أو يخلق ذلك التصور من أجل  لساين يستقطب مجموعة ذاَت تصوُّ

تحقيق الفعل يف الحياة الجامعية، وتحفيز املتلقني يك يترصفوا بطريقة معينة، 

وهو يتكئ يف هذا عىل أن الكيان السيايس لغة وكالم، أي أنه خطاب، قبل أن 

يكون أشخاصا ومقرات ومنابر وموارد مادية. ويف ركاب هذا كله تضطلع اللغة 

والتفسري  األولويات،  وترتيب  املعلومات،  نرش  مثل:  وظائف  بعدة  السياسية 

والربط، وتصور املايض واملستقبل، والحث عىل العمل، والتالعب بالعقول، وبث 

الرموز األداتية واإلشارات، واملعاين التضمينية.

وتتعدد بعض ألوان الخطاب السيايس الذي تتاح للباحثني دراسُته والكشف 

واجتامع  وثقافة  وأيديولوجيا  لغة  من  فيه  املتشابكة  والعالقات  األبنية  عن 

الساسة  يلقيها  التي  السياسية  الخطب  لتشمل  ذلك،  وغري  ورموز  وإشارات 

الصحافية،  واملقاالت  األحزاب،  ومختلف  الدول  ورؤساء  والزعامء  والقادة 

والربامج والنرشات اإلعالمية، والربامج االنتخابية، ولغة املراسيم، والبيانات التي 

لم، ومختلف أنواع ومقاصد املعاهدات واالتفاقات التي  تصدر يف الحرب والسِّ

واالنتفاضات  الثورات  إبان  تصدر  التي  والبيانات  والترصيحات  الدول،  ُتربمها 

واالنقالبات العسكرية(76)، والنصوص املكتوبة واملرئية واملسموعة التي تتعلق 

أو  عليها،  الرشعية  إضفاء  أو  السلطة،  عىل  الحصول  إىل  وتهدف  بالحكم، 

مقاومتها، والتي تنتج عادة بواسطة مؤسسات متنوعة؛ منها مؤسسة الرئاسة، 

واألحزاب، واملؤسسات الترشيعية، ووسائل اإلعالم، والرتبية. كام تشارك يف بعض 

املجتمعات املؤسساُت الدينية والتعليمية يف إنتاجه(77).
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وأهدافه  وخصائصه  السيايس  الخطاب  تكوين  يف  املجازات  من  كثري  وتحل 

السياسيون يف صياغة  بها  يستعني  ذهنية  آلية  املجاز  أن  اتكاًء عىل  وتعريفاته،  بل 

تصوراتهم السياسية وطرحها عىل هيئة خطة أو اسرتاتيجية، ومخاطبتهم للجمهور، 

محمل  عىل  واملراقبون  املحللون  يأخذها  كام  الكذب.  حتى  أو  للحقيقة  وإدارتهم 

لون مناذج ُتعينهم يف فهم السياسات السائدة، وكذلك املفكرون يف  الجد وهم يشكِّ

صياغتهم مناذَج تفسريية تساعدهم عىل معرفة النسق الكامن يف كل ظاهرة إنسانية.

وتبدو أبنية الخطاب حول العامل االجتامعي مشحونة بالسياسة، ويف ركاب 

هذا ترعرعت املجازية النتزاع طبيعة املجتمع وقدريته، وتربير الوقوع يف أحابيل 

االسرتاتيجيات املتعلقة بآليات السيطرة(78)، بل إننا إن »كشفنا الغطاء العريف عن 

كلٍّ من البالغة اإلنشائية ونظرية األدب يتبني أنهام مامرستان سياسيتان بامتياز، 

أيديولوجي/عقائدي/سيايس يف  نشأتها جزءا من رصاع  األوىل يف  كانت  ومثلام 

واأليديولوجي  السيايس  التاريخ  من  جزء  الثانية  تاريخ  فإن  الزاهرة،  عصورها 

لعرصنا... وتعاليهام عىل االشتباك مع مشكالتهام ليس مجرد خرافة أكادميية، بل 

تجسيد لسمة السلطوية يف املجال النقدي«(79).

بها  السيايس تحرض  للخطاب  األربع  االسرتاتيجية  الوظائف  فإن  املقابل  يف 

اللغة بقوة، وهو ما ميكن رشحه عىل النحو التايل(80): 

تؤدي  حيث  القانوين،  الطابع  ذات  السياسية  النصوص  مثل  اإلجبار:  ـ   1

جامح  وكبح  القامئة،  السلطة  عىل  الحفاظ  وظيفة  النظم  بعض  يف  القوانني 

قيمهم  وأمناط  ومنافعهم  الحكم  أهل  مصالح  عىل  الحفاظ  أو  معارضيها، 

وتصوراتهم ورشعيتهم.

2 ـ االحتجاج: ويقوم حني يحاول الطرف الضعيف يف عالقة السلطة التمرَد 

خطاب  تبني  عرْب  املهيمنة،  واإلجراءات  القوانني  وعىل  السائد،  الوضع  عىل 

مقاوم أو مناهض، قد يكون عبارة عن مقاالت وتغطيات صحافية أو مؤمترات 

منشوراٍت  يكون  قد  القمعية  األنظمة  حال  ويف  سياسية.  وبيانات  جامهريية 

بأسامء وصفحات مزيفة عىل  تعليقاٍت ساخرًة  أو  الجدران  وكتابًة عىل  رسيًة 

مواقع التواصل االجتامعي.

3 ـ اإلخفاء: وتخلقه سيطرة السلطة عىل املعلومات، كامَّ وكيفا، ومنع تداولها، 
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وعدم السامح بترسيب أي يشء منها سوى النزر اليسري الذي ال يجيب عن تساؤالت 

املعارضني والجمهور، ويحمل بعَض الصور اإليجابية عن أهل الحكم.

ف الخطاب السيايس يف تحصيل الرشعية والدفاع  4 ـ الرشعنة: وتظهر حني ُيوظَّ

عنها، أو يف نزعها من ِقبل مناهيض الحكم. وبني التثبيت والخلخلة تتلون الخطابات 

وألفاظ  مصطلحات  ومعجَم  التعبري،  يف  طريقًة  منها  كل  يستلزم  متتابعة،  بألوان 

يجاري مقتىض الحال. 

باملبالغة  ويحتفي  اإلطناب  عىل  يعتمد  الذي  الشفاهي  السيايس  والخطاب 

والذالقة وطالقة اللسان، هو ِصنو الشعر تسبح فيه اللغة بني القول واإليحاء، وبني 

لكن مع  التخييل،  يروم  والثاين  اإلقناع  تروم  األوىل  أن  واملجاز، عىل رغم  الحقيقة 

العرص الحديث بدأ الزحف عىل أغىل كنوز اللغة، وهو املجاز، من طامَعنْي: األول 

الطفها وجاملها، وهو االقتصاد، حيث بدأت الدعاية والرتويج للمنتجات الصناعية 

املتنوعة واملتدفقة بال هوادة تتوسل بنعومة اللغة وسحرها يف جذب املستهلكني 

أو خداعهم، لتولِّد تعبرياٍت جديدة من رحم آليات السوق، التي صهرت بنى اللغة 

يف ِمرجل جديد ال ينشغل باملصداقية بل بالقدرة عىل التأثري يف السوق. أما الثاين 

الحقيقة، وأحلت  اغتصبت  التي  السياسة،  بقسوة وغْشم، وهو  تعامل معها  فقد 

ف اللغُة يف لعبة اإللهاء واإلغواء واإلغراء وتحقيق األهداف  محلها املجاز، حيث توظَّ

التضمني والتداعي وااللتفات، وصوال إىل املكر والخداع  الوضيعة أحيانا، بدءا من 

واملخاتلة واملناورة، مرورا بالتخييل واملجاز واإليهام(81).

مركبة،  عبارات  تردد  أن  الجامعة  ُتفضل  الشفاهي  الرسمي  الخطاب  ويف 

»الجندي  الخطيب:  فيقول  واملجازات،  والصفات  والسامت  بالصور  مشحونة 

الشجاع« بدال من »الجندي«، و»امللك املفدى« بدال من »امللك«، وهكذا، بل 

أنظمة  التي تحكمها  الدول  السيايس يف  التشهري  بالكلامت يف  الرسم  يستخدم 

و»تجار  الشعب«  »عدو  قبيل  من  لغوية  تركيبات  لرنى  شمولية،  أو  مستبدة 

الرأسامليني«، ووجدنا كيف كان املسؤولون يف االتحاد السوفييتي  الحرب من 

املنهار مرصين عىل استعامل عبارة »ثورة 26 أكتوبر املجيدة«، بل كانوا يعلنون 

كل عام النعوت الرسمية الواجَب النطُق بها، كام وجدنا كيف كان األمريكيون 

النعتية  الصيغ  إىل  عودة  يف  املجيد«،  يوليو  من  »الرابع  عن  الحديث  دامئي 
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الهومرية من قبيل: »نستور الحكيم« و»أوديسيوس املاهر«(82). كام أن مقوالت 

من قبيل »التقدم« و»التنوير« و»اإلرهاب« و»الدميوقراطية الغربية« يصعب 

الفصل فيها بني خياالت وحقائق، وكذلك كلامت من قبيل »األمة« و»التاريخ« 

حقائق  أنها  عىل  معها  التعامل  ميكن  ال  و»التغريب«  و»الهوية«  و»الرتاث« 

رصفة، بعيدا عام فيها من خياالت، وما تخضع له من اختيار وإرادة وحذف 

وانتقاء وعزل وتفويض(83).

وال ميكن لحصيٍف نكران أن إحدى طرق حيازة السلطة واالحتفاظ بها أو 

نظر  وجهات  يف  التأثري  هي  فقدانها،  ثم  تناقصها  املقابل  ويف  فيها،  االستمرار 

فإن  ثم  ومن  معينة،  نظر  وجهات  تبني  إىل  يدفعهم  مبا  وترصفاتهم  اآلخرين 

األفعال  من  لكثري  جوهرية  مسألة  ُيَعد  اإلقناع  تحصيل  يف  البالغة  توظيف 

والخطابات السياسية من خطب ومناظرات والفتات ومقابالت وقوانني ووثائق 

ومحارض جلسات ومفاوضات(84).

وميكن للمجاز أن يسكن أيضا يف اختالف الناس حول املعنى السيايس، حيث 

تظهر مساحة تتفاوت من فرد إىل آخر بني حقيقة ما يقال وما ُيدرَك بالفعل، 

أشخاص  عدة  أُخضع  املثال  سبيل  فعىل  واستعداده.  إنسان  كل  قدرات  وفق 

للتعبري عن فهمهم للشعار التايل: »ال بد من رئيس للجمهورية يف فرنسا«، وتبني 

أن كل األشخاص فهموا الرسائل الكالمية التي تلقوها من هذا الشعار فهام غري 

متساٍو، وأنهم يعانون عدم تكافؤ أمام الداللة، فقد يكون فالن قادرا عىل رؤية 

املضامني بسهولة، بينام ال يستطيع اآلخر إال إعادة قول ما سبق قوله، ولكنه قد 

يخلص إىل االستنتاج اآليت: ال يشكل املعنى موضوع إجامع، فام بالك إن كان 

هذا املعنى مضمرا(85). 

الفارق بني ما ندركه أو  السيايس قد يكون عبارة عن  من هنا فإن املجاز 

نقدره وننسبه إىل شخص أو مجموعة أو هيئة أو فريق عمل، وما يدركه هو أو 

يدفع به عن نفسه أو يثبته من أشياء يعتقد أنها الحقيقة أو جزء منها.

والسياسة يف جوهرها هي ما نحصده من مكاسب مادية من جراء الخطاب 

والرشعية،  املال  أصحاب  باعتبارهم  الناس  أحوال  بتحسني  يعد  الذي  السائد 

ويف ركابهم ورحابهم تأيت »املصلحة العامة«. وقد يكتفي بعض الساسة أحيانا 
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بالخطاب، أو يعجزون عن تحقيق كل ما يرد فيه من وعود تحملها مقرتحات 

وبرامج وسياسات عامة وخطط واسرتاتيجيات، ومع هذا يظلون قادرين عىل 

تسييس أمور الناس بالحد األدىن من املوجودات املادية، وحد واسع من الكالم 

املشبع باملجازات والخياالت.

يف  البقاء  إال  يشغلها  ال  مخادعة،  رشيرة  السلطات  هذه  مثل  تكون  وقد 

وقد  الهدف.  تحقيقها هذا  الدعاية يف  أهمية  وتدرك  بأي مثن،  الحكم  كرايس 

تكون معتقدة أن اإلبقاء عىل األمل يف نفوس الناس، حتى لو كان خادعا، وحتى 

لو كانت املكاسب املادية ضئيلة أو معدومة، أفضل من ذيوع اليأس والقنوط 

يف نفوس املحكومني.

عىل الجانب اآلخر، وبالنسبة إىل املعارضني، فإنهم يسرتيحون أحيانا ملسألة 

اإلميان بانتصار العدل والحق والخري، وهو ما يبدو نوعا من املجاز السيايس، الذي 

وا عليه بالنواجذ  سلك بعض الناس درَبه منذ أول الخليقة، ومتسكوا به، وعضُّ

حتى لو كانوا قلة مستضعفة، ووجدوا من يروق لهم مثل هذا الخطاب مادام 

هناك من يناضل من أجل تحسني رشوط الحياة.

من هنا فإن مثل هذا النوع من املجازات يختلف باختالف وضع وركائز قوة 

كل طرف، كام يختلف وفق السياق الذي يعمل فيه الجميع. فمجاز املعارضة 

يف العامل الثالث يشكل جزءا من تصوراتها وأطروحاتها ومقرتحاتها غري القابلة 

للتطبيق، ألن اإلمكانات واإلدارة واملخصصات املادية ليست يف يدها، بينام عىل 

العكس من ذلك متاما السلطة أو الحكومة، التي متسك امليزانية بيدها اليمنى 

والقدرة عىل الترشيع واستعامل البريوقراطية واألمن بيدها اليرسى.

آخر  مع  للتحقيق  قابل  سيايس  مجاز  يتساوى  كيف  التساؤل:  يثار  وهنا   

عىل  للتطبيق،  مقومات  أي  من  يطِلقه  َمن  تجريد  إىل  نظرا  الفراغ،  يف  يحلق 

إمكانية  يف  أو ضعفه  األمل  انعدام  القانونية يف ظل  املرشوعية  امتالك  رأسها 

تبادل السلطة؟

فحتى تكون بوسعنا املضاهاة السوية والعادلة بني موقفي الطرفني يجب 

التفرقة بني ما يسمى »حقيقة موضوعية« و»حقيقة  أن نعود مرة أخرى إىل 

التي سبقت  املسألة،  أحيانا. وهذه  بينهام من صدام  يقع  ذاتية«، واإلقرار مبا 
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اإلشارة إليها، ال يدركها جزء كبري من عموم الناس يف دول العامل الثالث، ممن 

يرون أن الحكومة نافعة ألنها تقدم لهم بعض الخدمات حتى لو كانت شحيحة، 

أما املعارضة فريون أنها تكتفي بالكالم وال متلك غريه. فمثل هؤالء ال يدركون 

جيدا أن املعارضة ال تضع يدها عىل ميزانية الدولة، وليس بيدها َسن القوانني، 

االجتامعي، وال تجد  األمن  تفرض  للعنف« حتى  »االحتكار املرشوع  وال متلك 

التصورات واملقرتحات البديلة التي تفكر فيها وترسم طريقها إىل التنفيذ، وقد 

ترتاجع قدرتها عىل هذا، وعىل تجهيز رجال الدولة القادرين عىل اإلدارة والحكم، 

يف ظل تيقنها من أن طريقها إىل السلطة مسدود.

»عجز  عن  املجازي  السلطة  لخطاب  األحيان  من  كثري  يف  هؤالء  ويستجيب 

ني آذاَنهم عن اإلنصات إىل صوت الحقيقة، وهنا يقول غوستاف لوبون: املعارضة«، صامِّ

التي  الحقائق  وأمام  للحقيقة.  ظأمى  حياتها  يف  تكن  مل  »الجامهري 

ما  إذا  الخطأ،  تأليه  وتفضل  آخر،  باتجاٍه  أنظارها  تحول  فإنها  تزعجها 

جذبها الخطأ، فمن يعرف إيهامها يصبح سيدا عليها، ومن يحاول قشع 

األوهام عن أعينها يصبح ضحية لها«(86).

السلطة  بيده  أنفسهم مبعرفة أن بوسع من  الناس  يف ظل هذا ال ينشغل 

والقرار أن يفعل أكرث مام يقدمه، وأن ما هم فيه من بؤس ليس سببه ما تسوقه 

السلطة من اتهامات ملعارضيها بأنهم »يعطلون املسرية«، وهو التعبري املجازي 

األكرث تداوال عىل ألسنة بعض أهل الحكم يف العامل الثالث، بل سببه أن الحكومة 

الكايف يف محاربة  الجهد  أنها ال تبذل  أو  الالزمة واملطلوبة،  بالكفاءة  ال تعمل 

الفساد يك تصل إىل الناس حقوقهم املرشوعة يف املال العام.

واملعارضة  السلطة  بني  التنافس  عىل  السيايس  املجاز  استعامل  يقترص  وال 

فقط، بل إن كثريا من الُكتاب يجدون أنفسهم يف حاجة ماسة إليه، ليمرروا ما 

يريدون وهم يف مأمن من الرقابة أو العقاب، السيام إن كانوا يكتبون »تحت 

حد السيف« يف ظل النظم التسلطية القمعية.

الجسد،  يف  كالروح  إليها  بالنسبة  فهي  الحرية،  إىل  تحتاج  ابتداًء  فالكتابة 

عرب  النور  إىل  طريقه  يجد  ال  قد  كأحرار  الُكتَّاب  يكتبه  وما  الوريد،  يف  والدم 

صفحات  عىل  فيطلقونه  والقمع،  العسف  أزمنة  يف  النرش  دور  أو  الصحف 
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التواصل االجتامعي، وقد يدخرونه ليكون شاهدا عىل زمن عاشوه، ُحبست فيه 

ليبقى ما  إذا كانت مزيفة منافقة مخاتلة كاذبة يف األغلب األعم،  الكلمة إال 

ُيطلون به عىل الناس هو ما يتزاحم تحت السقف الخفيض من ألوان املواربة 

واملحاكاة والتحايل املحمولة عىل أجنحة املجاز، وإال وجدوا من يقول لهم من 

دون أن يطرف له جفن: اصمتوا متاما.

 إن للمجازات دورَها يف التمرير والتنوير، فهي قد تتحول إىل األجنحة التي 

تطري بها الكلامت، فال يستطيع أحد حبسها، أو إىل النوافذ الضيقة التي يدخل 

منها النور ليبدد عتمة الجمود والطغيان. فالبالغة املفتوحة عىل تأويالت عديدة، 

ن الكاتَب من اإلفالت من  واملجاز متعدد املعنى، الطائر الحائر الفائر، قد مُيكِّ

أيدي املرتبصني بحروفه، ليصل إىل قارئ ذيك، يعرف ما وراء الكالم، وما تحت 

السطور، يدرك اإلضامر إدراَكه لإلظهار، وكأن هناك شفرة ذكية بني كاتب يراوغ 

باملجاز، وقارئ يصطاد املعنى، يك يساعد من مينحه إياه عىل االستمرار.

إننا نردد دوما حكاية الحَمل املسكني الذي مل يكن ميلك مجازا، فصار وجبة 

يريد  من  يحدث  راح  الغض  فالحَمل  يرحم،  ال  جائع  ذئب  أنياب  بني  شهية 

افرتاسه وفق املنطق والعقل والصدق، فلم يشفع له هذا، ألن قرار التهامه كان 

جاهزا مسبقا، وكان الذئب يف حاجة إىل ذريعة واهية، وحني مل يجدها اختلقها.

وأساطري  ديانات  »معجم  يف  إمام  عبدالفتاح  إمام  أوردها  كام  والحكاية 

العامل« تقول:

ذهب الذئب ليرشب من غدير ماء، وكان عىل رأس املجرى. وملح حَمال عىل 

مسافة قصرية يرشب أسفل الغدير، فقال لنفسه: »ها هو عشايئ! لكني ال 

بد أن أبحث عن عذر قبل أن ألتهم هذا املخلوق املسكني«. ومن ثم فقد 

صاح يف الحَمل: »كيف تجرؤ عىل تعكري املاء الذي أرشبه أيها األحمق؟«، 

فقال الحَمل: »ال بد أن تكون مخطئا يا سيدي، فاملاء يجري من عندك ليأيت 

، وال ميكن أن أعكره!«، فقال الذئب: »ال ليس هذه املرة، فقد سبق أن  إيلَّ

عكرت املاء عيلَّ يف العام املايض«. فقال الحَمل: »لكن يا سيدي مل أكن يف 

العام املايض قد ُولدُت بعد«، فرد الذئب حانقا: »إن مل تكن أنت فال بد أن 

يكون والدك«، ثم قفز عىل الحَمل املسكني والتهمه(87).
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ذرائع  أي  يصنع  الطغيان  أن  لنا  تبني  الشهرية  الحكاية  هذه  كانت  وإذا 

عن  ثنا  تحدِّ تقريبا  الثقافات  كل  يف  عديدة  حكايات  فهناك  أهدافه،  لتحقيق 

أو  ُغِفر ألصحابه بسببه،  الذي  أداة مقاومة فعالة، واملجاز  التي كانت  الحيلة 

املقموعني«، وفقا  الطاغية وسوء عمله، و»بالغة  ُيظهروا جهل  أن  نهم من  مكَّ

العسف والتعنت والتجرب،  بها  التي طاملا واجهوا  لدراسة د. جابر عصفور(88)، 

وانترصوا عليه بعد جهد جهيد، لهذا قيل: »انترص الدم عىل السيف«.

فحني تضع سلطة السيف عىل رقبة َمن يكتب، وتهدده بجزِّها إن انتقدها 

ولو انتقادا خفيفا، فعليه أال يخاف، إذ سيسعفه املجاز املراوغ يف أن ميرر ما 

يريد، ويسخر ممن يهدده بينام هو فاغٌر فاه من بلهه.

والنرص باملجاز قد يكون تاريخيا وحاسام ورمبا نهائيا، فالسيوف تصدأ، لكن 

سابغة،  إىل حكمة  تتحول  ألنها  األيام،  ُتبليها  وال  كالذهب،  تربق  الكالم  بالغة 

وأمثولة راسخة، وقول مأثور، يشكل مع األيام مرجعية لكثريين، وإطارا ُيسندون 

إليه أقوالهم وأفعالهم، ولو يعلم الطغاة هذا لرتكوا الكالم السطحي املبارش الذي 

يقدح فيهم أو يسبهم مير، ألن مروره سيكون رسيعا، وستدوسه األقدام، ويلفه 

النسيان، أما الكالم املكتوب بالدم، أو حرب القلب، الطائر فوق أجنحة املجاز، 

فتتجدد قوته، ويتخذ الالحقون منه، يف زمن آٍت، شهادًة عىل ما كان يجري يف 

زمن كاتبه، ليأيت من يرى »امللك عاريا«.

يف  والحكايات،  الرشوح  وكذلك  سابقا،  رضبناها  التي  األمثلة  تساعدنا  ورمبا 

الوقوف عىل »املجاز السيايس« باعتباره كلَّ استعارة أو تشبيه أو مبالغة، متس لفظا 

ما يتعلق بالشأن العام والشخصيات واملؤسسات والحركات والكيانات واملامرسات 

أو  باملحليات  بدءا  السياسية،  بالسلطة  يرتبط  يشء  وكلِّ  السياسية،  والخطابات 

الوحداِت  باعتبارها  نفسها،  بالدول  مرورا  الدولية  الهيئات  إىل  وصوال  البلديات 

السياسيَة األساسية. وسنتناول هذا تفصيال يف الفصول املقبلة من هذا الكتاب.
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دوِن  من  متيض  أن  للسياسِة  ميكُن  ال 

استعارات، فهي إن تخلَّت عنها، تحت أي زعم، 

وألقوها  املاء،  من  أخرجوها  مثل سمكة  تكون 

تتقلب حائرة ضائعة فوق الرمل. فباالستعارات 

آفاق  إىل  السياسية  والخطابات  الخطب  تعوم 

عاتية  أمواج  تخطي  عىل  قادرة  وتصبح  رحبة، 

منها  يخلو  التي ال  واملشكالت  األزمات  تصنعها 

أي مجتمع، مهام بلغت درجة رفاهه واستقراره، 

تحكمه،  التي  السلطة  كفاءة  ارتقت  ومهام 

وتجلَّت براعة اإلدارة التي تقوم عىل االستجابة 

للمطالب اليومية املتجددة للمواطنني.

وقد صارت االستعارة نقطة مرجعية قياسية، 

وأصبح االهتامم بها عىل املستوى األكادميي يف 

االستعارة

»ال ترتبُط االستعارُة باللغِة يف األساس، 
بل  اللغويون،  ذلك  إىل  يسارُع  كام 
الفكرية.  باألنساق  مرتبطة  هي 
فاالستعارات يف اللغة ليست ممكنة إال 
التصوري  النسق  يف  استعارات  بوجود 

لكل فرد«

33
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الغرب متعديا اختصاص اللغويني(1)، نظرا إىل أن دورها ينشط يف حديثنا، متعديًة 

أن تكون مجرد ما تنبئنا به قواعد البالغة من أنها مجرد تشبيه ناقص، ترصيحية أو 

مكنية، لتبلغ ألوانا من األوهام والتهوميات والتصورات التي يصنعها الغياب الدائم 

للحقيقة، إذ ال نعرف عىل وجه اليقني ما يقف وراء القرارات السياسية، وخلف حركة 

البيانات،  توافرت  أمامنا، مهام  ناقصا  ليبقى كل يشء  فعله،  ورد  فعله  املجتمع يف 

وتجمعت املعلومات.

وحتى تقييم السياسة يف فرتات الحقة عىل جريانها أو فعلها ال ميكنه تجاهل 

االستعارات، وذلك من منطلق أن استعامل االستعارات يحدث بشكل ميكانييك 

و»الحكومات  الحية«  »املؤسسات  قبيل  من  فتعبريات  السيايس(2)،  الخطاب  يف 

وهي  السائد(3)،  السيايس  النقاش  يف  عاديا  أمرا  باعتبارها  نستعملها  املتوازنة« 

تنطوي عىل استعارة واضحة عيانا بيانا.

ليس هذا فقط، بل إن التاريخ الذي وصل إلينا حافل باالستعارات، مثلام هو 

واقعنا، وذلك أن األصل يف عمل املؤرخ هو اسرتداد واقعة حدثت واختفت وطواها 

املايض، وقد تكون مستقرة يف قيعان النسيان. وبالطبع فإن »هذا االسرتداد هو 

ما يجعل من عمل املؤرخ جهدا استعاريا يتوسل بالخيال من أجل أن يتمكن من 

تصور ما قد يكون حدث، وكيف حدث. ومن ثم يعيد تصويره لنا من خالل حبكة 

بالغية.. ورسد وقائع تاريخية، وهذا يقتيض التوسل مبجموعة من الوسائل البالغية 

مثل الحبكة والتأليف ووجهة النظر«(4).

م لنا عبدالله الحرايص برهانا ناصعا عىل دور االستعارة يف صناعة تاريخ  ويقدِّ

اإلمام عيل  لدى  الفتنة  السياسية يف خطاب  لالستعارة  تحليله  معني، من خالل 

بن أيب طالب، ريض الله عنه، وذلك يف عباراته: »الفتنة ظلمة« و»الفتنة عمى« 

الطبيعة« و»الفتنة حيوان مسعور« و»الفتنة جمل  و»الفتنة اضطراب يف حال 

هائج«، لينتهي إىل أن االستعارة ليست شيئا وصفيا منفصال عن الحقيقة، بل هي 

الوسيلة الذهنية التي تصنع هذه الحقيقة(5). 

وميكن أن نوسع دائرة النظر بعيدا عن قضايا اللغة لرنى أن التاريخ يف حد 

ثم  تولد وتنمو  أحداثه  أن  إىل  نظرا  ُيستعاد،  التاريخ ال  كان  فإذا  ُيسَتعار.  ذاته 

متوت إىل األبد، فإنها قد ُتبعث عىل هيئة مغايرة، أو ُتستعار، يك تؤدي وظائف يف 
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حارضنا، تتصاعد من مجرد التسلية والتزجية وصوال إىل بناء االسرتاتيجيات التي 

املهلكة ويف صورة  والنُّعرات  العصبيات  وإذكاء  بالتربير  مرورا  املستقبل،  تحكم 

أفضل تعزيز االنتامء وتعميق الجذور.

وهذه االستعارة، التي قد تكون مبنزلة بعث للتاريخ، ليست مسألة بالغية 

وبيانية فقط، وهي ال تعني أن التاريخ يعيد نفسه أو مييض يف مسارات ودورات 

ال  تغري  يف  األرض  عىل  فالحياة  يعتقد،  أو  البعض  يرى  كام  وجامدة  متشابهة 

سواء  تغري،  الحالني  يف  لكنه  تأخرا،  آخرون  ويراه  ارتقاء،  البعض  يراه  يتوقف، 

أو  لألولويات  وفقا  الناس،  فيها  يختلف  مسألة  وهي  تدهورا،  أم  تطورا  أكان 

األوزان النسبية التي يعطيها كل منهم لألشياء واألفكار والقيم. فمن يشغلهم 

التطور التقني وقدرة اإلنسان عىل التحكم يف الطبيعة يرون أننا يف تطور، أما 

املنشغلون بالُخواء الروحي والرتدي األخالقي فيمكن أن يروا أن التاريخ ال يسري 

ن. بنا إىل تحسُّ

بحركة  بدءا  األخرية،  القرون  يف  العامل  شهدها  التي  الكربى  األحداث  لكن 

الكشوف الجغرافية وانتهاء بالثورة املعلوماتية التي بدلت حياتنا جذريا، بوسعها 

دوما أن متنحنا استعارات مفيدة يف وقتنا الحارض، عىل الرغم من تغري الظروف 

قبيل:  من  عاملية  أحداث  عىل  السنون  تعاقبت  أن  بعد  النظر  زوايا  وتعدد 

الحرب الطائفية البغيضة بني الكاثوليك والربوتستانت، والثورة الصناعية التي 

أعادت صياغة املجتمع العاملي، ومعاهدة فيينا التي أنهت الحروب النابليونية، 

كامل  مصطفى  وإلغاء  االقتصادية،  العامل  خريطة  غريَّ  الذي  النفط  واكتشاف 

والحرب   ،1929 العام  يف  العامل  شهده  الذي  الكبري  والكساد  الخالفة،  أتاتورك 

 11 وهجامت  برلني،  جدار  وسقوط  النووية،  القنبلة  واخرتاع  الثانية،  العاملية 

قسمت  التي  »سايكس-بيكو«  اتفاقية  مثل  إقليمية  أخرى  وأحداث  سبتمرب، 

العامل العريب، ونكبة فلسطني، وقرار أمريكا بتحويل سفارتها إىل القدس، وإنشاء 

السد العايل، وحرب أكتوبر 1973... إلخ(6). 

هذه األحداث قابلة لالستعارة، كل وفق مساره ونتائجه أو خالصة العربة 

والحكمة فيه. فالكشوف الجغرافية أسست لتفوق أوروبا، ومن ثم الغرب، وإذا 

كان ما عىل األرض كلها من مواقع قد اكُتِشف فإن الباحثني عن التفوق يفكرون 
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االستجابة  نتفادى  ُتعلمنا كيف  الطائفية  والحرب  الفضاء.  تعزيز غزو  اآلن يف 

يف  الصناعية  الثورة  وتفيد  والتدمري.  القتل  إىل  يقود  الذي  األعمى  للتعصب 

ترسيخ اإلميان بأن الوجود وتحسني رشوط الحياة مرتبطان باالبتكار. ومعاهدة 

فيينا التزال قادرة عىل إعطائنا مثال ناصعا عىل الطريقة الناجعة لصناعة السالم. 

و»سايكس-بيكو« القدمية تتجدد املخاوف من تكرارها اآلن بصورة أكرث رضاوة. 

متجاهال  واستعارتها  استعادتها  أجل  من  يقاتل  من  هناك  اإلسالمية  والخالفة 

اختالف الزمان واملكان والغايات واألحوال. والكساد الكبري كان حارضا يف األزمة 

االقتصادية التي شهدها العامل يف العام 2008، والتي برهنت عىل رضورة وجود 

دور للدولة يف إدارة االقتصاد. والحرب العاملية الثانية ُتستعار فظائعها يف وقف 

أي انزالق للدول املتصارعة إىل حرب عاملية ثالثة. ورضب هريوشيام وناغازايك 

ُيستعار يف إعطاء الداللة عىل خطورة امتالك دول جديدة سالحا نوويا. وتشييد 

السد العايل وحرب أكتوبر يحرضان يف آمال العرب وتطلعاتهم إىل امتالك اإلرادة 

الذي  اإلمارات،  اتحاد  واستمرار  العلمي.  والتخطيط  القرار  واستقالل  القوية 

وحدوية  تجارب  وجود  إمكانية  عىل  الربهنة  يف  ُيستعار   ،1971 العام  يف  قام 

عربية ناجحة. وسقوط جدار برلني ُيستفاد منه يف إدراك رضورة مفارقة بؤس 

بالتعصب  مرتبطة  واعتقادية  فكرية  أو  مادية  أي جدران  وإنهاء  األيديولوجيا 

واالستعالء الحضاري أو األيديولوجي.

تتجاوز  التي  آثارها  وبقيت  الواقع،  يف  الكربى  األحداث  هذه  انقضت  لقد 

ت دفة التاريخ لكن التزال تسكن رؤوسنا  مجرد ما ترتب عليها من حقائق غريَّ

مجازات عنها، تناسلت يف أشكال التدوين التاريخي لها، ويف تصور األجيال الالحقة 

ملا جرى فيها. وكانت االستعارات التي تتواىل لهذه األحداث يف مجال مضاهاتها مبا 

يجري اآلن، وما يجب علينا أن نفعله يك نتفادى مغارمها، ونجني مغامنها، من بني 

املسارات العملية واملعرفية التي اهتم بها الباحثون يف الغرب.

لكن هل يتفق الجميع عىل جدوى االستعارة وأهمية وجودها يف الخطاب 

العام، والسيايس بشكل خاص؟

الرافضة  اآلراء  أهم  استعراض  رضورة  تتطلب  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  إن 

لالستعارة، أو املتحفظة عن استخدامها بإفراط، وهي مسألة يجب التطرق إليها، 
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ثم الرد عليها، باعتبار الكاتب من أولئك الذين يؤمنون بأنه ال يوجد خطاب خاٍل 

من البالغة، أيا كان نوعها ومستواها.

والبالغية  والفكرية  الفلسفية  والدراسات  الرؤى  من  كثري  الوقوف عىل  إن 

والسياسية تبني أنه يف مقابل املحتفني باالستعارة، واملقتنعني بوجودها ودورها 

هو  التشبيه  أو  التمثيل  أن  يرى  من  هناك  وكتابة،  شفاهة  متداول  هو  فيام 

ترك  به، ألن  الثقة  أو  عليه  التعويل  وأنه ال ميكن  األعوج(7)،  التفكري  قبيل  من 

برهانية جسيمة؛  مغالطة  ينطوي عىل  والتمثيل  االستعارة  قبضة  يف  االستدالل 

ال  أو  دور صغري،  االستعارة سوى  إىل  ُتسِند  ال  التقليدية  الفلسفية  فالتصورات 

تسند إليها أي دور يف فهم العامل، وفهم أنفسنا، عىل رغم أنها منترشة مع اللغة 

والفكر اليوميني(8).

لقد كان األوروبيون، عىل مدار قرون طويلة، ينظرون إىل كلمة بالغة عىل أنها 

سيئة السمعة؛ ولذا ألغوا تدريسها يف املؤسسات التعليمية ألنهم رأوا فيها طريقا 

ووصفوا  أجوف،  بطبل  وأشبه  والكذب،  واالحتيال  واملخاتلة  واملكر  الخداع  إىل 

الثقافة  بعيد يف  إىل جذر  الرؤية  ُأسندت هذه  بأنه شخص طنان. وقد  البالغي 

األوروبية يتمثل يف موقف أفالطون العدايئ من البالغة، السيام البالغة السياسية، 

وجانب من بالغة التقايض، اللذين ُيسَتعَمل فيهام التضليل بإفراط. ويتجىل هذا 

يف محاوراته الثالث: »جورجياس« و»فيدروس« و»منكسينوس«(9).

وتربهن األوىل، التي تدور بني سقراط، فيلسوف الحكمة واملعرفة، وجورجياس 

كبري السوفسطائيني، عىل استغالل البالغة يف التضليل إىل حد مخيف وضار، حيث 

من  الجمهور  إقناع  عىل  قدرة  أكرث  بالكلامت  التالعب  مهارة  ميتلك  من  يصبح 

االختصايص العارف العامل، كام يتضح من هذا الحوار:

- »سقراط: لقد زعمَت أنه إذا أراد إنسان ما تعلم الخطابة عىل يدك فإنك 

تستطيع أن تصنع منه خطيبا. 

- جورجياس: نعم.

موضوع  أي  بصدد  الحشد،  كسب  عىل  قادرا  خطيبا  منه  تصنع  سقراط:   -

يتحدث عنه، ليس بتعليمه، ولكن بإقناعه؟

- جورجياس: نعم، كل هذا صحيح.
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فإن  الصحة،  أمور  إنه حتى يف  قبل حني،  قلت،  قد  أنك  والحال  - سقراط: 

الخطيب أشد إقناعا من الطبيب!

- جورجياس: هذا صحيح.

- سقراط: ولكن إذا كان الخطيب أشد إقناعا من الطبيب، فإنه يكون أشد 

إقناعا ممن ميتلك معرفة باملوضوع.

- جورجياس: متاما.

- سقراط: والحال أنه حينام ال يكون املرء طبيبا، فاألكيد أنه ال يعرف شيئا 

مام يعرفه الطبيب.

- جورجياس: بطبيعة الحال.

- سقراط: إذن فإن الخطيب الذي ال علم له باملوضوع، سيقنع بشكل أفضل 

من العارف إذا كان يتوجه إىل أناس ال علم لهم أكرث منه: فهل هذه هي الحالة 

حيث يكون الخطيب أشد إقناعا من الطبيب، أو أن األمور غري هذا؟

- جورجياس: ال، إن هذا هو ما يحصل، يف حالة الطب عىل األقل.

- سقراط: ويف حاالت الصنعات األخرى؟ أال يوجد الخطيب والخطابة دامئا يف 

موقف مناظر لهذا؟ إن الخطابة يف غنى عن معرفة ما هي األشياء التي تتحدث 

عنها، إنها قد اكتشفت مقوما صالحا لإلقناع، والنتيجة هي أنها أمام جمهور من 

الجهلة تبدو كأنها تعرف أكرث مام يعرفه العارفون«(10).

من جانبه ظل أرسطو منقسام حيال جدوى البالغة، فهو إن كان يرى أنها 

رضورة إلنقاذ الكالم من البذاءة التي تجري عىل ألسنة بعض العوام، فإنه يخىش 

من أن يقود االنشغال باملجازات إىل تشويش املعاين أو طمسها تحت أطامر من 

األلفاظ ذات الرطانة، بل إنه يرى أن اإلفراط يف استعامل الرخص اللغوية ُيحدث 

تأثريا مضحكا، وأن اللغة العادية تتسم بوضوح نحن يف حاجة ماسة إليه للوقوف 

عىل املعاين بدقة. وهنا يقول:

أوضح  أن  فالحقيقة  لها.  تبذُّ وعدم  وضوحها  يف  تكون  اللغة  »جودة 

أنها  إال  العادية،  الدارجة  الكلامت  من  تآلف  ما  هو  اللغوية  األساليب 

تكون يف الوقت نفسه مبتذلة.. ومن جهة أخرى فإن اللغة تصبح متميزة 

وبعيدة عن الركاكة، إذا ما اسُتخدمت فيها الكلامت غري امُلشاعة، مثل 
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الكلامت الغريبة أو النادرة واملجازية واملطولة، وكل ما ابتعد عن وسائل 

التعبري الشائعة. بيد أن اللغة التي تتألف كلية من مثل هذه الكلامت، 

التي  تلك  امللغزة  باللغة  وأقصد  مبهمة.  رطانة  وإما  ُملغزة  إما  تكون 

اإللغازية  اللغة  طبيعة  أن  والواقع  نادرة،  أو  غريبة  كلامت  من  تتألف 

تركيبات  يف  موضوعة  بكلامت  ما  حقيقٍة  عن  التعبري  يف  أساسا  تتمثل 

العادية لألشياء،  املسميات  باستعامل  لغوية مستحيلة. وهذا ال يحدث 

ولكن باستعامل بدائلها املجازية«(11).

الشعري،  بالخيال  مرتبطا  أمرا  الناس  من  عدد  إىل  بالنسبة  االستعارة  ومُتثل 

العادية،  غري  اللغوية  باالستعامالت  نظرهم  يف  تتعلق  ولذا  البالغي،  والزخرف 

ويعتقد الناس أن االستعارة خاصية لغوية تنصب عىل األلفاظ، وليس عىل التفكري 

أو  كبري  جهد  دون  من  عنها  االستغناء  بوسعهم  أن  يظنون  ولهذا  األنشطة،  أو 

ندم(12). 

إىل  العلامء  يدعو  أنه  درجة  إىل  لالستعارات  باشالر  غاستون  رفُض  ويبلغ 

مقاومة الصور والتمثيالت واالستعارات، يك ال يكون العلم ضحية لها، ألن تراكمها 

إىل  فشيئا،  شيئا  طريقها،  تخطئ  يجعلها  املعتادة  العلمية  األفكار  بني  الضخم 

التجريد. ولهذا بدا التمثيل يف نظر بنارص البعزايت هو النموذَج املثايل لالستدالل 

الذي يجب تجنبه.

وَيعترب توماس هوبز االستعارة أحد استخداماٍت أربعة للكالم تيسء للمعنى، 

البرش أفكارهم بصورة خاطئة بسبب  وتخدع اآلخرين: األول هو »حني يسجل 

التباس الدالالت يف كلامتهم، فيسجلون ما مل يتصوروه قط عىل أنه تصوراتهم، 

استخداما  الكلامت  يستخدمون  عندما  هو  الثاين  أنفسهم.  يخدعون  وبذلك 

استعاريا، أي مبعنى غري ذلك املخصص لها، وبذلك يخدعون اآلخرين. الثالث هو 

عندما يعلنون بالكلامت ما ليس بإرادتهم وكأنه تعبري عن اإلرادة الحرة املنفردة. 

والرابع هو عندما يستخدمونها ليؤذي بعضهم البعض«(13). 

ف االستعارة يف الخداع السيايس، مثل تلك االستعارات التي يستخدمها  وقد توظَّ

غري  االنفعالية  واالرتباطات  الواعية  املعتقدات  استغالل  عىل  عمل  سيايس  قائد 

الواعية يك ترسم أمثلة للمتكلمني أنفسهم، وللجامعات التي تنصت إليه(14). 
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وهناك من يرفض االستعارة الرتباطها باأليديولوجيا، التي ينظر إليها كثريون 

باعتبارها نوعا من التفكري البائس، إذ من النادر أن تكون االستعارات محايدة، 

فإنشاء يشء أو معنى مبفرداِت يشٍء آخر يصنع وجهة نظر معينة حول اليشء 

النهاية  ويف  محددة.  وتقييامت  اتجاهات  عىل  غالبا  وينطوي  التساؤل،  موضع 

ٌس عىل سلسلة من النامذج  فإن األيديولوجيا نسٌق من املعتقدات والقيم مؤسَّ

املعرفية أو التمثيالت الذهنية، وهي لغوية يف جزء منها، وهنا ُتبَنى بشكل جزيئ 

عىل األقل عرب استعارات مفهومية(15). 

ويوجد من يرفض االستعارة خوفا من االستسالم لجنونها، حني يتصور البعض 

أنها املعرفة الخالصة. وهنا يتساءل مصطفى ناصف: »يف السابق كانت االستعارة 

تحيل عىل الحقيقة، فكيف الحال إذا غيب مفهوم الحقيقة وصارت الدنيا كلها 

مجازات؟«(16)، ويقول: »املجازية أو الرمزية علقت مبسائل العامل االفرتايض اململوء 

باملعلومات غري املجدية، ومظاهر القوة الوهمية، وتخييل تغيري العامل ببساطة 

الكالم. ال يشء أخطر من تغلغل املجازية. هذه املجازية املسترشية ألقت بظاللها 

عىل مناقشة فكرة الهوية. واسترشاء الشائعات، والتوسع يف فهم عبارات من قبيل 

التخلف والجمود. كل يشء اآلن مجاز: الوجبات الرسيعة، واملعلومات الكثيفة، 

واالستهتار بقضية املركز«(17).

أولئك  رأي  يتفهم  أنه  برملان Chaïm Perelman(18) عىل رغم  لكن خاييم 

أنهام يدخالن كمكون  التمثيل واالستعارة بحَذر، فإنه يدرك  الذين ينظرون إىل 

أسايس يف الفلسفات العقالنية، ويشكالن إحدى وسائل الحجاج لدى البعض، بل 

يساعدان عىل االبتكار، ولذا يستحيل االستغناء عن التمثيل كلام تطرق العقل إىل 

ميدان جديد، أو غري مألوف.

فحتى أفالطون الذي نفر من البالغة مل يتمكن يف كتاباته من مجافاتها، وهنا 

يقول فؤاد زكريا يف تقدميه لكتاب »الجمهورية«:

»عالج أفالطون الفلسفة بأسلوب الشعر، وعالج الشعر بأسلوب الفلسفة، 

تعليال  نجد  أن  نستطيع  ولعلنا  معا.  االثنني  عىل  بالنفع  ذلك  يعد  فلم 

جزئيا - قد ال يكون مقنعا كل اإلقناع - لهذه الظاهرة الغريبة يف تفكري 

ذلك الفيلسوف الذي وقف موقف العداء السافر من الشعر، يف الوقت 
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والخيال  الحية  الشعرية  والصور  باملجازات  كتاباته  فيه  حفلت  الذي 

ال  شاعرا  خاص،  نوع  من  شاعرا  كان  رمبا  أفالطون  ألن  ذلك  الخصب؛ 

منه صورا  يستخلص  أو  بكل خياله،  فيه  يندمج  باملحسوس، وال  يتغنى 

ينقلها إىل سائر املجاالت، بل كان شاعرا تجريديا، وهو تعبري يبدو له وقع 

غريب عىل اآلذان، ولكنه قد يكون يف رأيي أقرب التعبريات إىل إيضاح 

شخصية أفالطون«(19). 

 ويرى موريس دورول أن بوسعنا أن نبني االستدالل بالتمثيل الذي ينطوي 

عىل االستعارة، ألن له دورا ثريا يف كل مراحل التفكري اإلنساين، ابتداء من املقاربات 

املتواضعة للفكر الطفويل الذي يفرط يف استعامل التمثيل بطريقة عفوية حتى 

 George Lakoff األشكال األسمى من العلم الحديث. بل يتعدى جورج اليكوف

اإلنسانية، حيث  التصورات  يهيمن عىل  االستعاري  السلوك  أن  كل هذا، ويؤكد 

لتنزل من   ،Michel Serres تتعدد وتتباين مجاالت توظيفه، وفق ميشال سري

الطبيعة إىل العادات، ومن املقايضة إىل النقود، ومن السيايس إىل الديني، ويصبح 

اهتامم  صلب  يف  واقعا  والفلسفية  العلمية  املباحث  يف  دورها  وتقييم  تحديد 

الفالسفة واملناطقة قدميا وحديثا(20).

وقد انداحت االستعارة يف حياتنا السياسية املعارصة حتى صارت جزءا أصيال 

والحرب  الرياضة  مجاالت  من  خصوصا  هوادة،  بال  إليها  تدفقت  حيث  منها، 

املفاوضات«  و»جولة  االتفاقية«  عىل  األخرية  »اللمسة  مثل:  والبناء،  والتشييد 

و»الكرة اآلن يف ملعب السلطة«، وتوجيه »رضبة قاضية« إىل »الخصوم السياسيني« 

السياسة«  بناء  »إعادة  تعبريات:  نجد  التعمري  عامل  ومن  الربملانية«.  و»الدورة 

و»ترميم العالقات« و»رأب الصدع«. ومن عامل الصناعة نجد تعبريات من قبيل: 

»صهر املواقف« و»صناعة األغلبية« و»صناعة القرار«. ومن عامل الجنس والغرام 

نجد: »االرمتاء يف حضن الغرب« و»اغتصاب الحقوق« و»مغازلة السلطة«. ومن 

السيايس«  و»الهجوم  الحمراء«  و»الخطوط  الساحق«  »الفوز  نجد:  الحرب  عامل 

و»وضع األلغام يف طريق التسوية« و»املعركة االنتخابية« و»التحالفات الحزبية« 

و»األمن الغذايئ« و»الغزو الفكري« و»فك االرتباط« و»تصفية األجواء« و»الجبهة 

الداخلية« و»ردع املعارضة« و»الدفاع االجتامعي«... إلخ(21).
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أو حتى  بإفراط  االستعارة  استعامل  أو تحفظت عن  التي رفضت  اآلراء  إن 

باالستعارة يف  االستعانة  أنفسهم من تجنب  يتمكن أصحابها  بشكل مقتصد، مل 

مجال الربهنة ورضب األمثلة واملحاكاة والوصف الذي يجب أن يسبق التحليل 

العلمي. كام أن هذا الصوت بقي خافتا، بل جرفه التطبيق العميل الذي أظهر أن 

إقصاء االستعارة متاما من الخطاب عموما، والخطاب السيايس خصوصا، مسألة 

غاية يف الصعوبة.

وإذا كان هناك من يعتقد أن االستعارة أو التشبيه كلغة مجازية ال تهم إال 

االستعارة  أن  ويدرك  متاما،  العكس  يرى  من  فيوجد  ودارسيه،  األدب  متذوقي 

مهمة يف حياتنا، وأنه إذا كان معظم الناس يعتقدون أو يتوهمون أن بوسعهم 

امليض قدما يف التعبري عام بداخلهم من دون أدىن حاجة إىل االستعارة، فإن هؤالء 

يستعملون االستعارات من دون أن يدروا، ألنها أمر عام يف الحياة اليومية، ليس 

فقط يف مجال اللغة بل يف الفكر واآلراء مبختلف اتجاهاتها أيضا، بل إنها موجودة 

يف الرسم، مبا فيه الرسم الكاريكاتريي الذي ال تخلو منه صحيفة أو مجلة(22).

بها، هو  بها ونؤدي  التي نفكر  للمعايري  العادي، وفقا  إن نظامنا االستيعايب 

استعاري بطبيعته. فاملفاهيم التي تحكم فكرنا وأداءنا ليست منطقية تخاطب 

الرتكيبية  أشكالها  مبختلف  االستعارة  فيها  تدخل  بل  بالرضورة،  وذكاءنا  عقولنا 

فهي  وبذا  مستعارة،  بطريقة  األفعال  نستخدم  إننا  بل  والوجودية،  والتوجيهية 

ليست مقصورة عىل الشعر، بل هي من وسائل أو وسائط تقديم املعاين، شأنها 

شأن الكناية(23). 

وبالنسبة إىل دور االستعارة يف السياسة، ميكنني أن أرضب مثلني بأطروحتني 

علميتني غربيتني عن االستعارة، تظهران أن االنشغال بها مل يعد قضية تهم علامء 

األملانية،   Gent University غنت  جامعة  من  األوىل  األطروحة  فقط.  اللغة 

للباحثة حنا بيننك Hanne Penninck، وهي عن توظيف االستعارة يف الخطاب 

السيايس خالل األزمتني املاليتني العامليتني اللتني وقعتا يف العامني 1929 و2008، 

وبرهنت فيها عىل أن االستعارة كانت أداة بالغية رئيسة يف خطاب األزمة، حيث 

تطلقها  و»فقاعات  اقتصادي«  »إعصار  قبيل  من  تعبرياٌت  بإفراٍط  اْسُتخِدمت 

ورمبا  عفويا،  يطلقها  وكان هناك من  العقارات«،  و»انهيار سوق  شائهة«  سوق 
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من الالشعور، لكنها أسهمت يف توجيه األفكار التي تفاعلت مع األزمة، يف سبيل 

البحث عن مخرج منها.

زاوية  من  والربيطانيني  األمريكيني  السياسيني  القادة  بني  الباحثة  وقارنت 

توظيف االستعارة يف الخطاب السيايس املعربِّ عن مجريات األزمتني، من حيث 

أسبابهام وتأثريهام وسبل الخروج منهام، وبينت أن هذا التوظيف كان أغزر يف 

استعارات  أطلقوا  األمريكيني  وأن   ،1929 العام  أزمة  يف  منه   2008 العام  أزمة 

أكرث كثافة، كانت يف الحالتني سبيال ممهدا إلفهام الناس ما يجري ببساطة ويرس، 

أكرث وضوحا  بطريقة  الناس  عموم  أفهام  املستغلقة عىل  املالية  املسائل  ومتثيل 

ترمي إىل طأمنتهم حيال قدرة قادتهم عىل عبور األزمة.

أنها  رغم  عىل  االبن،  بوش  جورج  الرئيس  خطابات  أن  الدراسة  وبينت 

أكرث مام حوتها  استعارات  انطوت عىل  قد  فإنها  الشعبوية،  إىل  تكن متيل  مل 

لتعويض  الذي كان فصيحا. رمبا فعل بوش هذا  أوباما  باراك  خطابات خلفه 

أمريكا  الجمهوريني يف  أن  أظهرت  به خطابه. كام  يتسم  الذي  البالغي  الفقر 

كانوا أكرث ميال إىل االستعانة باالستعارات من الدميوقراطيني، وأن العامل كانوا 

أكرث توظيفا لها من املحافظني يف بريطانيا، وأن تلك االستعانة كانت أقوى يف 

أزمة العام 2008 مقارنة بسابقتها، عىل النقيض مام يتصوره البعض من تخفف 

الخطاب السيايس من الرطانة، وميله أكرث إىل استعامل لغة وظيفية مبارشة ال 

تحتمل تأويالت عديدة(24).

فيها  شاركت  الكرواتية  زغرب  بجامعة  دكتوراه  أطروحة  فهي  الثانية  أما 

مجموعة باحثني عن »توظيف االستعارة املفهومية يف االتصال السيايس« ُطبقت 

عىل عينة من كالم إيفويجو سيبوفيتش الذي أصبح رئيسا لكرواتيا خالل الفرتة 

من العام 2010 إىل العام 2015، وقد شملت العينة 130338 كلمة مستقاة من 

مقابالت متلفزة معه بثتها القناة األوىل الكرواتية يف العامني 2009 و2012. 

وانطلقت الدراسة من افرتاٍض يرى أنه إذا كانت السياسة تدور حول القوة، 

أكرث دقة وتحديدا  األساس، ومبعنى  اللغة يف  تعتمد عىل  الرصيحة  القوة  فإن 

فإن  ولهذا  نبديها.  التي  اآلراء  اللغة  هذه  بها  تعزز  التي  الطريقة  عىل  تتكئ 

التي ال  الخطب  لكتابة  السياسية لديها مستشارون مختصون  اإلدارات  أغلبية 
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تقريبا،  الساسة  استعارات، فهي موجودة يف كل خطابات  تخلو من  أن  ميكن 

ليس ألنهم بالرضورة ُمغرمون بها، لكن ألنها تساعدهم يف تقديم خطاب أقرب 

دغدغة  عىل  قدرة  أكرث  وباألحرى  بالحديث،  إليهم  يتوجهون  من  أذهان  إىل 

مبفاهيم  ترتبط  ألنها  فعالة  لغوية  صيغ  املفهومية  فاالستعارات  مشاعرهم. 

متداولة بني الناس مثل الحرب واملرض والرياضة وغريها، والتي من خاللها ُيَيرسَّ 

واالجتامعية،  واالقتصادية  السياسية  األحداث  حول  الغامض،  وُيَجىلَّ  د،  املعقَّ

ومختلف األنشطة والظواهر، أي تصبح الرسالة السياسية مقنعة، ألنها تستند 

إىل أشياء معروفة ومألوفة للناس، وبذا يكون من مصلحة كبار السياسيني أن 

يعرفوا أن األمم تتنفس اللغة.

وبينت الدراسة أن هذا الصنف من االستعارات كانت له اليد الطوىل يف إيجاد 

صيغ لغوية قادرة عىل اإلقناع، ومن ثم تحقيق االتصال السيايس الناجع، عرب بناء 

الحجج والرباهني املؤثرة يف متلقي الرسالة، كام أظهرت أن االعتامد عىل استعارات 

التجسيد والتحول والحركة كان يسيطر عىل العينة التي جرى تحليلها، وأنها كانت 

أكرث شيوعا يف القضايا السياسية واالجتامعية منها يف القضايا االقتصادية(25). 

بني  االستعارات  يف  تضاربا  السيايس  الخالف  يكون  األحيان  بعض  ويف 

متباينة.  واقرتاحات  وتصورات  قضايا  حول  جوهريا  خالفا  منه  أكرث  املتنافسني، 

مع  السيام  نفسها،  واآلراء  القضايا  غالبا،  تتبنى،  الغرب  يف  السياسية  فاألحزاب 

انتهاء االستقطاب األيديولوجي الذي كان سائدا من قبل، وميل الجميع إىل طريق 

ثالث يأخذ من الرأساملية: الحريَة، ومن االشرتاكية: العدالَة. 

ف االستعارة فيها عىل  لهذا يكون الخالف الظاهري أشبَه بحيلة سياسية، ُتوظَّ

:Thomas Fisher نطاق واسع. وهنا يقول الكاتب األمرييك توماس فيرش

»ليست لدينا مشكلة سياسية يف الواليات املتحدة، بل هي مشكلة استعارة، 

إذ لدى الحزبني السياسيني املهيمنني صعوبة كبرية يف االتفاق؛ ألن كال منهام 

بها  يرى  التي  الكيفية  بدوره يف  يؤثر  ما  مختلفة، وهو  استعارة  يستخدم 

العامل وكيف يريد تغيريها. فالجمهوريون مييلون إىل استخدام استعارة كمية 

لوصف ما تعانيه الواليات املتحدة، فريون أن الحكومة كبرية جدا ويعتقدون 

أن الوضع سيكون أفضل مع حكومة أصغر. يف املقابل مييل الدميوقراطيون 
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إىل استخدام استعارة نوعية، حيث يرون أن الحكومة تؤدي دورا حاسام 

يف تحسني نوعية حياة الناس، ونوعية البيئة الطبيعية، والصفات األخالقية 

التي جعلت من أمريكا رائدة عىل مستوى العامل«(26).

وبعد إظهار أهمية االستعارة وجدواها بالنسبة إىل الخطاب السيايس وغريه، 

تاريخ استعاملها، ونقدم  يصبح من الرضوري أن نعرف معنى االستعارة، ونبنيِّ 

تصورا عن همزات الوصل املبارشة وغري املبارشة بينها وبني السياسة، ثم نستعرض 

أمثلة دالة ومتكاملة إىل حد ما عن توظيف االستعارة يف أمور وقضايا مختلفة 

تفرض نفسها عىل البرش، وال يستطيعون منها فكاكا.

لقد صارت االستعارة إحدى الوسائل املعرفية املركزية التي ال ُيستغَنى عنها 

لفهم العامل وفهم أنفسنا، وإعطاء معنى ملا يدور حولنا وداخلنا، بل إنها تسهم يف 

إبداع معاٍن وحقائق جديدة بصفة طبيعية.

أوال: يف معنى االستعارة وتاريخيتها
ُتَعد االستعارة هي الظاهرة اللغوية التي نلوذ بها حال أردنا الحديث عن 

يشء من خالل استعامل يشء آخر، وهي موجودة يف كثري من أشكال االتصال، 

بالخطب  وانتهاء  املعتادة،  اليومية  املحادثات  من  بدءا  الخطاب،  وأصناف 

تلك  وحتى  واإلعالنية  والرتبوية  والعلمية  األدبية  بالنصوص  مرورا  السياسية، 

التي تتناول املرض النفيس(27)، وهي يف نظر عيل بن عبدالعزيز الجرجاين أحد 

ل إىل تزيني  أعمدة الكالم، وأن »عليها امُلعوَّل يف التوسع والترصف، وبها ُيَتوصَّ

اللفظ، وتحسني النظام والنرث«(28).

خطاب  أمام  نكون  واحد  موضوع  يف  تتعدد  أو  االستعارات  ترتاكم  وحني 

استعاري Metaphorical Discourse، وهو الخطاب الذي ينطوي عىل مجموعة 

من االستعارات أو التمثالت بينها روابط متيض يف إطار اسرتاتيجية خطاب معني، 

لُيزرع يف سياق آخر، من دون  ُيخَلع  أو  املقصود  ُيعاد توظيف املوضوع  حيث 

إرضار بانسجام الخطاب، أو خروج عىل ما يقتضيه من تناغم(29). 

وُتصنَّف االستعارة وُتفرسَّ تبعا ألنساقها الداللية املعلنة والضمنية، باعتبارها 

اليكوف:  يقول  وهنا  السمع،  أو  اللمس  أو  البرص  شأن  ذلك  يف  شأنها  حاسة، 
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ُتَعد معنى يف حد ذاتها. وهي  »القدرة عىل فهم التجربة عن طريق االستعارة 

تؤدي  فاالستعارات  اإلدراك،  يف  اللمس  أو  الرؤية  حاسة  استخدام  مثل  هذا  يف 

دورا يوازي، من حيث أهميته، الدور الذي تؤديه حواسنا يف مبارشة إدراك العامل 

ومامرسة تجربته(30).

االتجاهية،  االستعارة  هي:  أنواع  ثالثة  إىل  االستعارة  يقسم  من  وهناك 

األنطولوجية،  واالستعارة  منا،  أدىن  بوصفهم  عٍل«،  من  الناس  إىل  »النظر  مثل 

يجب عدم  ثروة  »الزمن  قولنا:  مثل  البنيوية  واالستعارة  الفقر«،  »محاربة  مثل 

تبديدها«، حيث نسحب بنية الزمن إىل املال، فنتحدث عن األول بألفاظ الثاين، 

وكقولنا: »الدولة شخص« و»الزمن شخص« و»النظام الدميوقراطي شخص«(31). 

ويعترب اليكوف وجونسون أن االستعارات ليست تعبريات مشتقة من حقائق، 

يقدمان  ثم  تصوراتنا(32)،  نسق  بصدد  حقائق  عن  عبارة  نفسها  هي  تكون  بل 

خمسة أمور أساسية عن مفهوم االستعارة، هي(33):

1 ـ توجد االستعارة يف تفكرينا ويف األعامل التي نضطلع بها أيضا؛ ألن النسق 

التصوري العادي الذي ُيسريِّ تفكرينا وسلوكنا له طبيعة استعارية باألساس.

2 ـ يؤدي نسقنا التصوري دورا مركزيا يف تحديد حقائقنا اليومية، وألن هذا 

يوم  كل  وتعاملنا  تفكرينا  فإن  استعارية،  طبيعة  ذو  منه،  كبري  جزء  يف  النسق، 

يرتبطان بنحٍو وثيق باالستعارة.

فنحن يف  عادية،  بطريقة  نعيها  التي  األشياء  التصوري من  نسُقنا  ليس  ـ   3

الحياة اليومية نتحرك بطريقة آلية، قلَّت أو كرثت، وفق مسارات سلوكية ليس يف 

وسعنا أن نقبض عليها بسهولة، وُتَعد اللغة إحدى الطرق املوصلة إىل اكتشافها، 

وطريقا للربهنة عىل وجود هذا النسق.

4 ـ تختلف االستعارة وفق السياق الثقايف الذي تنتج فيه. فنحن حني نقول 

وإصابة  الحجة،  تدمري  مثال:  الغربية  الثقافة  يف  تعني  فإنها  حرب«  »الجدال 

الهدف، ونقض كل نقاط االستدالل أو الربهان، وأن الدخول يف جدال قد ينتهي 

بنرص أو هزمية، ويكون علينا يف أثناء الجدال أن ننتقل من الدفاع إىل الهجوم، 

أو العكس وفق سري النقاش واحتدامه. أما إذا ُوِجد الجدال يف ظل ثقافة تعتربه 

»رقصة« فستحرض الرباعة والتوازن واألناقة وكل األلفاظ التي ُتستخَدم لوصف 
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الرقص وتحليله. ويف الثقافة اإلسالمية يرتبط الجدال بقضية الحق والباطل، فهو 

يف األوىل محمود ويجب أن يكون بالتي هي أحسن، وهو يف الثانية مذموم ويقود 

إىل الُفرقة والخالف والشقاق، ومن ثم متكن استعارة كل األلفاظ املرتبطة بهذين 

الحالني املتناقضني يف رشح الجدال.

5 ـ ال ترتبط االستعارة باللغة يف األساس، كام يسارع إىل ذلك اللغويون، بل 

هي مرتبطة باألنساق الفكرية. فاالستعارات يف اللغة ليست ممكنة إال بوجود 

استعارات يف النسق التصوري لكل فرد.

ويف مقامنا هذا يكون من املفيد أن نبني أن هناك ثالثة أمناط من التوظيف 

العاطفة،  عىل  القائم  والثاين  العقالين،  هو  األول  لالستعارة،  الهادف  السيايس 

أنها  منطلق  من  املفهومية،  االستعارة  ترتبها  التي  باالسرتاتيجية  يتعلق  والثالث 

هنا تكون نوعا من األداء السيايس الذي يتكئ عىل الكالم بغية تحقيق اإلقناع(34). 

العرب األولني قد تركوا  بتاريخية استعامل االستعارة، نجد أن  وفيام يتعلق 

وكتاباتنا،  أحاديثنا  نقتبسها يف  أو  إليها،  نحيل  التي النزال  االستعارات  كثريا من 

لتؤدي املعاين التي قصدها من نحُتوها لغويا. وقد أورد الثعالبي كثريا من هذه 

االستعارات يف كتابه »رس العربية« حيث قال: »من سنن العرب هي أن تستعري 

لليشء ما يليق به، ويضعوا الكلمة مستعارة له يف موضع آخر، كقولهم يف استعارة 

األعضاء ملا ليس من الحيوان: رأس األمر، رأس املال، وجه النار، عني املاء، حاجب 

الشمس، أنف الجبل، أنف الباب، لسان النار، ريق املزن، يد الدهر، جناح الطريق، 

كبد السامء، ساق الشجرة. وكقولهم يف التفرُّق: انشقت عصاهم، شالت نعامتهم، 

األمر:  اشتداد  وكقولهم يف  الظربان.  بينهم  فسا  األرض وبرصها،  بني سمع  مروا 

كشفت الحرب عن ساقها، أبدى الرس عن ناجذيه، حمي الوطيس، دارت رحى 

باح  الظالم،  الصبح من غمد  العلوية: سل سيف  اآلثار  الحرب. وقولهم يف ذكر 

الصبح برسه، خفقت رايات الظالم، انحرس قناع الصيف، لبست الشمس جلبابها، 

جاءت جيوش الخريف، شابت مفارق الجبال. وكقولهم يف محاسن الكالم: األدب 

الشتاء،  فاكهة  النار  املوت،  عنوان  الشيب  الحياة،  باكورة  الشباب  الروح،  غذاء 

العيال سوس املال، النبيذ كيمياء الروح، الوحدة قرب الحي، الصرب مفتاح الفرج، 

الربيع شباب الزمان، الشمس قطيفة املساكني«(35). 
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الغريب باعتبارها وسيلة لإلقناع يف  البالغي  الرتاث  كام اعرُتف باالستعارة يف 

الحايل، حيث  الوقت  السيايس منذ اإلغريق األقدمني والرومان وحتى  الخطاب 

يعرتف علامء النفس والسياسة معا بقدرة االستعارة عىل تحقيق إقناع قوي(36). 

ويعود عامل اللغة الفرنيس مارك فومارويل Marc Fumaroli بأصول االستعارة 

إىل اللغة اليونانية القدمية، حيث تعني يف نظره التحويل الذهني الرصف لكلمة، 

أو تعبري، من معناه األول أو معناه املحدد بدقة إىل معنى آخر أو إىل نوع من 

بعيد عملية  إىل حد  يشبه  آخر،  إىل  االنزالق من معنى  أن هذا  ويرى  الصورة. 

انبعاث لغوي، فنحن حني نحوِّل نار املدخنة إىل نار العواطف، فإننا نضطلع، من 

دون شك، بتحويل ذهني للمعنى.

ويذكر فومارويل عددا من األمور املهمة التي تحيط بتعريف االستعارة، ميكن 

ذكرها عىل النحو التايل(37): 

1 ـ ُيَعد الشعراء والكّتاب الكبار هم من يجيدون اللعب باالستعارات فنيا، 

أكرث من عموم الناس، أو البرش العاديني، لكن كل إنسان يف وسعه أن يستفيد 

من هذه السمة، يف اللغة، ضمن الحياة اليومية وبصورة آلية تقريبا. ويف أغلب 

األحيان، من دون أن يكون مدركا لهذا. 

2 ـ كل لغة َتصنع شفاهًة، من خالل تداولها عرب القرون، كنزَها الخاص من 

االستعارات. 

مكان  تفارق  أن  دون  من  محددا،  معنى  حاملة  االستعارات  تهاجر   -  3

والدتها، فنجد ذلك التشابه بني ما أورده الجاحظ عىل لسان الحيوان يف »كليلة 

الغفران« أليب  ودمنة« بحكايات جان الفونتني، ونجد كذلك تشابها بني »رسالة 

العالء املعري و»الكوميديا اإللهية« لدانتي، ونلمس كذلك التشابه بني الحكايات 

عنوان  تحت  كالفينو  إيتالو  أورده  مبا  الثقافات  مختلف  يف  املتداولة  الشعبية 

»حكايات شعبية إيطالية«، وهي مسائل ُتعاد استعارتها يف عديد من الروايات 

والقصص واملقاالت الصحافية مبختلف اللغات. 

أنظار  اللغة  علوم  تطوير  يف  االستعارة  أدته  الذي  املهم  الدور  وقد جذب 

الفالسفة والباحثني يف مجال النظريات األدبية، فأْولوها اهتامما خاصا، يك تسهم 

من  متحرك  »جيش  أنها  نيتشه  رأى  التي  الحقيقة  إظهار  ويف  الواقع،  فهم  يف 
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االستعارات« بينام رأى هيدغر أنه ال استغناء عن االستعارة يف كشف الحقيقة 

وإظهارها، ويرفض جاك ديريدا أي متييز بني املعنى الواقعي واملعنى االستعاري. 

وتعامل معها آخرون باعتبارها وسيلة لتحقيق التقدم الفكري والحوار الثقايف، 

وتتمتع مبكانة جوهرية يف مجال الفروض العلمية والتاريخ وجميع أنواع الكتابة 

الوصفية ومتكني الخطاب من أداء وظيفته عىل وجه اإلجامل(38). 

يؤكدان  التاريخي،  لالستعارة، وكذلك مسارها  السابَق ذكرُها  التعريفاِت  إن 

أنها قد صارت جزءا مهام من تجاربنا وسلوكنا وانفعاالتنا التي هي استعارية من 

إن متكن من  االستعارات، فحتى  يتجنب  أن  حيث طبيعتها(39)، وال ميكن ألحد 

أن ينهي وجودها فيام يتحدث به أو يكتبه فليس يف وسعه أن يزيلها من ذهنه 

وهو يفكر فيام يريد أن ينطقه ويدونه، ألنها ليست مظهرا لغويا رصفا، بل هي 

مظهر ثقايف عام.

ثانيا: همزات الوصل بني االستعارة والسياسة
ال مييض استعامل االستعارة يف الخطاب السيايس يف مسار واحد، بل قد يأخذ 

وتصبح  السياسية  اللغة  سطح  عىل  االستعارة  فيه  تطفو  مبارش  األول  طريقني، 

اجتامعي  مدار  أو  مجال  يقع  أن  مبارش حيث ميكن  والثاين غري  للعيون.  ماثلة 

وفكري وسيط بني البالغة والسياسة، ويصبح هو مستودع االستعارة ومخزنها.

أ ـ صلة مبارشة: االستعارة والتحايل السيايس
تساعد االستعارة يف التحايل السيايس، من خالل ما مُتدنا به من قدرة عىل 

استعامل معنى ونحن نقصد معنى آخر، وتعبيد الطريق أمام أولئك الذين مييلون 

إىل املداراة واملواراة يف طرح آرائهم، خوفا من عقاب سيحل بهم إن هم أقدموا 

عىل طرح وجهة نظرهم يف الواقع املَعيش بطريقة جلية رصيحة، متيل إىل االنحياز 

إىل الحقيقة، وفق تصورهم لها.

وصورت لنا اآلداب السلطانية يف تاريخ العرب واملسلمني منوذجا ملثل هذا 

مغلفا  للحاكم  النقد  أو  النصائح  يقدمون  والفقهاء  األدباء  كان  حني  التحايل، 

برسديات قصصية أو حكايات من عامل الحيوان والرموز(40). ولعل فيام أقدم عليه 
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أبو حيان التوحيدي يف كتابه »اإلمتاع واملؤانسة« ما ُيَعد مثال يف هذا، حني زاوج 

بني املتعة والفائدة، وبني التخييل والتداول، عرب نص يحوي عدة سامت جاملية، 

وسيايس،  أخالقي  غرض  خدمة  ُبغية  عملية  بوظائف  لتضطلع  تداوليا  هت  ُوجِّ

ٍه رأى  يتمثل يف نصيحة الحاكم أو توجيهه، بطريقة غري مبارشة، من منطلق توجُّ

أصحابه أن اإلصالح العام كان يجب أن يبدأ من إصالح أس الفساد وسببه األول 

وهو الرأس، أو السلطة السياسية، التي كانت قامئة وقتها يف ديار املسلمني(41). 

املقموعني«  »بالغة  عرب  كذلك،  العريب،  الرتاث  يف  السيايس  التحايل  ويتجىل 

التي أنتجتها املجموعات الهامشية التي مارست دورا ملموسا يف معارضة سلطة 

الحضارة  انهيار  صحبت  التي  املتأخرة  بالدول  وانتهاء  باألمويني،  بدءا  الدولة، 

اإلسالمية العربية، وتبدأ باملعتزلة وبعض طوائف الشيعة، والتنويرين املتمردين 

الله بن  السلطة بدءا بعبد  بيد  الُكتَّاب، والذين لقي بعضهم حتفه  من طائفة 

املقفع ومن تبعه عىل هذا الدرب املؤمل من الكتاب والفالسفة واملتصوفة، الذين 

كان لديهم اعرتاض عىل النْقليني من أهل األثر، وبالتبعية االعرتاض عىل السلطة 

التي كانت تدعم هذا االتجاه(42). 

مختلف  عن  تعبريها  يف  املضحكة  جحا  نوادر  أيضا  تندرج  اإلطار  هذا  ويف 

حاالت البرش النفسية، فهي للتسلية والرتفيه حينا، والوعظ واإلرشاد حينا آخر، 

العريب  الرتاث  السلطان واملحرمات. وقد زخرت كتب  أنها طابور ضد قمع  كام 

الُجحوي  الرتاث  من  ينضب  ال  مبِعني  الشعبية  الذاكرة  حفلت  كام  جحا  بنوادر 

الالفت وغريه(43). 

لكن االستعارات يف زماننا أخذت أيضا طرقا مختلفة أوسع من الوقوف عند 

حد التعبريات اللغوية بجاملياتها بغية إنتاج حيلة سياسية من نوع جديد، كأن 

نظام سيايس  رأيا عن  يقول  أو  أو دراسة  كتابة مقال  إىل  باحث  أو  كاتب  مييل 

أو يجعل  بلده،  الحكم يف  الكاتب، يك يواجه نظام  بلد  بلد آخر غري  مستبد يف 

التقاليد  عن  أحدهم  يكتب  أن  مثل  وكبت،  أمل  من  يعيشه  ما  يعي  الشعب 

الناس إىل ما يفعله املستبدون بشعوبهم،  ينبه  السياسية يف كوريا الشاملية يك 

أو يكتب ثاٍن عن ترصفات الحكومات العسكرية يف أمريكا الالتينية مع الناس، 

واملآالت التي انتهت إليها، أو يكتب ثالث عن منوذج »الدولة الدينية« كام تقدمه 

Al Arabi Library PDF



95

االستعارة

إيران منذ وصول املاليل إىل الحكم يف العام 1979 عقب إطاحة الثورة بالشاه، 

أو منوذج آخر قدمته حركة »طالبان« حني استولت عىل الحكم يف أفغانستان، أو 

يكتب رابع عن صيغة التحالف بني الجيش واألحزاب الدينية مثلام هي الحال 

يف باكستان، أو صيغة أخرى للرصاع املكتوم بني الجيش والقوى الدينية الصاعدة 

مثل ما قدمته الخربة الرتكية.

وقد يكون املبعُث الرئيس للكتابة من هذا النوع، التي ُتساير شطر الشعر 

الذي يقول: »إياِك أعني واسمعي يا جارة«، هو تجنَب املتاعب التي ميكن أن 

تجلبها إىل الكاتب مواجهة ما يجري من وقائع وأحداث يف بالده، إن كان يعارض 

السياسات القامئة، أقلها منع نرش ما يكتب، وأقصاها مساءلته، ورمبا تغرميه أو 

سجنه، أو مطاردته وإجباره عىل الصمت أو الهروب.

يف املقابل قد تأخذ االستعارات من هذه الشاكلة طريق النصح والتشجيع، 

حني يكتب أحدهم عن نجاح التجربة الفنلندية يف التعليم، والتجربة املاليزية يف 

التنمية، والتجربة النضالية يف جنوب أفريقيا يف سبيل اإلجهاز عىل نظام الفصل 

العنرصي، وكثري من النامذج التي احرتمت الحريات العامة وحقوق اإلنسان يف 

الدول الدميوقراطية.

وميكن ملثل هذا النوع من االستعارات أن تأخذ أشكاال مقبولة من السلطة 

القامئة حني تكلف بعض الخرباء بدراسة مناذج أخرى للتنمية يف سبيل االستفادة 

ما عىل وضع  نظام حكٍم  إقدام  أثناء  يجري يف  ما  لهذا هو  الجيل  واملثل  منها. 

أخرى،  دساتري  دراستهم  فرصة  لواضعيه  ُتتاح  أن  ميكن  حيث  جديد،  دستور 

واالقتباس منها، السيام إن كان ُيراد الوصول إىل النتائج اإليجابية، ورمبا السلبية، 

التي انتهى إليها تطبيق مثل هذه الدساتري يف واقع مغاير.

وعملية االستزراع تلك تنطوي أحيانا عىل قدر كبري من التحايل، إذ يف وسع 

نقلوا عن دستور  بأنهم قد  املوضوع أن يحتجوا  الدستور  دة  املدافعني عن ُمسوَّ

إقناع  بغية  وضعوه،  ملا  الدعاية  يف  مفرط  بشكل  هذا  ويوظفوا  متقدمة،  دولة 

الشعب املدعو إىل االستفتاء عىل مرشوع الدستور يك يشارك بقوة يف هذه العملية، 

مع أن هؤالء يدركون أن السلطة السياسية يف بالدهم لن تلتزم بنصوص الدستور، 

وستعمل يف نهاية األمر ما يحلو لها، بغية الحفاظ عىل استمرارها بأي طريقة.
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وال متنع كل هذه األساليب املفتوحة من »اإلحاالت الضمنية« إىل استعارات 

لغوية استخدمها اآلخرون يف أثناء وضع خططهم وبرامجهم ودساتريهم وتنفيذ 

صيغهم يف الحكم واإلدارة. وهنا ميكن أن نجد تركيبات ومصطلحات تترسب إىل 

واقع آخر من قبيل »التنمية املستدامة« و»الدولة العميقة« و»الطابور الخامس« 

إىل  و»التقدم  املتوحشة«  و»الرأساملية  الحر«  و»النظام  الخرضاء«  و»املسرية 

الخلف«... إلخ، وهي مسألة ال يتوقف تدفقها من ثقافة إىل أخرى، ومن سياق 

يف  ُتتناَول  التي  السياسية  املصطلحات  بني  ضار  رصاع  إىل  تؤدي  وقد  آخر،  إىل 

األحاديث الشفاهية والكتابات، ويجري تداولها بني الناس.

العربية  السياسية  الذي نشهده يف حياتنا  الرصاُع  من ثم ليس بجديٍد ذلك 

أو  »ثورات«  هو  هل  األخرية،  السنوات  يف  جرى  ما  توصيف  بشأن  املعارصة 

معها  التعامل  يجب  مسألة  وهي  املدمرة«،  »الفوىض  من  منط  أو  »مؤامرات« 

اإلنسانية  القوى  فإن  الرمزية  السياسة  نظر  وجهة  من  إنه  إذ  وعمق،  بوعي 

ألن  كذلك،  الرش  أجل  من  وال  ذاته،  حد  الخري يف  أجل  من  بالرضورة  تعمل  ال 

الفعل االجتامعي والسيايس تتحدد قيمته، خريا كان أو رشا، من منظور من يعربِّ 

عنه، والذي يأيت تعبريه ناطقا بانحيازاته التي تخلقها مصالحه وأفكاره أو حتى 

استجابته للضغوط التي مُتارس عليه.

وقد تأخذ االستعارة الرامية إىل التحايل السيايس بعدا آخر، بعيدا عن رصاع 

املصطلحات، يتمثل يف توظيف بعض املناسبات يف بث رسائل سياسية، مثلام نراه 

يف التعامل مع األعياد الدينية يف مجتمعاتنا الرشقية.

عزيز  أمر  إىل  املتكررة  بالعودة  أصال  مرتبطة  »العيد«  كلمة  أن  رغم  فعىل 

لة بشحنة  محبب إىل النفوس، سواء أكان دينيا أم اجتامعيا وسياسيا، فإنها محمَّ

عاطفية تنزع إىل القداسة، تأيت بها من مجال الدين بروحانيته إىل عامل السياسة 

مباديتها ورمزيتها، يف استعارة واضحة، ُتتبادل من خالل إضفاء طابع سيايس عىل 

جانب من األعياد الدينية، وطابع ديني عىل األعياد السياسية.

فإذا كان العيد لغويا هو كلَّ ما يعود من مرض أو هم أو شوق أو نحوه، 

وهو كل يوم يحتفل به بعودة ذكرى عزيزة، فإنه من ناحية الطقوس واملامرسات 

والتصورات يتشابه يف الثقافات كافة، بغض النظر عن املناسبة أو التصنيف. فهو 
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ة، أو ألنه يعود  كل يوم فيه جمع، أو تذكار لذي فضل، أو اسرتجاع حادثة مهمَّ

كل سنة بفرٍح مجدد. أما معناه املصطَلح عليه عند الناس والشعوب والطوائف 

وامللل والنِّحل ، فهو ذكرى سنوية لواقعة وحادثة أو مناسبة ما، من أجل تكرميها 

وتخليدها واإلشادة بروحها ومعناها، واالستمتاع بها(44)، ما يعني أنه، يف خامتة 

املطاف، تعبري وجداين أو روحاين عن حالة فرح خاصة تعتمل يف نفس اإلنسان 

إذا كانت مناسبة دينية خاصة أو حالة اجتامعية أو ثقافية تستوجب االحتفاء بها 

ملا لها من أهمية يف النفوس.

قداسة  املتحدة  للواليات  املؤسسني  اآلباء  عىل  األمريكيون  أضفى  لهذا  رمبا 

مسيحية (دينية ـ مهدوية)، وقد ظهر هذا يف لغة الخطاب التي واكبت األعياد 

السياسية، ويف وضع الدستور يف حيز أشبه بالتأليه الديني، ومن ثم صارت الثقة 

االحتفال  يف  وكذلك  األمريكية(45)،  الذهنية  يف  إميان  موضوع  ومثاليته  بنقائه 

باملؤسسني وكأنهم قديسون أطهار.

لتخليد  بانتظام  األمم  تقيمها  مناسبات  هي  بعمومها  السياسية  واألعياد 

العظيمة  باملواقف  الالحقني  وتذكري  الكبار،  رجالها  ومتجيد  املجيدة،  أيامها 

يف  يتمثلونها  أو  بها،  ويتمسكون  وقيمهم،  مسالكهم  فيدركون  للسابقني، 

تدابريهم، وتكون أحد بواعث نهضتهم، وأحد جوانب اعتزازهم بوطنهم، وأحد 

أسباب تحفيزهم عىل التفاين يف خدمة وطنهم، مبا يجعل بعضهم يتطلع إىل 

ل عليه هؤالء، مبا أبقاهم مكرَّمني، سواء فيام  نيل االعرتاف والثناء الذي تحصَّ

وفاتهم، ونصب  وأيام  ومواقفهم  ميالدهم  بأيام  باالحتفاالت  أو  عنهم،  ُكتب 

أو  أدباء  أو  علامء  أكانوا  سواء  املدن،  ميادين  أوسع  يف  لهم  مجسمة  متاثيل 

ساسة وقادة عسكريني.

ويتعامل كثري من الناس مع هذه األعياد السياسية باإليقاع والتصور نفسه 

الذي يصاحب األعياد الدينية، سواء من زاوية البهجة التي تحل يف النفوس، أو 

الرغبة يف  أو  أمجادها،  الذي ميألُها وهي تستعيد  الطوعي  الروحانية واالمتثال 

تجديد املسارات التي تسلكها األمم يف طريقها إىل االرتقاء بأحوالها كافة.

ون فيها عن أفراحهم، ويحاولون بها  وقدميا مثَّل العيد عند العرب مناسبة يعربِّ

تجاوز أتراحهم، ويستعملونه يف اإلسقاط عىل أشياء أخرى، بعضها سيايس، مثلام 
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فعل املتنبي يف قصيدته الشهرية، التي هجا فيها حاكَم مرص كافور اإلخشيدي، 

ألنه مل يجزل له العطاء، ويقول يف مطلعها:

                   »عيد بأية حال عدت يا عيد
                                  مبا مىض أم ألمر فيك تجديد«(46)

وطاملا منح هذا البيت فرصة للمعارضة السياسية يف بلدان عربية وإسالمية 

العامة،  باألحوال  الدينية  األعياد  فرح  واضح،  سيايس  تحايل  يف  تربط،  يك  عدة 

وكيف يجب أن تأيت األعياد لتجد األمة أو الدولة وقد تبدلت أحوالها إىل األحسن. 

فكلامت وخطابات وترصيحات هؤالء املعارضني قبل مثل هذه األعياد ويف أثنائها 

الحالة  وتحليل  ورشح  وصف  يف  الدينية  املعاين  استعارة  عىل  انطوت  وبعدها 

تأيت  يك  واالستبداد  الفساد  ضد  يناضلوا  أن  الناس  عىل  يجب  وكيف  السياسية، 

األعياد لتجدهم أحسن حاال، وأروق باال، مبا تحقق لهم من حرية وعدل وكفاية، 

أو الكفاح يف سبيل أن ُيضاف إىل أعياد األمة السياسة عيد جديد، تأيت يف رحابه 

وركابه نهضتها وتقدمها.

سياسيا  األعياد  يوظف  حني  بكثري،  أبعد  مدى  إىل  األمر  يأخذ  من  وهناك 

والعرقية  واملذهبية  الدينية  للهويات  التعصب  لتجاوز  مناسبة  باتخاذها 

واأليديولوجية والتصورات الذاتية املغلقة، والتامهي مع املشرتك اإلنساين الذي 

وحاجة  البرش،  لبني  املشرتك  اإلرث  إىل  ويتكئ  الخالق،  والتنوع  بالتعدد  يؤمن 

الحياة وتفاصيلها  والتغلب عىل معاناة  الفرح،  إىل  اإلنسان يف كل زمان ومكان 

الصغرى، وإطالق طاقة األمل والنور يف النفوس، حيث اإلميان بأن يف وسع الناس، 

يف مشارق األرض ومغاربها، أن يتجاوروا ويتحاوروا ويعملوا معا من أجل تحسني 

رشوط الحياة.

ب ـ صلة غري مبارشة: االستعارة وعالقة الدين بالفلسفة السياسية
ُتَعد التصورات الدينية هي األشهر واألرسخ بني األمثلة التي ميكن أن نرضبها 

الفالسفة  وجد  وقد  والسياسة.  البالغة  بني  املبارشة  غري  الوصل  همزات  عىل 

املحدثون واملعارصون أنفسهم يف حاجة ماسة إىل توظيف »االستعارة« يف رؤيتهم 

التقييمية أو الشارحة للدور االجتامعي ـ السيايس لألديان، لتقريب  النقدية أو 
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األمر من أذهان العموم الذين سيطر عليهم الوعاظ والدعاة واملرشدون بخطاب 

غارق يف البالغة، ليكون له يف نفوسهم وقع وتأثري كبري.

مل يكن هذا باألمر املستغرَب، فاألديان نفسها توسلت نصوصها ورشوحها باملجازات 

يف سبيل تحقيق أعمق وأوسع مستوى من التمدد االجتامعي يف املكان والزمان، ما 

صنع قواعد برشية، ومكانة اجتامعية، وثروة اقتصادية، لبعض القادة الدينيني الذين 

ترجموا الخطاب الديني إىل »مامرسة سياسية«، بحثا عن مزيد من القوة.

وسيطرت أربع استعارات حول الدين عىل الفلسفة الغربية زمنا طويال، واليزال 

صداها يرتدد يف الفلسفات واأليديولوجيات املعارصة، ليس يف أوروبا فقط بل يف 

العامل كله، وهي تالقي رفضا شديدا من املؤمنني باألديان، املتمسكني بتعاليمها، 

واملقرين بالدور الحيوي الذي تؤديه يف حياة البرش. كانت االستعارة األوىل لكارل 

ماركس وهي »الدين أفيون الشعوب«، والثانية لفريدريك نيتشه وهي معاكسة 

»الدين ثورة العبيد«، والثالثة لسيغموند فرويد Sigmund Freud »الدين رغبة 

نفسية« والرابعة هي لربتراند راسل، الذي رأى أن الدين »تفكري طفويل«، يقوم 

عىل الخوف، ولذا فهو رش، وعدو للطيبة والذوق العام، ويقوم عند األقوام التي 

مل تبلغ نضَجها بعد(47).

الديَن بواحد من املخدرات ذائعة الصيت، والثانية  وتشبِّه االستعارة األوىل 

التحرر النفيس  التاريخ السيايس من رغبة يف  تجعل منه ثورة بكل ما تعنيه يف 

والجسدي، والثالثة تجعله مجرد تعبري عن املكبوت يف نفس اإلنسان. والرابعة 

عىل  واتكال  حيلة،  وقلة  معرفة،  قلة  من  الطفولة  بعامل  يرتبط  ما  كل  تستعري 

اآلخرين، لتلقيه عىل رقبة الدين.

يف  السياسية  السلطة  قبل  من  الدين  لتوظيف  تأمالته  من خالل  فامركس، 

الحياة واستغالل أصحاب رؤوس  الناس عن شقاء  ُيلهي  أنه مخدر  رأى  أوروبا، 

املال، وينسيهم املطالبة بحقوقهم، والتفكري فيام يحيط بهم، وذلك طمعا يف حياة 

أفضل يف ملكوت السامء أو الجنة، وهنا يقول يف كتابه »مقدمة يف نقد فلسفة 

الحق عند هيجل«:

»الدين هو تأوهات املخلوق املضطهد وسعادته املتخيلة لرسم روح عامل 

بال روح وقلب عامل بال قلب، ونقُد الدين هو نقد هذا الوادي من الدموع 
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اململوء بالزهور الخيالية، والذي ميثل الديُن الهالَة الضوئية التي تحيط 

يف  املضطهد  يراها  التي  الخيالية  الورود  هذه  يقتطف  الدين  ونقد  به. 

السلسال أو الجنزير الذي يكبله، ولكن ال يفعل النقد ذلك ليحرم الرجل 

ن  ليمكِّ ذلك  يفعل  وإمنا  الخيالية،  الزهور  برؤية  سعادته  من  املضطهد 

الحركة  يستطيع  حتى  يكبله  الذي  السلسال  من  التخلص  من  اإلنسان 

بحرية ليقتطف الزهور الحقيقية«(48).

 Ludwig Feuerbach وقد تأثر ماركس يف رؤيته هذه برأي لودفيغ فيورباخ

الذي اعتقد أن الدين منَتج برشي أسبغه الناس عىل قوة ساموية، ونسبوا إليها 

لوا عليها يف إجالء الغموض الذي يحيط بالحياة البرشية،  كثريا مام يفعلونه، وعوَّ

وبذا فإن الدين يف نظره قوة »استالب« و»اغرتاب«، سيدركها البرش تباعا، ووقتها 

سيسعون إىل أن يحققوا العدل واملساواة والخريية عىل األرض، بعد أن ظلوا ردحا 

من الزمن يحلمون بأن َيلَقوها يف حياة أخرى(49).

هاجم  الذي   Baruch Spinoza سبينوزا  باروخ  بأفكار  ماركس  تأثر  كام 

يظل  حتى  الدين  باسم  الخوف  وتزيني  ملصلحتهم،  الديَن  امللوك  استغالل 

الشعب مستعَبدا، و»تعتقد الرعية أنها تقاتل من أجل خالصها، بينام هي تثبت 

عبوديتها هي، وبثمن دمها تحصن قوة رجل واحد مثريًة كربياءه، هذا الرجل 

الذي يتعامل معها بوصفها أدوات، وينتزع منها حريتها، وبالنتيجة ينتزع منها 

سبب عيشها«(50).

فلسفات  يف  شديدا  انتقادا  القت  الشعوب«  أفيون  »الدين  استعارة  لكن 

رأسهم  وعىل  وتقبيحا  نقدا  مسلمون  مفكرون  وأوسعه  ملحدة،  غري  أوروبية 

عباس محمود العقاد، الذي وصف هذا القول بأنه هراء ألن الدين يولِّد شعورا 

الدين  إنكار  أما  الذنوب،  اقرتاف  من  حذر  يف  ويجعله  الفرد  لدى  باملسؤولية 

فيؤدي إىل تخدير ضامئر الناس وعدم مباالتهم(51). 

أو  اإلرادة«  كامل  »اإلنسان  عن  والباحث  القوة،  إىل  النازع  نيتشه،  أما 

الدين ميكن أن يتحول إىل مادة للتحرر عند املغلوبني  »السوبرمان« فريى أن 

عىل أمرهم، إذ يقويهم يف وجه ظامليهم، وميدهم بأسباب للتمرد عىل األوضاع 

البائسة التي يحَيونها. ومع هذا فإن نيتشه أمىض حياته يقاوم الظالل القامتة 
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تقديم  أمام  التام  وشللهم  الدين  رجال  مخاوف  ونقد  الديني،  للفكر  السيئة 

تفسريات لغرابة العامل، ورغبتهم املستميتة يف الحفاظ عىل مكانتهم ومكاسبهم 

بتأويالت لنصوص الدين عىل هواهم، ومزاعم بامتالكهم مفاتيح املعاين، وأرسار 

كتابه  يف  يقول  وهنا  انحطاطا،  الثورة  يعترب  نفسه،  الوقت  يف  وكان،  الخالص، 

»هكذا تكلم زرادشت«: 

»أنا أتأمل مع الكهنة، ألنهم يف نظري سجناء، يحملون وسم املنبوذين يف العامل، 

الوصايا  إال  أصفادهم  وما  لهم،  مخلِّصا  دعوه  َمن  إال  باألصفاد  كبَّلهم  وما 

الكاذبة والكلامت الوهمية، فليت لهؤالء من يخلصهم من مخلِّصهم«(52).

ونظر فرويد إىل الدين بوصفه يرصف اإلنسان عن التعامل مع الواقع ويلقي 

به إىل أوهام تفسد عليه حياته، وهو مجرد رغبة يف اإلشباع حيث َيحل محل 

اإلنسان اللُه، أو َيحل »األُب الساموي«، مطلق القدرة، محل األب األريض املحدود 

والخطاء.. ومع هذا فإنه يستثني الدين اليهودي، الذي كان يدين به، من هذه 

املعادلة، أو تلك االستعارة(53). 

ألقت  والتي  واالرتقاء«  »النشوء  عن  داروين  بتصورات  تأثر  من  وهناك 

بظاللها عىل الدراسات الخاصة بالدين داخل عدد من األنظمة املعرفية الخاصة 

االجتامع،  وعلم  التطوري،  النفس  وعلم  الدينية،  والدراسات  الالهوت،  بعلوم 

واألنرثوبولوجيا الثقافية، وحاولت اإلجابة عن تساؤل عام إذا كان الدين قد يعاون 

يف البقاء عىل قيد الحياة، وما إذا كانت التعاليم الدينية نفسها قد تطورت ثقافيا 

العلمية  الرؤية أكرث قبوال يف األوساط  داخل مجتمع معني؟ وقد أصبحت هذه 

متناقضني  مسارين  والداروينية  الدين  اعتبار  من  طويلة  سنوات  بعد  الغربية، 

متاما، وال ميكن أن يلتقيا، ومن ثم انفتح الباب أمام ما تجود به »بيولوجيا السلوك 

الديني« عىل مرصاعيه(54). 

لألسئلة  يتعرض  فكالهام  والفلسفة،  الدين  بني  للتوفيق  محاوالت  وتوجد 

نفسها بأجوبة مختلفة، هي بنت الوحي بالنسبة إىل الدين، وبنت العقل بالنسبة 

إىل الفلسفة، وهي تروم »الكل« يف حالة األول، و»الجزء« يف حالة الثانية، وبذا 

البعض هو  الدين يف نظر  الوسيلة، ليبقى  الغاية ومختلفان يف  فهام متفقان يف 

الفالسفة  ن  لهذا ضمَّ ورمبا  دين خاصتهم.  والفلسفة هي  الناس،  عموم  فلسفة 
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األوائل آراءهم عنارَص من الدين واألسطورة، موقنني بأن الطريقني ميثالن استجابة 

طبيعية لفطرتني يف اإلنسان، األوىل تجريدية والثانية صوفية، لكن كليهام ميثالن 

الفلسفة  أن  يرى   Eric Voegelin فويجيلني  إريك  كان  ولهذا  للمعرفة.  طريقا 

التقليدية والوحي يضيئان الطريق معا(55). 

يف  وأفيون  ثورة  فالدين  قامئتني،  الشهريتان  االستعارتان  تبقى  الوضع  وبهذا 

من  البرشية  النفس  تحرير  إىل  يسعون  الذين  واألولياء،  األنبياء  عند  ثورة  آن، 

عبودية األشخاص والرموز واألشياء، لكن رجال الدين واملرتفني وأصحاب السلطان 

عن  فيكفوا  زائفة،  بطبابة  واملظلومني  املحتاجني  إلشعار  »أفيونا«  منه  يجعلون 

طلب حقوقهم السياسية واالجتامعية والنفسية املرشوعة.

ويف كل األحوال فإن أصحاب هذه الرؤى األربع أفرطوا يف استعامل االستعارات 

تلك  استعاراتهم  ومثلت  نظرهم،  يربهنون عىل وجهات  أنواعها، وهم  مبختلف 

التصورات  انعكاس  يف  ينظر  كان  منهم  كال  أن  منطلق  من  السياسة،  إىل  جرسا 

الدينية عىل األوضاع االجتامعية والسياسية يف العموم.

ثالثا: مناذج ألهم االستعارات السياسية املتداولة
هناك حاالت أو مناذج عديدة لالستعارات السياسية التي تزدحم بها ساحات 

املجال العام التي ال ميكن أن يقام بنيانها من دون وجود »خطاب سيايس« ما. 

ولن يكون مستساغا بالطبع يف مقامنا هذا أن نتحدث عن كل هذه النامذج وإال 

فسنحتاج إىل آالف الصفحات، لكن من الرضوري أن نتعرض ألبرزها وأهمها، وهو 

ما سيحدث يف النقاط التالية.

أ ـ استعارات الحرب: الكلمة والبارود
مل يكن نرص بن سيار يجايف الحقيقة حني قال: »وإن الحرب أولها الكالم«(56)، 

كام أن تساؤل ميشيل فوكو كان مربَّرا حني قال: هل ينبغي قلب العبارة التي 

تقول »إن الحرب سياسة ال تعتمد وسائل السياسة« لتصري »إن السياسة حرب ال 

تعتمد الوسائل نفسها؟« ثم يجيب: »إذا أردنا أن نبقي عىل الفصل بني الحرب 

والسياسة فرمبا وجب أن نقول، باألحرى، إن هذا التعدد لعالقات القوى ميكن 
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أن يعربَّ عنه - يف جزء منه وليس يف مجموعه مطلقا - بصيغة الحرب أو بصيغة 

السياسة، فهاتان اسرتاتيجيتان متباينتان، ولكن ميكن إلحداهام أن تحل برسعة 

وعدم  والتوتر  والتنوع  الالتوازن  تطبع  التي  القوة  عالئق  لضم  األخرى،  محل 

االستقرار«(57)، ويف هذه العالقة املتبادلة تحرض اللغة من أوسع األبواب.

فال ميكن للحرب أن تتفادى االستعارات، مادام فيها من الحموالت الثقافية 

واملعنوية واأليديولوجية والدعائية بقدر ما فيها من املوجودات املادية املتعلقة 

العسكريون  القادة  ويدرك  والتدريب.  القتالية  والخطط  واإلمداد  بالسالح 

التاريخيون هذه املسألة جيدا، لذا يحرض املجاز بشدة يف خطاباتهم التي تسبق 

الحرب، أو يطلقونها يف أثناء جريانها، وحتى بعد أن تضع أوزارها، وهم يعظمون 

النرص، إن ظفروا به، ويقللون من شأن الهزائم إن سقطت عىل رؤوسهم.

فاملقولة الرئيسة التي تحكم النظر إىل الحرب يف أغلب األدبيات التي تناولتها، 

والتي أكدها الجرنال الربويس كارل فان كالوزفيتز Carl von Clausewitz ترى 

أن الحرب سياسة ُتقام بوسائل أخرى. وهذه املقولة تحمل استعارة واضحة، إذ 

إنه بها ينظر إىل السياسة باعتبارها صفقة تجارية، تحتمل الربح والخسارة، وبذا 

ميكن تربيرها وفق رشوط املنفعة، وليس وفقا ألي مبدأ أخالقي. وعبارة غارقة 

يف املجاز مثل »الجيوش تزحف عىل بطونها«(58) التي أطلقها نابليون بونابرت، 

حكمت بعض العقائد واإلسرتاتيجيات العسكرية زمنا، عىل رغم أن هذا القول قد 

يبدو صحيحا من ناحية ما يتعلق باإلمداد والتموين يف أثناء الحرب، لكن القوات 

املسلحة تحتاج إىل ما هو أكرث وأبعد من القوت يك تبدأ وتواصل عملياتها، ويف 

الجسد،  أو  الوجدان  وليس  العقل،  يخاطب  الذي  الفكري«  »القواُم  مطلع هذا 

ومنه بالطبع »العقيدة العسكرية«(59). 

وهناك استعارة تربط الحرب بالجسد، حيث نظر فرويد إىل الحرب بوصفها 

ظاهرة مرضية، وداللة عىل عدم نضج نفيس لشعب أو حضارة ما. وربط كينيث 

والتز بني الحرب والطبيعة البرشية، وذلك وفق رؤية متتزج فيها التصورات النفسية 

ُطردنا  خاطئة،  مخلوقات  إننا  إذ  والدينية،  والثقافية  واالجتامعية  والبيولوجية 

الرغبة يف املوت، ونحن  العنف، وتسيطر علينا  من جنة عدن، ومنيل بطبعنا إىل 

الحيوانات الوحيدة التي تقتل أبناء جنسها، وال متتلك رادعا مينعها من ذلك(60).
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يف الحقيقة ليست االستعارة وحدها التي ُتستخَدم يف مجال الحرب، بل حيل 

وتقنيات بالغية أخرى، فعىل سبيل املثال حلل توين فان دايك يف كتابه »الخطاب 

والسلطة« اإلسرتاتيجيات البالغية الكالسيكية يف الخطاب السيايس لرئيس الوزراء 

اإلسباين أزنار الذي برر فيه اشرتاك بالده يف الحرب عىل العراق يف العام 2003، 

مبعارضة  وقتها  يواَجه  كان  الذي  قراره،  لرشعية  الجامهريي  الدعم  وأراد حشد 

ملموسة. وقد قدم أزنار يف خطابه هذا نفسه ووجهة نظره إيجابيا، بينام قدم 

األرقام  كتوظيف  املألوفة،  والتقنيات  الخدع  من  عدد  جانب  إىل  سلبيا،  اآلخر 

والحقائق، وسياسة إجامع الرأي، وأسلوب املوازنات، ومفاهيم الرضورة، وآليات 

التربير، لربط الفعل السيايس بالحدث السيايس، وتضمني بعض املعارف السياسية 

يف خدمة الواقع الجاري(61).

لكن االستعارة كانت حارضًة بشدة يف الخطاب الرسمي األمرييك الذي سّوغ 

»القاعدة«  ليربز خطاب  اإلرهاب«  »الحرب عىل  العراق، يف سياق  الحرب عىل 

« و»رشير«  إىل »خريِّ املتصارعان  الخطابان  وينقسم  األمرييك،  الخطاب  يف وجه 

أو »بطل« و»وغد«، ويف روايتي الطرفني كان هناك دوما بطل وجرمية، وضحية 

ورشير، ففي حكاية الدفاع عن النفس، ميثل البطل والضحية شيئا واحدا، وتقدم 

مبحاربة  أساسا  املعنية  الدولة  أنها  عىل  اآلخرين  إىل  نفسها  املتحدة  الواليات 

اإلرهاب. أما الرشير فإنه يف الحكايتني معا نذل دامئا وغري عاقل، ولذا ال ميكن 

للبطل (األمرييك) أن يتفاهم مع الرشير (العريب)، بل عليه أن يحاربه ويهزمه 

هزمية منكرة، أو يقتله وينهي وجوده.

الباردة،  الحرب  َطواَل  الذي ساد  الغريب  الخطاب  ومل يكن هذا مختلفا عن 

درجات  من  اللونني  بني  ما  يَر  ومل  و»أسود«  »أبيض«  إىل  األشياء  قسم  والذي 

رون  يصوَّ الفيتناميون  كان  الفيتنامية، حيث  الحرب  وانعكس هذا عىل  عديدة، 

الحياة  يحرتمون  ال  قلب،  بال  وشيوعيني  وروبوتات  ساديني  باعتبارهم  عادة 

اإلنسانية، وهي استعارات مزيفة تخفي حقائق أن الفيتناميني كانوا برشا عاديني، 

تحدوهم مشاعر الحب والكره، واألمل واليأس، شأنهم شأن سائر البرش(62). 

هنا تحدث الرئيس األمرييك جورج بوش االبن ُقبيل الحرب عىل العراق 

الذي  »الرش«  صورة  ليجعل  جحورهم«،  من  اإلرهابيني  إخراج  »رضورة  عن 
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تجب محاربته بكل الطرق تستقر يف أذهان الشعب األمرييك، بل يف أذهان 

الكثريين يف العامل، ممن آمنوا وقتها بأن التقاعس عن محاربة الرش عمل غري 

أخالقي، وأن استعامل كل الوسائل يف الحرب عىل األرشار مباحة، وهي مسألة 

متعارف عليها يف الحروب، وفق املقولة ذائعة الصيت: »يف الحب والحرب كل 

يشء مباح«.

قورنت  »التامثل«، حيث  تقوم عىل  استعارية  قاعدة  األمريكيون  واستعمل 

حسني  صدام  ُيْقِدم  مبا  بشعة،  جرائم  يرتب  إرهابيا  تنظيام  باعتبارها  القاعدة، 

العراقي  الديكتاتور  عىل فعله، وظهرت مقاالت وترصيحات تتحدث عن عالقة 

لقتال  أرضا  منه  ليتخذوا  العراق  إىل  للرحيل  اإلرهابيني  استعداد  أو  باإلرهاب، 

الغرب، أو احتامل أن ميدهم صدام بسالح غري تقليدي يصلون به إىل الواليات 

املتحدة(63)، وهنا اسُتعملت استعارة متثيلية أخرى، حيث أصبح اإلرهابيون بديال 

لصواريخ بعيدة املدى ال ميتلكها صدام.

وبرز يف هذا املضامر كتاب جورج اليكوف »حرب الخليج أو االستعارات التي 

تقتل«(64)، الذي يؤكد يف مستهله أننا منيض يف الحياة مكللني باالستعارة عطفا عىل 

كتابه اآلخر »االستعارات التي نحيا بها«. فاالستعارة يف حرب الخليج اسُتعملت 

لبناء استدالل عىل مترير الهجوم عىل العراق، ويف إخفاء الوجه البشع للحرب حني 

تعبث مبصائر الشعوب والدول. 

استعارية«،  »ترسانة  بـ  مدججة  الحرب  املتحدة  الواليات  دخلت  لقد 

استعملت عبارات من قبيل »إعادة ترتيب املنطقة« و»الحرية للعراق« و»كرس 

ر  الطاغية« وسط خطاب ينظر إىل السياسة بوجٍه عام عىل أنها »صفقة« ال يفكَّ

فيها إال من خالل منطق الربح والخسارة االقتصادية، فهذه حرب مربحة، ومهام 

صدام  بطغيان  موقنا  كان  كله  العامل  أن  السيام  مضمونة،  فعوائدها  تكلفت 

واستبداده عىل شعب العراق، ورغبته العارمة يف االستحواذ منذ احتالله الكويت 

يف 2 أغسطس 1990.

هنا تنزاح كل الفظائع من أمام عيون الرأي العام، لتبقى الحسبة التجارية 

الباردة، بكل إغراءاتها، ويبقى أيضا الوعد الذي تجىل يف تأكيد بوش أن الحرب 

يف  التكلفة  ضآلة  وتبقى  األمم(65)،  بني  عاملي جديد، ورشاكة  نظام  مبيالد  تؤذن 
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بعد  جديدة  استعارة  يصنع  بوش  جعلت  والتي  فيتنام،  بحرب  مقارنة  األرواح 

خرباء  وجعلت  فيتنام«(66)،  متالزمة  من  تخلصنا  »لقد  بقوله:  بغداد  سقوط 

استفادوا مام جرى يف املعركة ينتجون استعارة أخرى حني وجدوا أنه من املفيد 

للجيش األمرييك أن يعرف أكرث عن شعوب الدول التي يريد غزوها، وهي نظام 

التضاريس اإلنسانية، ألن بعض الحروب جوهرها ثقايف(67)، أو أن الثقافة تكون 

أحيانا أهم عنرص فيها، وركيزة لها.

 ويف ركاب هذه الحرب اسُتعمل حادث نسف برجي مبنى التجارة العاملي 

يف نيويورك يوم 11 سبتمرب 2001، يف حشد استعارات متوالية نظرت إىل البنايات 

ر  عىل أنها رؤوس، واملجتمع عىل أنه بناية، واألمن احتواء، واألمة شخص، لُيصوَّ

العراق عىل أنه »صدام«، ومادام هو رشيرا فبلده رشير بالتبعية.

ويحلل اليكوف بالغة هذه الحرب ليبني كيف يتبارى السياسيون يف استخدام 

االستعارة لتزييف الوعي، وقلب الحقائق، ومترير الجرائم والقتل واإلبادة، وبذا 

تقتل االستعارة بدم بارد، تحت أغطية وأردية من العبارات املستعارة التي تحيل 

القتل إىل تحرير، والدمار إىل بناء، وهي مسألة طاملا تكررت يف التاريخ اإلنساين 

أن  منهم  ألي  ميكن  ال  إذ  فظائعهم،  يربروا  يك  السياسيني  من  حيلة  باعتبارها 

يعرتف بأنه ذاهب ليغزو ويقتل ويدمر ويحتل، وأنه سيصحب معه األمل واملوت 

فعلته  يغلف  أن  الطبيعي  من  بل  والقهر،  والظلم  والترشيد  األوصال  وتقطيع 

هذه بخطاب إنساين يزعم فيه أنه فاتح، ومنترص للحق، وساٍع إىل الخري، ورسول 

للحرية، ومكافح يف سبيل متدين الشعوب الهمجية، أو األخذ بيد الدول املتخلفة 

التقدم. وتوسعت اإلمرباطوريات يف كل األزمنة وفق هذا املنطق، وأنتجت  إىل 

استعارات تواكب زحف جيوشها إىل مختلف البالد(68). 

فأولوها  لبالغتها،  املغرضني  توظيف  من  نفسها  املقدسة  الكتب  تسلم  ومل 

غوا القتال، وهي مسألة إن كانت ظاهرة بشدة يف أدبيات  تأويالت فاسدة يك يسوِّ

يف  اإلسالم  توظف  التي  واإلرهابية  والعنيفة  املتطرفة  والتنظيامت  الجامعات 

الصليبية«، ويف توظيف  نراها حارضة بقوة يف »الحروب  فإننا  تحقيق أهدافها، 

»الكتاب املقدس« لتسويغ االستعامر، بل تسويغ العذاب األليم الدائم واملقيم 

لشعوب بأكملها، بل حتى إبادتها أحيانا(69). 
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وال تقترص االستعارة يف مجال الحرب عىل العبارات، بل متتد إىل الصور والرموز، 

فتنظيام »القاعدة« و»داعش«، اتخذا »راية سوداء« تسبق مقاتليهم يف املعارك 

كانت  عليه وسلم)  الله  الرسول محمد (صىل  راية  أن  زاعمني  يخوضونها،  التي 

»سوداء«، ثم ظهر تنظيم يف العراق مثال، بعد انكسار داعش عىل أرض الرافدين، 

الفرنجة يرفعون »الصليب« يف  يحمل »راية بيضاء« يتوسطها رسم ألسد. وكان 

أثناء زحفهم االستعامري عىل الرشق، بعد أن وظفوا استعارات لفظية حاشدة 

صورت العرب واملسلمني عىل أنهم »برابرة« و»كفرة« بينام هم كانوا »املخلِّصني« 

و»املؤمنني«، وقد جاء بوش االبن ليستعمل لفظ »الربابرة« قبيل الهجوم األمرييك 

عىل أفغانستان يف أكتوبر 2001، قاصدا بهم حركة طالبان والقاعدة، ووقتها عاد 

البعض إىل استعارة نبوءة نوسرتادموس الشهرية التي توقع فيها حدث 11 سبتمرب 

والحرب التي تقوم بسببه، والتي قال فيها: »نار تزلزل األرض، تخرج من مركزها، 

ستسبب هزات حول املدينة الجديدة، وستتصارع صخرتان كبريتان فرتة طويلة 

وستلون أريثوسا نهرا آخر باألحمر«(70).

يف  فقط  ليس  املجاز،  إىل  ماسة  حاجة  يف  الحروب  يف  املتصارعون  ويكون 

الذي ال بد أن  الجرس واإليقاع املدوي  اللغة ذات  أثناء املعركة، حيث  الدعاية 

القتال،  توقف  تعقب  التي  االدعاءات  أيضا يف  بل  الحرب،  دقات طبول  يجاري 

ويبدأ كل طرف يف رواية ما جرى من وجهة نظره التي تخدم مصالحه، ويسعى 

إىل إقناع الشعب بها، وتسجيلها يف كتب التاريخ.

ولعل الشاعر الكبري محمود درويش قد متكن من التعبري عن هذه الحالة يف 

روعة وإيجاز حني قال:

»مجازا أقول: انترصت

ومجازا أقول: خرست

وميتد واٍد سحيٌق أمامي

وأمتد يف ما تبقى من السنديان

ومثة زيتونتان

تُلامنني من جهات ثالث

ويحملني طائران
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إىل الجهة الخالية

من األوج والهاوية

لئال أقول: انكرست

لئال أقول: خرست الرهان«(71).

وميتد حضور املجاز يف الحروب إىل مساحات يندلع فيها قتال من نوع جديد، 

ليس حول وصف ما جرى، بل يف صياغة املصطلحات والتعبريات املجازية التي ال 

تلبث أن يذاع صيُتها، ويرسخ وجودها، ويرددها الناس بوصفها مسلَّمًة ال تقبل 

النقاش وال الجدل.

فنحن مثال حني نسمع كلمة »حرب« يف زماننا هذا فإن أول صورة ترتسم 

يف الذهن هي انطالق نريان كثيفة من مختلف أسلحة القوات الربية والبحرية 

النار ال ميكن أن تكون باردة إال عىل سبيل املجاز. لكن  والجوية. ومثل هذه 

نظرا إىل أن اندالع مواجهة مبارشة بني القطبني العامليني آنذاك: الواليات املتحدة 

رفض  ظل  يف  االحتامل،  ضعيف  صار  املنهار،  السوفييتي  واالتحاد  األمريكية 

سباق  نتاج  ومع  مدمرتني،  عامليتني  بعد حربني  أخرى  حربا  الغربية  الشعوب 

التسلح الرهيب بني القوتني العظميني الذي وصل إىل مستوى »الردع« املتبادل، 

األغلبية  وتداولته  الباردة«،  »الحرب  مصطلح  الغرب  لسك  ارتياح  ساد  فقد 

الساحقة من الساسة التنفيذيني والديبلوماسيني والباحثني والكتاب يف مختلف 

أنحاء العامل عىل أنه مسلَّمة، ال تقبل الجدل والنقاش، أو أن كثريا منهم مل يفكروا 

أصال يف مراجعته.

أجهزة  بالوكالة، ومناطحة قوية بني  أدارت واشنطن وموسكو حروبا  فبينام 

الحركة  كانت  والشيوعية،  الليربالية  بني  حادا  أيديولوجيا  ورصاعا  املخابرات، 

بها  تتسم  التي  املتبادلة  والخطابات  التسلح،  ومحادثات  الدامئة،  الديبلوماسية 

العالقات املبارشة بني الرشق والغرب، توحي كلها بأن هناك ارتياحا إلضافة كلمة 

»الباردة« إىل »الحرب«، ولكل ما يرتبط بها من مفردات مثل »جليد« و»ذوبان« 

و»برود« و»صقيع«... إلخ، وجميعها استعارات استقتها السياسة الدولية يف أعىل 

جمود  إىل  االنتباه  تلفت  أن  بوسعها  وكان  والطقس،  املناخ  أحوال  من  صورها 

العالقات بني القوى الكربى، وقد وافقت رغبة الغرب يف هذه اللحظة.
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لكن هذا املجاز له جذور أبعد قليال من اللحظة التاريخية التي رسخ فيها 

املصطلح، فاألديب الشهري جورج أورويل أىت عىل ذكره يف مقال نرشه يف العام 

1945 تحت عنوان »أنت والقنبلة النووية«(72)، ليطرح نبوءة أخرى تضاف إىل 

الصيت »1984«، يرى فيها أن حصول قوتني  التي وردت يف روايته ذائعة  تلك 

أو ثالث عىل أسلحة ذرية سيكرس االستبداد السيايس، وإصابة الشؤون الدولية 

بشلل، حيث ستصبح الهزمية مستعصية عىل أي من هذه القوى، ومن ثم تدخل 

العام  باردة طويلة(73). ويتطابق هذا إىل حد ملموس مع ما ذكره يف  يف حرب 

1947 برنارد باروخ، ممثل الواليات املتحدة يف اللجنة الدولية للطاقة الذرية. 

وهناك من يرى أن املصطلح قد سكه الصحايف األمرييك إتش. يب. سووب 

استمرت  التي  و»الالسلم«  »الالحرب«  حالة  به  واصفا  ليبامن،  والرت  ودعمه 

بني القطبني املتناطحني، وقد تجنب كل منهام الصدام املسلح املبارش مثلام 

العام  يف  اإلرسائيلية   - العربية  والحرب   1962 العام  يف  كوبا  أزمة  يف  اخُترِب 

التسلح، ونرش  منها سباق  مختلفة،  بطريقة  العداء  منهام  كل  وأدار   ،1973

األيديولوجيات املتصارعة(74). 

ويقلب جون لويس جاديس املصطلح نازعا عنه مجازيته وكل ما تحمله من 

الثانية وسقوط  دالالت، لريى أن الفرتة التي تراوحت بني نهاية الحرب العاملية 

حائط برلني ليست حربا باردة بل هي »سالم طويل«.

ويوجد من أصاب هذا املجاز يف مقتل، إذ إن ما دار بني القوتني العظميني مل 

يحمل أي برودة، بل سخونة دامئة، انتقلت من املركز إىل األطراف، ومن األطراف 

لألنظمة  السوفييتي  االتحاد  رعاية  إطار  ففي  الوكالء.  إىل  األصلية  أو  األصيلة 

أكرث  سقط  الشيوعية،  د  لتمدُّ املتحدة  الواليات  ومقاومة  العامل،  عرْب  اليسارية 

من عرشين مليونا يف حروب دارت رحاها يف كوريا والوس وكمبوديا وفيتنام 

العسكرية  االنقالبات  وأنغوال وغريها، ويف  وإثيوبيا  الصومال  وأفغانستان، ويف 

دموية  نظم حكم  السلطة  إىل  وحملت  الالتينية  أمريكا  قارة  يف  وقعت  التي 

الحدود  املتحدة، وكذلك يف حوادث  الواليات  ماليا وعسكريا من  تلقت دعام 

السجون  جراء  ومن  املتناطحني،  املعسكرين  بني  الجغرايف  التامس  خطوط  أو 

السوفييتي للمجر وتشيكوسلوفاكيا،  الغزو  واملعتقالت يف أوروبا الرشقية، ويف 
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البيئة وانترشت األوبئة وانُتِهكت  رت  ويف ركاب كل هذا العدد من املوىت، ُدمِّ

حقوق اإلنسان بشكل صارخ.

وبذا يكون وصُف الرصاع العاملي عىل مدار نحو أربعة عقود ونصف الَعقد 

بأنه »بارد« هو مجازا خادعا، ساهم يف تزييف الوعي، وينطوي عىل نوع من 

القصور الذايت وفقدان التوازن، عالوة عىل أنه يساهم يف تكريس نزعة املركزية 

األوروبية التي تحدد وفق أحوالها ومصالحها وتقدير الغرب فقط ما إذا كان 

الوضع العاملي باردا أو ساخنا، عالوة عىل أنه مجاز فاضح لنيات الغرب أو فهمه 

حق  واحرتام  ملصالحه،  إدراكه  وعدم  أحواله،  مع  تعاطفه  عدم  ومدى  لآلخر، 

شعوبه يف السالم. فكل هذه املاليني التي سقطت خالل خمس وأربعني سنة، 

التالل  تلك  وتشييد  والتعذيب،  والتهجري  والترشيد  والخراب  الدمار  وكل هذا 

الفرتة أطول فرتة سالم شهدها  الذين اعتربوا تلك  من الجامجم، مل يره أولئك 

العامل منذ بسامرك، واصفني هذه الحروب التي انتقلت من أوروبا وأمريكا إىل 

قارات ثالث هي: أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، بأنها نزاعات دارت يف املناطق 

الطرفية من العامل، وأن ما يستحق أن ُيطلق عليه حرب هو ما يقع من قتال 

بني القوى الكربى(75). 

باللغة  التالعب  »كان  والفكري  السيايس  االتجاه  أو  التصور  هذا  ركاب  ويف 

ملمحا  كثريون  يراه  الذي  التشكك  ذلك  رئيسا يف  سببا  العام  املجال  والصور يف 

محددا لثقافة الحرب الباردة، مع أعامل الدعاية املستمرة ومناخ التجسس السائد 

واالستخبارات املضادة والتآمر الدويل، ومل يكن هناك سوى القليل من الحقيقة 

الذي ميكن أن يؤسس عليه املرء اقتناعاته األيديولوجية«(76).

وإمعانا يف تكريس املجاز الغريب حول »الحرب الباردة«، تجاهل الغرب 

السياسية  واملنافسات  املسلحة  الرصاعات  عن  ت  عربَّ التي  والفنون  اآلداب 

وأمريكا،  أوروبا  خارج  دول  يف  ساد  الذي  االجتامعي  والتطاحن  الحادة 

السياسية  البنى  مع  مضامينها  تفاعلت  ثالثيون«،  »عامل  أدباء  أنتجها  والتي 

والعسكرية والفكرية والثقافية واللغوية والديبلوماسية لتلك الفرتة، ويخلص 

دول  مبعايري  ساخنة  كانت  الباردة«  »الحرب  فرتة  أن  إىل  عليها  يطلع  من 

ومجتمعات غري غربية.
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إن ما يف الحرب من قرس وإجبار وإرغام وعنف انتقل يف العقل األورويب مجازا 

من ميادين القتال املوزعة عىل خرائط العامل غري الغريب إىل عامل اللغة، الذي ميكن 

فيه أن ميارس عنفا من نوع آخر، فُفرض اصطالح »الحرب الباردة«، وُنسجت حوله 

عبارات كانت ترجمة لنيات وحسابات وادعاءات ومزاعم ال تساق من فراغ؛ بل 

تساق لتحقيق أهداف محددة، استقرت يف يقني الغرب بعد أن وضعت الحرب 

العاملية الثانية أوزارَها، وفرضها عىل الجميع، مثلام فرضت الواليات املتحدة بعد 

انهيار غرميها األول االتحاد السوفييتي مصطلح »النظام الدويل الجديد«. ومع أن 

املصطلحات رمبا تكون قد تغريت من »التدخل الحميد« إىل »تغيري النظام«، ومن 

»الخطر األحمر« إىل »الرعب الكوين« فإن املشهد السيايس ظل عىل حاله، متمثال 

يف قوة تسعى إىل الهيمنة وعامل يتمرد بعضه عىل الوضع السائد ويقاومه.

وه إىل مخاتلة أو خداع، وكان من نتاج ما  يبقى املجاز الذي مل يسَع من سكُّ

تسمى »الحرب الباردة«، هو »سباَق التسلح«، الذي ظهر يف سياق التنافس بني 

بريطانيا وأملانيا يف الفرتة من العام 1900 إىل العام 1914، والذي قاد إىل اندالع 

يف  التفوق  عىل  الرصاع  كان  حني  املصطلح  صيت  وذاع  األوىل.  العاملية  الحرب 

تصنيع واقتناء السالح بني موسكو وواشنطن عىل أشده. وكلمة »سباق« مجازية 

تعني أن التقدم يف حيازة السالح من ِقبل طرف يقابله مسارعة من الطرف اآلخر 

تعبري  مثل  أخرى  مجازات  ركابها  يف  وولدت  يسبقه،  ممن  أكرث  أسلحة  لحيازة 

»حرب النجوم« الذي أطلقه الرئيس األمرييك رونالد ريغان، ووصفه بأنه أوسع 

وأعىل من أن يبلغه الروس أو يتجاوزوه(77). 

يف املقابل فإن »الحرب« حدثت استعارتها ملجاالت ال عالقة لها بأي مسائل 

تخص املعارك والقتال، مثل مصطلح »حرب الروايات« الذي حني نسمعه ينرصف 

الذهن عىل الفور إىل الوصف املتناقض لواقعة واحدة عىل ألسنة ساسة يف لحظة 

رصاع ما. ولهذا نسمع دامئا روايتني مختلفتني يف كثري من األحيان، واحدة للسلطة 

وأخرى للمعارضة، وواحدة للرشطة وأخرى للمتظاهرين مثال، وواحدة للمنترص 

وأخرى للمهزوم يف الحروب، وواحدة للمستعِمر وأخرى للمستعَمر... وهكذا. 

ويف أغلب املراحل كانت رواية السلطة مشبعة باألكاذيب، فإن وجدنا رئيسا 

أو وزيرا يتحدث، ويقسم بأن ما يقوله ِصدق فعلينا أن نسمعه بحذر، وننظر 
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جيدا إىل عينيه قبل اإلنصات إىل صوته املشبع باملجازات، والغارق يف املسكنة، 

أو الذي يتظاهر فيه بالشجاعة والقوة، وهو أضعف من ريشة يف مهب الريح.

نقلب  أن  إمكانية  الذهن  إىل  تأيت  الروايات«  »حرب  استعارة  نسمع  وحني 

املصطلح، باعتباره نوعا من املشاكسة اللغوية، فيصري »رواية الحرب«؛ ومن ثم 

نجد أنفسنا أمام مسار طوعي معتاد هادئ يسري، إذ إن الروايات التي جعلت من 

الحروب، مبختلف درجاتها وأنواعها، مادة لها أصبحت كثرية وتراكمت عىل مدار 

الزمن لتشكل تيارا أدبيا صار البعض يطلق عليه »أدب الحرب«، والذي ساح يف 

ر املعاناة  ألوان أدبية شتى إىل جانب الرواية مثل الشعر والقصة واملرسحية، وصوَّ

اإلنسانية وقت القتال، أو رسم مسار املعارك وأرَّخ لها، أو حاول أن ميجد النرص، 

بـ »أدب املقاومة«  الهزمية... وهكذا. وهناك أيضا ما سمي  ويخفف من وطأة 

والذي ضاق عند البعض ليحرصه يف املقاومة املسلحة، واتسع عند آخرين ليشمل 

ألوان املقاومة كلها، سلمية ومدنية ونفسية.

لكن األمر مل يقف عند هذا الحد املتداول يف األدبيات السياسية بشأن رواية 

الوقائع بطرق متناقضة، وال أدب الحرب وأدب املقاومة، وال الرسديات الكربى 

القومية،  ذاكرتها  وتنعش  الوطنية،  حكايتها  تحيك  أو  أمة،  تاريخ  متجد  التي 

وتدافع عن هويتها، بل تعداه اآلن إىل حديث عن »حروب الرسد الروايئ« التي 

الرواية  كتابة  مجال  يف  والدول  النرش  ودور  الكتاب  بني  الحاد  التنافس  تعني 

وإصدارها وتوزيعها، والقتال األشد رضاوة يف سبيل حصولها عىل جائزة محلية 

أو إقليمية أو دولية، يف ُسعار شديد، دخلت عليه قوى السوق الرأساملية بكل 

يحسمون  من  هم  النرش  دور  أصحاب  أن  عن  نسمع  بتنا  إننا  حتى  آلياتها، 

التاريخ  حتى  وال  للنص  الفنية  القيمة  وليست  األدبية،  الجوائز  عىل  التنافس 

األديب لصاحبه، ألن الجائزة وقتها ستؤدي إىل تكثيف توزيع الرواية الفائزة، مام 

يعني أرباحا أكرث يف جيوب النارشين.

إىل  ليصل  لهم  ينرش  ومن  الروايات  مبدعي  مسألة  التنافس  فاق  وقد  أما 

منافسة أو حتى رصاع بني الدول أو األمم فهذا ما بات يجسد املعنى الحقيقي 

الصطالح »حرب الروايات«، وهو مسار ِضمن ما يسمى »الحرب الثقافية« التي 

هي فرع لرصاع الهويات، والتنافس الحاد حول حيازة املكانة، والنزال القوي بني 
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األيديولوجيات التي تسعى إىل االنتشار والتغلغل، وكسب مزيد من املخلصني لها، 

أو حتى املتفهمني ملقوالتها وتصوراتها.

ومصطلح »الحرب الثقافية«، باعتباره استعارة أيضا، مل يعد بجديد، السيام 

بعد أن كشفت الكاتبة اإلنجليزية فرانسيس ستونر سوندرز يف كتابها »الحرب 

الباردة الثقافية« كيف عملت الـ »يس. آي. أيه« عىل حرمان االتحاد السوفييتي، 

الذي انهار يف العام 1991، من استغالل األدب يف نرش االشرتاكية عرْب العامل، يف 

ظل كتابات »الواقعية االشرتاكية« و»الواقعية الفجة« التي كان مضمونها يتبنى، 

واستغالل  القيمة  وفائض  الطبقي  الرصاع  حول  التصوراِت  متفاوتة،  بدرجات 

هذا  وقد حدث  ظامليهم.  وجه  يف  دهم  توحُّ للعامل ورضورة  العمل  أصحاب 

بتشجيع األعامل األدبية والفنية التي تنزع عن األدب أي دور يف نرش قيم معينة 

أو االنتصار لتوجهات اجتامعية وسياسية محددة، ولو بطرق غري مبارشة. وقد 

وأندريه  وأرنست همنغواي  ميللر  آرثر  مثل  كبار  أدباء  اللعبة  تورَّط يف هذه 

شابلن  تشاريل  مثل  فنانون  تورط  بل  كالفينو،  وإيتالو  موارفيا  وإلربتو  مالرو 

ومارلون براندو وغريهام، من دون دراية منهم يف هذه اللعبة، التي امتدت أيضا 

إىل العامل العريب وجذبت إليها أدباء كبارا فانساقوا وراءها أو انخرطوا فيها عن 

غري قصد منهم(78). 

وهناك وجه آخر لحرب الروايات يتعلق هذه املرة بتقليد عريب قديم، إذ إن 

الذين تنجبهم، وتعترب هذا من  الفطاحل  الشعراء  كل قبيلة كانت تفخر بعدد 

ركائز قوتها، وأسباب حيازتها مكانًة متقدمة بني القبائل، واآلن وصلنا إىل أن كل 

دولة تفخر بعدد روائييها، بعد أن صارت الرواية هي النوع األديب األوسع انتشارا 

واألشد تأثريا، أو باتت هي »شعر الدنيا الحديثة«، وفق تعبري نجيب محفوظ، 

حتى إننا وجدنا أن الرواية أصبحت تدخل يف الحديث عن »املركز« و»األطراف« 

ن  عىل املستوى العريب، يف إعادة لصياغة األسئلة القدمية يف الثقافة العربية عمَّ

يكتب؟ ومن ينرش؟ ومن يقرأ؟ والذي اختلفت فيه اآلراء والروايات.

وما هو حادث عربيا يجري دوليا عىل نطاق أوسع، السيام مع اتساع حركة 

الرتجمة التي جعلت بعض الكتاب الكبار مصدر قوة ناعمة لبالدهم، ُتستدعى 

أسامؤهم وأعاملهم األدبية من الذاكرة يف لحظة استدعاء اسم بلدهم. وحتى لو 
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كان من يقومون باالستدعاء قلة، إذا قيس ذيوع صيت الروائيني بذيوع صيت 

العام، وصناعة  الرأي  قيادة  قلة مؤثرة، تساهم يف  فإنها  الكرة واملمثلني،  العبي 

الصور يف األذهان واملخيالت، وكذلك صناعة النجوم، أو عىل األقل تدشني أسامء 

وأفكار وتعميدها.

إن التنافس يف مجال الثقافة أمر محمود، ومن حق كل دولة أن تفخر بكتَّابها 

املنافسة املرشوعة والطبيعية والطوعية إىل  املتحققني، لكن املذموم هو تحول 

رصاع ضار أو حرب حقيقية، يكون كل يشء فيها مباحا: الكيد للخصوم، والدعاية 

املنافس،  شأن  من  والحط  القاتلة،  واالستعارات  الفاضحة،  واملبالغات  السوداء، 

أو التدخل يف توزيع الجوائز، أو استغالل وفرة املال يف تسليط الضوء عىل ما ال 

يستحق االلتفات إليه.

ب ـ النظر إىل اإلنسان عىل أنه آلة
االصطناعي  الذكاء  توظيف  من  الفائق  املستوى  هذا  إىل  الوصول  يكن  مل 

بغائب عن ذهنية أولئك الذين تحدثوا بإفراط عن دور »الخيال األديب« و»الخيال 

االرتقاء إىل ما  العلمي«، وما يسكنها من مجازات، يف  الخيال  العلمي« و»أدب 

لتتصور  املخيلة  تطلق  واملعرفية  الفنية  املسارات  هذه  كانت  فقد  إليه.  وصلنا 

أجل  من  وعميقا  طويال  معاملهم  يف  العلامء  عكف  ومغايرا،  مختلفا  مستقبال 

البليغ يف  الجانب  يلتفتوا إىل  الكثريين مل  تحويل هذه األحالم إىل حقائق. لكن 

هذا التطور التقني الرهيب، والذي وصل إىل آخر أطواره اآلن مبحاولة خلق متاثل 

أو مشابهة بني اآللة واإلنسان، أو أن تقوم األوىل بأدوار اآلخر، ورمبا تفوقه، أو 

عىل األقل تريحه يف مسعاه من أجل الرفاه.

ذاتها  إىل  وتحيل  ذاتيا،  تتجدد  آلة  »اإلنسان  أن  ترى  النسقية  فالنظرية 

لها  املحددة  بالبنية  ومحكومة  الداخيل،  توازنها  عىل  ذاتيا  وتحافظ  بذاتها، 

يف  تختلف  ال  كربى  آلة  »الجسد  أن  فيعترب  اآليل  االتجاه  أما  ومغلقة«(79). 

تركيبها عن تركيب الساعة اليدوية، عىل خالف االتجاه الحيوي الذي يلحُّ عىل 

استقاللية الجسم العضوي عن البيئة الفيزيائية املحيطة، وعىل وجود قصدية 

ذاتية تحركه«(80).
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وتطل من قلب التاريخ الفلسفي فكرة ديكارت عن »اآللة الوحش«، وتشبيه 

العامل الحي وغري الحي باآللة، وهي استعارة تضفي نوعا من التسويغ عىل النظرة 

وليس  الحي،  اإلنسان  منوذج  اتخذت  التي  هي  هنا  فاآللة  للعامل.  الربجوازية 

العكس، إذ إن اآللة صارت رمزا مميزا للعالقات اإلنتاجية الربجوازية، مثلام كان 

الكيان االجتامعي رمزا للمجتمع اإلقطاعي(81). 

وهذا التامثل هو لون من ألوان استعارة بعض ما يصبو إليه إنسان ال يتوقف 

سعيه نحو مزيد من القوة، ميكن أن يلزم الحاسوب بتحقيقه، بعد أن بات كثريون 

الحاسب اآليل »يغري  العامل(82)، وأن  تثوير  الكمبيوتر أدت إىل  مدركني أن مناذج 

طريقة تفكرينا، ويقلب بريوقراطيتنا وطرائقنا العقلية رأسا عىل عقب. ففي كل 

خطوة يضع الحاسب بحوزتنا اآلالف املؤلفة من املعلومات التي تغمرنا وتعودنا 

حساب املاليني بل املليارات كأنها مجرد وحدات رقمية مفردة«(83).

وهذه االستعارة القت اهتامم علامء االجتامع وهم يسعون إىل معرفة وقياس 

تأثري الذكاء االصطناعي يف املجتمع، وهنا يقول أحدهم: »صديقنا الحاسوب، هو 

الذي لعب اللعبة، قلب املجتمع اإلنساين، وأحدث انقالبا مل يخطر عىل بال أحد. 

ومل يحدث هذا منه بدافع الثورة طبعا، أو بدافع االستقرار، أو االستمرار، أو التغيري، 

أو البقاء، أو ما شابه، بل حدث بال دافع أصال. فالحاسوب، حتى اآلن، آلة صامء بال 

وعي. رمبا له حواسه الفائقة، وأحاسيسه الشائقة، وأفكاره، وخرباته، وآراؤه... إلخ. 

ولكن قطعا ال وعي له بعد. ومن ثم ال دافع له من ذاته فيام وصل إليه، أو فيام 

وصلنا نحن به. ومع ذلك ال شك يف أنه يفعل فعله يف حياة اإلنسان اليوم، وأصبحنا 

نعطيه القيادة شيئا فشيئا، ليواصل عنا وبنا الطريق، وليصل إىل ما ال نصل إليه من 

دونه، وليحقق ما ال ميكننا تحقيقه بسواه، مبفردنا نحن عاجزون«(84).

إن قصة الروبوت ُولدت يف قلب االستعارة السياسية، حني استخدمها الكاتب 

التشييك كارل كابيك للمرة األوىل يف العام 1920 يف نص مرسحي يدور حول آلة 

اخرتعها أحد العلامء بوسعها أن تنجز جميع األعامل التي يقوم بها البرش، وحني 

واملقابلة  االستعارة  مجال  من  بها  خارجا  اإلنسان،  وبني  بينها  يطابق  أن  حاول 

املجازية، ليجعلها تتأمل وتهنأ، وتحب وتكره، ثارت عليه إثر شعورها بالظلم الواقع 

عليها، متمردة عىل معناها األصيل وهي »الخادم املطيع«.
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وعموما فإن تبادل األدوار بني اإلنسان واآللة ليس بجديد، فبعض البرش متيض 

الروبوتات  التفكري يف جعل  بينام مييض  منتظمة،  آلية  روتينية  بطريقة  حياتهم 

الذكاء  وقبل  أدوارهم.  ببعض  البرش وخصائصهم، وتضطلع  متتلك بعض سامت 

االصطناعي بكثري كانت مساحات التشبيه واملجاز بني اإلنسان واآللة ال تتوقف 

منذ أن انتقلت البرشية إىل عرص البخار، حيث أخذ العلم يعزز مكانته باعتباره 

قوة حركة، وسلطة اجتامعية، ومصدر هيمنة ثقافية، وحامال للتطور واالرتقاء(85).

أن  اإلنسان ميكن، ألسباب طبية،  االثنني، فجسد  بني  للدمج  العلم  ويأخذنا 

رضبات  منظم  جهاز  مثل  الحياة  قيد  عىل  يبقى  أن  عىل  تساعده  بأجهزة  مُيد 

فيام  الوقت،  لبعض  الصناعي  التنفس  واستعامل  الصناعية  واملفاصل  القلب 

تساعد اآللة اإلنسان يف متديد حواسه augmented reality بواسطة العدسات 

وامليكروسكوبات وغريها من األجهزة، وقد يأيت يوم تزرع فيه رشائح دقيقة يف 

دماغ اإلنسان قادرة عىل حمل برامج ومعلومات هائلة، لتزيل الفروق الطبيعية 

بني العبقري ومنخفض الذكاء(86).

ميثل  الذكية«  اآلالت  صنع  وهندسة  »علم  بوصفه  االصطناعي  فالذكاء 

خصائص وترصفات معينة تتسم بها برامج الكمبيوتر تجعلها تحايك أو تسعى إىل 

أن متاثل القدرات الذهنية البرشية، وأمناط عملها، ومن أهمها القدرة عىل التعلم 

واالستنتاج ورد الفعل عىل أوضاع مل ُتربَمج بعد يف اآللة. وقد تأسس هذا املجال 

عىل افرتاض أن اآللة بوسعها أن تقلد ملكة الذكاء البرشي، وهي مسألة طاملا رأينا 

صورا لها يف أساطري وخياالت وفلسفات سارية منذ القدم.

البرش، ألن هناك  استعاري عن  االصطناعي« يف موضع  »الذكاء  اآللة يف  إن 

املنطقي  التفكري  مثل  ومَلكات برشية  قدرات  متتلك  لجعلها  محاوالت مستمرة 

والتعلم واإلدراك والربط والتواصل واملعرفة والتخطيط وفهم العالقات بني األشياء 

من  حالة  أمام  نحن  هذا  كل  ويف  األشياء.  وتغيري  وتحريك  واألفكار،  واملسائل 

»التمثيل الكامل« ملا هو موجود، وسعي دائب نحو اتساع املعرفة املنطقية عرْب 

الحاسوب، حيث »تختلف برامج الذكاء االصطناعي عن برامج اإلحصاء يف أن بها 

متثيال للمعرفة، فهي تعربِّ عن تطابق بني العامل الخارجي والعمليات االستداللية 

الرمزية بالحاسب«(87). 
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ينتج  برشيا،  ثقافيا  مبتكرا  باعتبارها  اصطناعية«  »لغة  يف  فكر  من  وهناك 

أو  الصعيد االستعاري  أو لغات عىل  للكلامت من معاٍن محددة  لغات بكل ما 

املجازي، وهاتان فئتان: األوىل أنتجها أولئك الذين تخيلوا أن بوسع لغة من هذا 

وجه  يف  عرثة  حجر  تقف  التي  اللغوية  الحواجز  تخطي  من  متكننا  أن  القبيل 

التواصل بني البرش، والثانية عبارة عن أنظمة لغوية، أو لغات للربمجة، وغرضها 

ليس تأمني تواصل بني البرش، بل بني اإلنسان واآللة(88). 

وميكن أن نستدل عىل هذه النزعة االستعارية بالترصيحات التي صاحبت 

بعد  االصطناعي،  للذكاء  وزارًة  مثال  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إعالن 

تشكيلها وزارًة للسعادة. فبينام ُطرح سؤال ُمفاده: هل ميكن قياس الشعور 

الذكية:  التنفيذي ملؤسسة حكومة ديب  املدير  فيها؟ أجاب  والتأثري  بالسعادة 

كأنه  السعادة،  وتحقيق  االصطناعي  الذكاء  بني  العالقة  عن  يسأل  »من 

البديهية هي نعم، فالذكاء  يسأل هل للسعادة مكان يف املستقبل، واإلجابة 

نات تحقيق السعادة لإلنسان، ومن  االصطناعي والتقنية بوجٍه عام من ممكِّ

أبرز مكتسبات الذكاء االصطناعي إضفاء السهولة والراحة عىل حياة اإلنسان، 

وتوفري الوقت والجهد عرب أمتتة كثري من العمليات التي تحدث بطرق تقليدية 

اليوم، ويف الوقت ذاته فتح الباب لعامل من الخيارات والفرص غري املحدود... 

كلام زادت التقنية تطورًا أو تعقيًدا إن جاز التعبري، زادت حياة الناس سعادًة، 

لكن برشط واحد: هو أن يحدث بناء التقنية وتبنيها لتصميم تجارب إنسانية 

سعيدة ال ملجرد التقنية بحد ذاته«(89).

الحديِث  ذلك  يف  أكرَث  االستعارُة  ظهرت  الحرِص،  ال  املثاِل،  سبيِل  وعىل 

اإلمارايتِّ املنهمر عن املنصة التقنية التي ستعزز اسرتاتيجية »التعلم الذايت«، 

وستغري طبيعة التعليم وشكله التقليدي، وستساعد يف البحث الجنايئ، وضبط 

الكمبيوتر  وسيقدم  والسائحني.  واملقيمني  املواطنني  حامية  وتأمني  املرور، 

الذكاء  بتقنيات  برشي  تدخل  دون  من  الساعة  مدار  عىل  تلقائية  خدمات 

االصطناعي يف الرد عىل االستفسارات وتوفري الخدمات للمتعاملني واستقبالهم، 

ومراقبة املنشآت الحيوية عن طريق روبوتات، وستكون أجهزة الخدمة الذاتية 

عىل  ويعتمد  والتحقيق،  االستجواب  تكنولوجيا  وسُتطبَّق  به،  فعالة  الشاملة 
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الدوريات الذاتية القيادة، ويسّخر التكنولوجيا املساعدة لعمل رجال الرشطة 

مثل تقنيات التعرف إىل الوجوه، وأنظمة التحري واالشتباه، إىل جانب التنبؤ 

باحتياجات املتعاملني(90). 

لكن هذه االستعارة ال تعني نفي الحقيقة التي تبني أن الذكاء االصطناعي 

هو يف النهاية محصلة الذكاء البرشي، وأن »الروبوت« ال يفكر مثل اإلنسان بل 

يحايك بعض مدارك البرش، وميكن تدريبه عىل أن يكون متحيزا لقيم وثقافات 

وطرائق عيش ومقاربات حياتية لشعب من الشعوب، رشط أن يخضع لقواعد 

أوامرهم، وأن  يطيع  وأن  البرش،  إيذاء  الروبوت  أن يسبب  يجوز  أربع هي: ال 

ُيحَمى الكائن البرشي، وأن يحافظ الروبوت عىل نفسه، ويف الوقت ذاته يجب 

أال يثق اإلنسان ثقة عمياء بالتكنولوجيا، وأال ُتهَمل تنمية املوارد البرشية، وهو 

دوما  هناك  إذ  والروبوت،  اإلنسان  بني  تامة  ليست  »االستعارة«  أن  يعني  ما 

حرص من البرش عىل أال ينسوا قاعدة »البقاء لألذىك«، ما يعني رضورة أال ينفي 

الذكاء االصطناعي الذكاء البرشي، ويكون عىل اإلنسان أن يسبق العقل اإللكرتوين 

ويسيطر عليه ويقوده.

الروبوت يسعون إىل أن  لكن االستعارة تظل متبادلة، فكام أن من صنعوا 

يصبح إنسانا فائقا، فإن بعض البرش تحولوا يف حقيقتهم إىل آالت، مع اإلغراق 

يف الحياة املادية املؤمتتة، وغلبة النفعية التي حوَّلت عند األغلبية كل يشء إىل 

سلع، تباع وُتشرتى.

وتسعى الهندسة البرشية إىل ضامن الحد األعىل من األمن والكفاءة واالرتياح 

أو الرفاه بتكييف متطلبات اآللة أو أي يشء يستخدمه العامل يف مكان عمله 

ليتوافق مع إمكانياته. وبذا ُتوزَّع الوظائف بني اإلنسان واآللة بناء عىل تفوق 

كل طرف يف قدرة من القدرات، وتتشكل »الصورة املجازية اآللية، التي ترى أن 

العامل يشبه اآللة«(91). 

اإلنسان  بني  األمم«  »ثروة  الصيت  ذائع  كتابه  آدم سميث يف  قارب  وقد 

واآللة حني جعل طلب تحديد أجر العامل وفق طاقته اإلنتاجية التي تتناقص 

مع تقدم األجل، مثله مثل اآللة التي تتآكل قدراتها مبرور الوقت، حتى تصل 

التام. وحني رأى أن مهارة أي مهني، طبيبا أو محاميا، تجلب له  إىل اإلهالك 
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اآلالت  تحوزها  التي  مثل  مسجلة،  تجارية  عالمة  اسمه  من  وتجعل  شهرة، 

الصناعية يف السوق(92). 

ج ـ التعامل مع الدولة عىل أنها جسد
أراد كثري من الفالسفة واملفكرين وعلامء االجتامع والسياسة أن يقربوا الدولة 

من األذهان، فاستعاروا من حياة اإلنسان، وتحديدا جسده، يك يقولوا ملن ينصتون 

إليهم أو يقرأون ما كتبوه إن الدولة كالرجل، أو كدورة حياة أي فرد منا، يكون 

رغبة أو فكرة تولد يف مخيلة شخص، ثم يصري جنينا ثم يولد ويشب عن الطوق، 

ويصبح فتيا يرفل يف صباه وشبابه، ثم ال يلبث أن ينتقل إىل الرجولة فالكهولة 

والشيخوخة، ثم يصبح أثرا من بعيد. 

وقد حفل التاريخ اإلنساين بنامذج عديدة لدول سادت ثم بادت، بعضها راح 

تكوينه الجغرايف يتآكل بفعل الغزو والتوسع واالمتداد، وبعضها ظل حيزه الجغرايف 

قامئا لكن دولة عرق أو طائفة أو فئة أو أرسة من األرسات انقضت، وحلَّت محلها 

أخرى يف املكان نفسه، فراح املؤرخون يتكلمون عن األرسات التي حكمت مرص 

القدمية، ثم ظهر األمر جليا بعد دخول مرص يف حيز اإلمرباطورية اإلسالمية حني 

تواىل الحديث عن الدولة الطولونية فاإلخشيدية فالفاطمية فاأليوبية فاململوكية، 

ثم الغزو العثامين فعودة حكم املامليك من الباطن، فأرسة محمد عيل التي دخل 

عليها االحتالل اإلنجليزي وانتهى االثنان مع حركة الضباط يف يوليو 1952، وهو 

تاريخ طويل يبدو كأنه حياة متعرجة لشخص واحد يتقلب بني اليأس والرجاء.

وما جرى ملرص ينسحب عىل دول كثرية، تبدو جميعا، وفق الخربة التاريخية 

العليا هي  لـ »جسم اإلنسان: السلطة املدنية  العلمية، ُمشِبهة  البحوث  ونتائج 

الرأس املدبر، واملال هو الدم الذي يوصل الغذاء لكل مرافقها، والجيش هو عظم 

بقدر  يقرص  أو  يطول  عمر  ولها  العصبي«(93)،  جهازها  فهي  اإلدارة  أما  الدولة. 

كفاءة أهل الحكم وعدلهم ورضا املحكومني عنهم، أو متكنهم من الحفاظ عليها 

بوسائل أخرى.

البدين  بني  املقايسة  إن  القول  »ميكن  إذ  قدمية،  البنيوية  االستعارة  وهذه 

واملدين قد جاءت لتنافس متثيال كالسيكيا كان موجودا عند أفالطون، وورثه عنه 
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وطوره الفالسفة املسلمون، وهو التمثيل بالنفس، بل ميكن الحديث عن رصاع 

خفي بني هذين التمثيلني من أجل كسب رهان االعرتاف بنجاعة كل واحد منهام 

يف معالجة املسائل املدنية«(94).

ويرى أفالطون أن اإلنسان املثايل هو الذي يسيطر بقواه العقلية عىل قويت 

الغضب والشهوة، لذا فإن نظام الدولة يكون مثاليا، يف نظره، إذا سيطرت طبقة 

الحكام الفالسفة عىل طبقتي الجيش والعامل.

م أفالطون أيضا رشائح املجتمع إىل ثالث طبقات مثلام قسم النفس  وقد قسَّ

اإلنسانية. فاألوىل: هي طبقة الحكام والتي تقابلها النفس الناطقة. والثانية: طبقة 

تقابل  العامل، وهي  وأخريا: طبقة  الغاضبة.  النفس  وتقابلها  العسكرية،  الكتلة 

النفس الشهوانية.

وبالنسبة إىل أفالطون فإن »مشكلة الدولة الفاضلة، ومشكلة الرجل الفاضل، 

ليستا إال وجهني ملوضوع واحد، واإلجابة عن إحداهام يجب أن تكون إجابة عن 

األخرى يف آن، وينبغي أن تكون األخالق خاصة وعامة يف الوقت نفسه، ولو مل 

يكن األمر كذلك، فإن حل هذه املشكلة يرجع إىل تقويم الدولة، وتحسني مستوى 

التناسق املستطاع، وإنه ملام يشك فيه كثريا أن تجد  الفرد حتى يتحقق بينهام 

فيام قيل حتى اليوم مثال أعىل يف األخالق أفضل من ذلك القول«(95).

وأرسطوطاليس، الذي رأى أن الفرق بني امللك والحاكم ورب العائلة والسيد 

قد  اآلخر،  خدمة  يف  هؤالء  بكل  مستعينا  النوع(96)،  يف  وليس  والقلة  الكرثة  يف 

واالنقالبات  الثورات  إىل  تؤدي  التي  لألسباب  تحليله  يف  اإلنسان  جسم  استعار 

واالضطرابات، حيث قال: »النمو غري املتناسب لبعض الطبقات يف املدينة يسبب 

تنمو  أن  اإلنساين يجب  الجسم  فيها كام يف  والشأن  السياسية،  االنقالبات  أيضا 

أجزاؤه بالتناسب حتى يستمر االتساق يف مجموعة، وإال كان عىل خطر الهالك، 

إذا منت الرِّْجل فصارت أربع أذرع، وبقية الجسم أربعة أشبار فقط. وقد يتغري 

أيضا  بل  وحدها  االمتدادات  يف  ال  تناسب  بال  ينمو  كان  إذا  متاما  الكائن  نوع 

قد  مختلفة  أجزاء  من  يتألف  السيايس  الجسم  كذلك  منها،  املركب  العنارص  يف 

الدميوقراطيات  يف  الفقراء  طبقة  ذلك  مثال  خطر،  منوٌّ  الخفاء  يف  بعَضها  يغزو 

والجمهوريات«(97).
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وقبل أفالطون وأرسطو حملت محاورة سقراط مع سيمونيدس حول العدل، 

الذي هو إحدى القيم الكربى التي يجب أن تهتم بها الدولة، ما يدل عىل االحتفاء 

بتلك االستعارة التي تسحب البدن عىل الدولة. ففي هذه املحاورة نقرأ ما ييل:

»لو سأل سيمونيدس عن فن الطب، ومن هو ذلك الذي يعطيه الطبيب ما 

يستحقه وما يالمئه، فبامذا تظنه يجيب؟ 

ـ سيجيب وال شك بأن الطبيب يصف األدوية والغذاء والرشاب ألجسام البرش.

ـ وفن الطبخ: ملن يعطي ما هو مستحق ومالئم، وما الذي يعطيه؟

ـ إنه يحدد املقادير املناسبة لألطعمة.

ـ وما الذي يعطيه الفن املسمى بالعدالة؟ وملن؟

الذي  الفن  العدالة هي  لكانت  سقراط،  يا  السابقة  باألمثلة  اسرتشدنا  لو  ـ 

يقدم الخري لألصدقاء، ويلحق الرش باألعداء«(98).

اإلغريقية  االستعارة  بهذه  رشد  ابن  الكبري  العريب  والفقيه  الفيلسوف  وتأثر 

تكون  يك  املدينة  يف  توافرها  الواجب  والرشوط  النفس  فضائل  بني  يربط  فراح 

مجتَمعا متكامال، وهنا يقول: 

النفسانية  القوى  كنسبة  هي  املدينة  أجزاء  يف  الفضائل  هذه  »نسبة 

به  الذي  النظري  املدينة حكيمة يف جزئها  فتكون هذه  النفس،  وأجزاء 

بجزئه  حكيام  اإلنسان  به  يكون  الذي  النحو  عىل  أجزائها  جميع  تسود 

الناطق الذي يسود به عىل قواه النفسانية األخرى، أعني املرتبطة بالعقل 

الخلقية،  الفضائل  تأيت  منهام  اللذين  والشهواين  الغضبي  الجزءان  وهام 

إليها، ويف  يتحرك  أن  ينبغي  التي  األشياء  إىل  اإلنسان  يتحرك  بأن  وذلك 

املكان  يف  الغضبي  بالجزء  شجاعا  يكون  فاإلنسان  يعينه،  الذي  الوقت 

والزمان واملقدار الذي توجبه الحكمة، وكذلك الشأن يف فضيلة العفة ويف 

سائر الفضائل. وبالجملة يكون فاضال بجميع الفضائل العقلية والخلقية، 

وتكون الرئاسة فيه كرئاسة هذه الفضائل بعضها عىل بعض«(99). 

ويستعري أبو نرص الفارايب الجسد يف حديثه عن املدينة الفاضلة، حيث يرى 

أن »املدينة الفاضلة تشبه البدن التام الصحيح، الذي تتعاون أعضاؤه كلها عىل 

تتميم حياة الحيوان، وعىل حفظها عليه. وكام أن البدن أعضاؤه مختلفة متفاضلة 
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الفطرة والقوى، وفيها عضو واحد رئيس وهو القلب، وأعضاؤه تقرب مراتبها من 

ذلك الرئيس، وكل واحد منها جعلت فيه بالطبع قوة يفعل بها فعله، ابتغاء ملا 

هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس، وأعضاء أخرى فيها قوى تفعل أفعالها عىل 

حسب أغراض هذه التي ليس بينها وبني الرئيس واسطة ـ فهذه يف الرتبة الثانية ـ 

وأعضاء أَُخر تفعل األفعال عىل حسب غرض هؤالء الذين يف هذه املرتبة الثانية، 

ثم هكذا إىل أن تنتهي إىل أعضاء تخدم وال ترؤس أصال. وكذلك املدينة، أجزاؤها 

مختلفة الفطرة، متفاضلة الهيئات«(100).

وظهر التأثر أيضا فيام خلَّفه لنا إخوان الصفا يف مصنفهم الشامل، حيث قالوا 

الجسد َمسوس،  أن  يبدو: »اعلم  يقرأُهم عىل ما  موجهني خطابهم إىل كل من 

والنفس سائس، فأي نفس ارتاضت يف سياسة جسدها كام يجب، أمكنها سياسة 

األهل والخدام والغلامن. ومن ساس أهله بسرية عادلة، أمكنه أن يسوس قبيلة، 

ومن ساس قبيلة كام يجب، أمكنه أن يسوس الناموس اإللهي، ومن ساس الناموس 

اإللهي، أمكنه الصعود إىل عامل األفالك وَسعة الساموات، عامل الدوام ليجازى هناك 

مبا عمل من خري، فإذا املوت حكمة«(101). 

ثم يشبِّه إخوان الصفا الجسَد باملدينة، فيقولون: »اعلم أن هذا الجسد لهذه 

النفس الساكنة فيه، يشبه مدينة عامرة بأهلها، مأنوسة بسكانها. وحاالت الجسد 

تشبه حاالت املدينة، وترصف النفس يشبه ترصفات أهل املدينة فيها. وذلك أن 

لهذا الجسد أعضاء ومفاصل تشبه املحال يف املدينة. ويف تلك األعضاء واملفاصل 

أوعية ومجاٍر تشبه املنازل يف املحال. ويف تلك األوعية واملجاري حجب وأغشية 

تشبه البيوت يف منازل األسواق يف املحال والدكاكني يف األسواق... وحال الجسد 

عند مفارقة النفس له، تشبه حال تلك املدينة إذا رحل أهلها عنها، وخلت من 

ساكنيها، وباد جريانها، وبقيت خرابا«(102).

دفعة  االستعارة  هذه  ليعطي  االجتامع،  علم  ُس  مؤسِّ خلدون،  ابن  جاء  ثم 

يف  قال  حني  الدرب  هذا  عىل  سابقوه  طرحه  مام  وضوحا  أكرث  وبتشبيه  قوية، 

مقدمته ذائعة الصيت: »اعلم أن العمر الطبيعي لألشخاص عىل ما زعم األطباء 

واملنجمون مائة وعرشون سنة، وهي سنون القمر الكربى عند املنجمني... وإمنا 

قلنا إن عمر الدولة ال يعدو يف الغالب ثالثة أجيال، ألن الجيل األول مل يزالوا عىل 
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خلق البداوة وخشونتها وتوحشها من شظف العيش والبسالة واالفرتاس واالشرتاك 

يف املجد، فالتزال بذلك َسورة العصبية محفوظة فيهم، فحدهم مرهف، وجانبهم 

من  ه  والرتفُّ بامللك  حالهم  تحوَّل  الثاين  والجيل  مغلوبون.  لهم  والناس  مرهوب، 

البداوة إىل الحضارة، ومن الشظف إىل الرتف والخصب، ومن االشرتاك يف املجد 

إىل انفراد الواحد به، وكسِل الباقني عن السعي فيه، ومن عز االستطالة إىل ذل 

االستكانة، فتنكرس َسورة العصبية بعض اليشء، وتؤَنس منهم املهانة والخضوع، 

ويبقى لهم الكثري من ذلك، مبا أدركوا الجيل األول وبارشوا أحوالهم، وشاهدوا 

من اعتزازهم وسعيهم إىل املجد، ومراميهم يف املدافعة والحامية، فال يسعهم ترك 

ذلك بالكلية، وإن ذهب منه ما ذهب، ويكونون عىل رجاء من مواجهة األحوال 

الثالث  الجيل  وأما  فيهم.  وجودها  من  ظن  عىل  أو  األول،  للجيل  كانت  التي 

فينسون عهد البداوة والخشونة كأن مل تكن، ويفقدون حالوة العز والعصبية مبا 

هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ فيهم الرتف غايته، مبا تَفنَّقوه من النعيم وغضارة 

إىل  املحتاجني  والولدان  النساء  الدولة، ومن جملة  عياال عىل  فيصريون  العيش، 

املدافعة عنهم، وتسقط العصبية بالجملة، وينسون الحامية واملدافعة واملطالبة، 

ويلبسون عىل الناس الشارة والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة، ميوهون بها، 

هم يف األكرث أجنب من النسوان عىل ظهورها، فإذا جاء املطالب لهم، مل يقاوموا 

مدافعته فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إىل االستظهار بسواهم من أهل النجدة، 

ويستكفر باملوايل، ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء حتى يتأذن الله 

بانقراضها، فتذهب الدولة مبا حملت«(103).

التاريخية  التجربة  يف  النظر  ميعن  تلك  استعارته  يف  خلدون  ابن  وكان 

لإلمرباطورية اإلسالمية التي حملت اسم »الخالفة«، معتربا إياها وحدة سياسية 

التوسع واالمتداد إىل  الذي رافق  العيش  انتقلت من شظف  أو اجتامعية، حني 

الطراوة والرخاوة يف العرص العبايس الثاين، الذي اضطر فيها الخلفاء إىل االستعانة 

األطراف  مرتامية  اإلمرباطورية  حدود  يف  فشيئا  شيئا  وفرَّطوا  واألتراك،  بالفرس 

بفعل ضعف القبضة املركزية.

وأعاد ابن األزرق ما ذكره ابن خلدون، وأظهر اقتناعه به، ثم أضاف إليه من 

عالقة الجسد بالسياسة ما يخص سالمة جوارح من يتوىل امللك، من منطلق إميانه 
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بأن »عالمة امللك التنافس يف الخالل الحميدة، وبالعكس، وذلك ألن امللك خليفة 

الله عىل األرض يف تنفيذ أحكامه، التي هي خري وصالح، وإبطال أحكام الشيطان 

التي هي رش وفساد«(104)، ثم مييض متناوال كيف يسلم القلب واللسان واألذنان 

والبرص واليدان والرجالن والفرج والبطن(105). 

ومل تغادر هذه الفكرة االستعارية أذهان الفالسفة املحدثني يف الغرب، حيث نجد 

»تدخل ضمن  »التنني«:  كتابه  يف  يقول  توماس هوبز  الشهري  اإلنجليزي  الفيلسوف 

إعاقات الدولة، ويف املرتبة األوىل، تلك الناتجة عن تأسيس ناقص، وهي تشبه أمراض 

الجسم الطبيعي الناجمة عن إنجاب سيئ... والحال أشبه بأجساد األطفال املولودين 

وا قبل األوان، وإما أن يتحرروا من الصفات  من أهل مصابني باألمراض، فإما أن ُيَتوفَّ

الفاسدة الناتجة عن حملهم الرديء، ووالدتهم، عرب الدماميل والخراجات«(106). 

الدولة  روسو  جاك  جان  يشبِّه  السيايس«  الجسد  »موت  عن  حديثه  ويف 

باإلنسان، فربملانها هو قلبه، وحكومتها هي رأسه، وكالهام قد ميرض، أو يعتل، مبا 

ال يجعله يقوم بوظائفه عىل الوجه املطلوب أو املتوقع، وهنا يقول:

»يبدأ الكيان السيايس ككيان اإلنسان، باملوت منذ والدته، وهو يحمل يف 

ذاته أسباب زواله، بيد أنه يكون كل من الكيانني نظاما عىل يشء من القوة، 

الطبيعة،  صالحا لحفظه زمنا طويال أو قصريا. ونظام اإلنسان من عمل 

ونظام الدولة من عمل الفن. وال يتوقف عىل الناس إطالُة حياتهم. وعىل 

الناس تتوقف حياة الدولة مبنحها أحسن نظام ممكن. أجل إن للدولة 

املنظمة أحسن تنظيم نهاية، ولكن هذه النهاية تأيت متأخرة عن غريها ما 

مل يؤدِّ حادث مفاجئ إىل هالكها قبل األوان. ويقوم مبدأ الحياة السياسية 

عىل السلطة ذات السيادة. وُتَعد السلطة االشرتاعية قلب الدولة. وُتَعد 

السلطة التنفيذية دماغها الذي يوجب حركة جميع األجزاء، وقد يصاب 

الدماغ بالفالج، ويظل الفرد حيا، وقد يبقى اإلنسان أبله ويعيش، ولكن 

القلب إذا ما انقطع عن القيام بوظائفه مات الحيوان«(107).

ويستعري جون لوك الجسد يف تناوله مسألة االستيالء بالقوة عىل الحكم، أو 

أن  ميكن  »كام  فيقول:  مستعمريها،  أيدي  عىل  الحرة  البرشية  املجتمعات  قهر 

نطلق عىل الغزو اغتصابا أجنبيا، فكذلك االغتصاب نوع من الغزو املحيل«(108).
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واستعارة التجربة والخطأ، أو التحدي واالستجابة، عند داروين تقوم عىل أن 

الكائنات الحية واملجتمعات تواجه مشكالت تضعها يف طريقهام البيئة الخارجية. 

أختها  عن  الحضارة  تختلف  الحضاري، حيث  التطور  يف  االستعارة  وتظهر هذه 

يف أساليب مجابهة البيئة. وقد امتدت هذه النظرية ذات الطابع االستعاري إىل 

ولورنز  بوبر  عند  التطورية  املعرفية  والرؤية  والتعلم،  النفيس  التطور  نظريات 

وكامبل وبياجيه(109).

تيري  وبرونو  ومندل  والمارك  داروين  لدى  البيولوجي  بالفكر  تأثره  سياق  ويف 

مياثل املفكر اإلنجليزي هربرت سبنرس بني املجتمع والكائن الحي، فريى أن املجتمع 

مير يف انتقاله من البساطة إىل التعقيد بثالث مراحل: النشوء واالرتقاء واالنحالل، أو 

الوالدة والتكيف والفناء، وأن كل عضو يؤدي وظيفة معينة يف إطار النسق الكيل 

الذي متدد من األرسة إىل العشرية فالقبيلة فاملدينة وأخريا الدولة، مبا يجعل املجتمع 

كائنا عضويا له أعضاء للتغذية، ودورة دموية، وله تناسل وإفراز متاما مثل األفراد، 

والدولة  مدينة،  يف  حيا  يصبح  الصغري  املجتمع  فإن  رجال،  يصبح  الرضيع  أن  وكام 

الصغرية تصبح إمرباطورية. لكن هذه االستعارة ليست متطابقة وفق ما ذهب إليه 

سبنرس، إذ إنه رأى فروقا بني أعضاء الكائن الحي وأجزاء املجتمع، فاألوىل هي »كل 

من  صغري  جزء  يف  يرتكزان  والشعور  والوعي  ومتفاوتة،  مشتتة  والثانية  ملموس« 

الكائن الحي، بينام ينترش بني كل أفراد املجتمع، ومن ثم فإن املامثلة البيولوجية 

بني االثنني هي اقرتاب إلقامة إطار متامسك من التحليل االجتامعي(110).

وانتقلت االستعارة فيام بعد إىل عوامل األدب، األكرث احتفاء مبثل هذا النمط 

وكل  بالجسم،  الدولة  ُشبِّهت  لشكسبري  لري«  »امللك  ففي مرسحية  البالغة.  من 

عضو يؤدي وظيفته فيه، وهي فكرة مستقاة باألساس من مرسحية »كوريالنس« 

لإلغريقي فلوطارخس(111)، فتلك املرسحية تبدأ حني يبلغ امللك الثامنني من عمره، 

ويصري شيخا طاعنا يعاين ضعف الجسم، وخطل الرأي، وضعف اإلرادة، وتتملكه 

شهوة أن يكون محط إعجاب اآلخرين حتى عند ابنتيه، وهو يرفض الحقيقة، ألن 

اإلنسان بطبعه يتهرب من الحقيقة، السيام إن كانت مؤملة(112). 

عديدة  مفاصل  يف  بالجسد  السياسة  ارتبطت  فقد  الحديث  العرص  يف  أما 

االشرتاكيني  أفكار  يف  جاء  ملا  وفقا  الحياة وحفظها،  وتنظيم  العرق  دارت حول 
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القوميني يف أملانيا، ليظهر بعدها يف الدراسات األنجلوأمريكية مفهوم »السياسة 

بالتطور  املتعلق  الجانب  يف  السيام  األحياء،  علم  من  استفاد  الذي  الحيوية«، 

العميق  تحليله  إطار  يف  وظفه  قد  فوكو  ميشيل  الفرنيس  كان  وإن  ونظرياته، 

لعالقات القوة، حيث رأى أن السلطة السياسية قد بدأت منذ نهاية القرن الثامن 

الوالدة  مثل  حياتية  مشكالت  معالجة  عرب  السكان  حياة  يف  التحكم  يف  عرش 

واملرض واملأكل واملرشب، وترويض الجسد ومراقبته يك ينحرص يف البعد اإلنتاجي، 

إذ يكون من واجب الفرد أن يسخر جسده يف العمل واإلنتاج، ورمبا يكون عليه 

أن ميوت يك تزداد الدولة قوة(113)، وبذا فإن الجسد يف نظر فوكو غارق مبارشة 

يف املجال السيايس، حيث متارس عالقات السلطة عليه تأثريا واضحا عرب استثامره 

وتوصيمه وتعذيبه واستغالله(114). 

من هنا تعدى تبادل االستعارة بني الدولة والجسد قضية الهيكل أو البنية أو 

الهيئة، لينتقل مع ميشيل فوكو إىل ما هو أعمق من هذا حني تحدث عن الطرق 

التي متارس بها السلطة قهر الجسد، وتتالعب به، وتسن من الترشيعات ما ميكنها 

من تعنيفه واستعباده، من خالل ما تفرضه عليه من محظورات. فالجسد ليس 

فقط موضوعا للطب والترشيح ومامرسة الرياضة، وليس قوة إنتاج مادية تظهرها 

قوة العمل، بل هو أيضا جسد يخضع للتسييس ويتم ضبطه اقتصاديا واجتامعيا 

وعقابه، وهنا يربز لنا الجسد املعذب واملريض واملجنون واملسجون(115). 

ومن وجهة نظر ماركسية ذهب جان ماري بروهم، خالل مقارباته النقدية 

حول وضع الجسد يف امليدان السيايس واالجتامعي، إىل أن كل سيادة أو سيطرة 

نظام  كل  وأن  الجسدي،  واإلكراه  بالعنف  نفسها  تفرض  أن  لها  بد  ال  سياسية 

التي تهيمن ماديا ومعنويا تراهن  الرأساملية  سيايس يوازيه نظام جسدي، وأن 

عىل الجسد يف سعيها إىل تحويل اإلنسان إىل يشء أو سلعة(116). 

لكن تلك االستعارة مل تبَق عىل حالها القديم الذي كان يستعري الجسد اإلنساين 

لريى من خالل تكوينه ووظائفه الدولة، يف صحتها ومرضها، ويف بقائها وفنائها، 

السياسة،  الفردي، ودوره يف صناعة  بالجسد  االهتامم  إىل  انتقلت  ما  إذ رسعان 

وتحديد حال الدولة ومآلها، يف ظل تصاعد االهتامم السيايس واالجتامعي بقضية 

ز النزعة النسوية يف مواجهة  الجسد ودوره، وذلك نظرا إىل عدة عوامل مثل: تعزُّ
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النظام األبوي، واألعباء املرتتبة عىل تزايد عدد كبار السن يف املجتمعات الغربية، 

بجامل  كثريين  وانشغال  االستهالكية،  الثقافة  إطار  يف  الجسد  موضعة  وإعادة 

أجساد  »إنتاج  يسمى  ما  إطار  يف  النساء  بني  من  حتى  وقوتها(117)،  أجسادهم 

ُمجنَدرة«(118) تقاوم أساليب القمع التي متارس ضد املرأة. 

طاملا  السياسية«  »البيولوجيا  درب  يف  بقوة  الداخلة  االستعارة  هذه  ومثل 

أو  األمور،  طبيعة  عىل  الوقوف  بغية  والتنبؤ،  السيايس  التحليل  يف  اسُتخدمت 

تحذير الحكام من اإلفراط يف أي أعامل تعجل بشيخوخة دولتهم، وهي يف الوقت 

نفسه قد تعطي األمل للشعوب املقهورة بأن ما هم فيه من استبداد وفساد لن 

يسكنه  أن  بعد  الدولة  تداعي جسد  يدركون  كانوا  إن  األبد، خاصة  إىل  يستمر 

مرض عضال.

مظاهر  عىل  بيولوجية  تفسريات  إضفاء  إىل  النزوع  عن  هذا  ينفصل  وال 

حضارية برشية مثل الدين واألخالق والقبيلة والحرب وإبادة الجنس والتعاون 

والتنافس واإلدارة املحنكة والتوافق والقدرة عىل تلقني املبادئ األخالقية اإليجابية 

عىل  رشعية  إضفاء  يف  جاذبية  السياسية  للبيولوجيا  صارت  كام  والسلبية(119). 

أوضاع طبقية معينة(120). 

فُنِظر  االجتامعية،  الظواهر  تفسري  يف  دورها  البيولوجية  الحتمية  ومارست 

إليها عىل أنها حاصل جمع ترصفات األفراد، وأن هذه الترصفات ميكن معاملتها 

باعتبارها أشياء موجودة يف مكان محدد يف أمخاخ أفراد بعينهم، وميكن قياسها، 

التي يحوزونها، وأنه  بحيث نستطيع أن نرتب األفراد يف مراتب وفقا للمقادير 

ميكن وضع معايري لخصائص املجموعات البرشية، ومن ثم فإن أي انحراف عن 

إىل مشكلة طبية  راجعة  تكون  ُيعترَب حالة غري سوية، رمبا  فرد  أي  املعيار عند 

تتطلب العالج، أو تدخال إلنهاء األسباب التي أدت إليها، وهي عبارة عن خلل 

يف املواد البيوكياموية بأمخاخ البرش، ناجم عن أسباب وراثية وبيئية، وبذا يكون 

العالج بإزالة الجينات غري املرغوب فيها، عرب تحسني النسل والهندسة الوراثية، 

وتوفري عقاقري خاصة تصحح الخلل، أو استئصال مناطق يف املخ(121). 

وِضمن تقريب دنيا الناس من عامل الحيوان نجد أن هناك من مل ير اختالفا 

أنفسهم ومصالحهم ووجودهم،  يدافعون برضاوة عن  البرش، وهم  يف ترصفات 
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عن سلوك الحيوان، وهنا يقول ستيفن روز: »إذا كنا ندافع عن حقنا يف أرضنا، 

أو عن سيادة وطننا، فإننا نفعل ذلك ألسباب ال تختلف عن أسباب الحيوانات 

الكلب  ينبح  وإذ  استئصالها.  إمكان  عدم  يف  وال  فطرية،  عنها  تقل  وال  الدنيا، 

عليك من وراء سياج سيده فإنه يترصف بباعث ال يتميز عن باعث سيده عندما 

بنى السياج«(122)، ويقول أيضا: »أحيانا يتعاون أعضاء املجتمعات البرشية تعاونا 

وثيقا عىل منوال الحرشات، ولكنهم يتنافسون يف األغلب عىل املوارد املحدودة 

التي ُخصصت للدور الذي يضطلعون به يف قطاعهم«(123). 

لكن تلك االستعارة السياسية مل تكن ترسي لدى أتباع »الحتمية البيولوجية« 

يف اتجاه واحد، ذاهبة من الحيوان إىل اإلنسان، بل تندفع َذهابا وإيابا يف عملية 

ارتدادية، وفقا ملا جاد به علم دراسة أصل اللفظ وتاريخه وتعليله (إتيمولوجي)، 

استعارية  بصورة  الحيوانات  عىل  االجتامعية  البرشية  األعراف  تطبق  حيث 

مجازية، ثم ُيعاد استقاء السلوك البرشي من الحيوانات كأن األمر حالة خاصة 

من ظاهرة عامة اكُتشفت عىل نحو مستقل يف األنواع األخرى. واملثال عىل ذلك 

تقسيمنا الحرشات إىل طوائف، عىل رغم أن الطائفية ظاهرة برشية، تتحدر يف 

بأشكال  وراثية مصحوبة  بعد  فيام  تصبح  ولكنها  ما،  أو ساللة  األصل من عرق 

معينة من العمل، وتكريس وضع اجتامعي معني(124). 

وضمن رؤى الحتمية البيولوجية أيضا اسُتِعريت ظاهرة العبودية عند النمل 

أن يترصفوا  العبيد عىل  يقول ستيفن روز: »إن إرصار  الحيوانات، وهنا  وبعض 

وهم تحت الضغوط الهائلة ترصف الكائنات البرشية، ال ترصف العبيد من النمل 

أو قرود الشق أو امليمون أو أي نوع آخر هو فيام أرى أحد األسباب التي تجعلنا 

قادرين عىل رسم مسار التاريخ مقدما، ولو بصورة تقريبية عىل األقل، فثمة قيود 

بيولوجية تحدد مناطق دخولها: محظور أو غري محتمل«(125). 

من  أداة  العبودية  عن  الزائفة  االستعارة  هذه  البيولوجيون  جعل  وقد 

والنزعة  العدوان،  مسائل  كل  برشية  غري  حيوانات  عىل  وطبقوا  أدواتهم، 

الحربية، والتعاون، والقرابة، واإلخالص والخجل والزنا والغش والحضارة، وبذا 

تصبح الظواهر البرشية بعد ذلك مجرد حاالت خاصة، شبيهة مبا هو يف عامل 

الحيوانات والحرشات(126). 
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ومن دالئل زيف هذا النوع من االستعارة أن البرش يقاومون العبودية طوال 

نون رشوط حياتهم نازعني إىل التحرر، بينام الحيوانات والحرشات  الوقت، ويحسِّ

اإلنتاج داخل  بنظام  فالعبودية مربوطة  الحرية.  قيمة  تقاوم، ألنها ال تعرف  ال 

املجتمع، ومدى التظامل الذي يحل به بأيدي الناس، وهي مسألة ال يدركها النمل 

بالطبع، ومن ثم فإن هذه االستعارة تبدو غري دقيقة، وال تقوم إال بوظيفة تقريبية.

وال ميكننا أن ُننهي هذه النقطة، التي ُيجَذب فيها الجسد مستعارا إىل عامل 

السياسة، وعىل رأسها الدولة، من دون أن نرضب مثال أعرض من واقع التاريخ. 

ويحرُضين يف هذا املقام تحليل اصطالح »رجل أوروبا املريض« بوصفه من أكرث 

املصطلحات تداوال يف األدبيات السياسية الحديثة واملعارصة.

الزمن  يف  ت  ُسكَّ التي  االستعارات  أشهر  من  واحدًة  ُيَعد  املصطلح  فهذا 

الحديث ملقاربة الدولة بالجسد البرشي الذي يعتل بعد طول صحة وفتوة، وقد 

توايل  بعد  عرش  التاسع  القرن  منتصف  منذ  العثامنية  اإلمرباطورية  عىل  ُأطلق 

هزامئها وانكساراتها، وفقدانها كثريا من األرض التي كانت تستويل عليها، وتحولها 

إىل عبء ثقيل عىل الرشق.

وكام يفقد الرجل الذي أقعده املرُض هيبَته فقدت هذه اإلمرباطورية هيبتها، 

العثامنيني  التي كانت بحوزة  فأخذت دول أوروبا تخطط لالستيالء عىل األرض 

األوىل،  العاملية  الحرب  انتهاء  بعد  لها  ما تحقق  قارات ثالث، وهو  واملمتدة يف 

حيث مل يبق للرجل املريض من جسده فارع الطول، عريض املنكبني، سوى بعض 

عظم ولحم أنقذه مصطفى كامل أتاتورك صانع تركيا الحديثة(127). 

كان أول من أطلق املصطلح هو قيرص روسيا نيكوالي األول يف العام 1853(128)، 

لكنه مل يلبث أن شاع يف أرجاء أوروبا، ومنها إىل سائر األرض، ليشهد الناس قصة 

تحلُّل جسد هذا الرجل املجازي، عرب قرون طويلة امتدت من نهايات القرن السابع 

أمرَها  وتوىل  املرعبة،  اإلمرباطورية  جسد  إىل  يترسب  الضعف  بدأ  حيث  عرش، 

سالطني ضعاف، افتقدوا طموح أسالفهم وَجَلَدهم، وتركوا أمر الحكم لرجال دولة 

ببني عثامن هزمية  فحلَّت  الرعية،  املتجربين عىل  االنكشارية  فاسدين، وعسكر 

منكرة خالل الحرب الرتكية العظمى، واضطروا إىل توقيع معاهدة كارلوفجة التي 

األبواب  فانفتحت  األوروبيني،  أراضيهم لحساب  أجزاء كبرية من  فيها عن  تخلوا 
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عىل مصاريعها لظهور مصطلح مجازي آخر هو »املسألة الرشقية« والذي حمل يف 

ركابه تكالب دول أوروبا عىل اقتسام ممتلكات اإلمرباطورية العثامنية.

النحو يف حالة سياسية مل يكن بعيدا يف حقيقة  واستعارة الجسد عىل هذا 

ومنها  عام،  بوجه  األتراك  عن  الغرب  كرسها  التي  النمطية  الصور  عن  األمر 

شاعت  فائرة  جسدية  حالة  فالشهوانية  املرعب«،  و»الرتيك  الشهواين«  »الرتيك 

عن العثامنيني يف أوروبا خالل القرن التاسع عرش وما تاله، وانداحت يف أعامل 

ر السلطان عىل أنه رجل كهل، تعب من املغامرات الغرامية يف  أدبية، بعضها صوَّ

الحرملك املزدحم بالجواري، ويريد أن يستعيد فحولته بأي شكل، لكن هيهات. 

الكولريا  مثل  فتاكة  أنها مصدر ألمراض  النظيفة عىل  البيوت غري  ر  وبعضها صوَّ

والتيفوئيد، التي تنهك الجسد ثم ترديه. أما الرعب فمرتبط بعنف األجساد يف 

ميدان القتال، ووقت تحصيل اإلتاوات، وفض أي شغب للرعية، والتعذيب القايس 

يف غياهب السجون، وتلك الفظاظة يف الحديث والترصف(129). 

وحني أراد أتاتورك تغيري الصور النمطية السلبية عن األتراك يف املخيلة األوروبية 

بدأ بيشء له عالقة بالجسد، إنه الزي الذي كان عىل األتراك أن يرتدوه ليظهروا 

بلده  أهل  به  خاطب  ما  وهو  متمدنا«،  »شعبا  صاروا  أنهم  األوروبيني  عيون  يف 

متمدنون  فهم  متمدن،  الرتكية  الجمهورية  أسس  الذي  الرتيك  الشعب  »إن  قائال: 

يف التاريخ ويف الواقع، ولكني أقول لكم... عىل شعب جمهورية تركيا، الذي يدعي 

أنه متمدن، أن يثبت أنه متمدن، وذلك يف أفكارهم وعقليتهم وحياتهم األرسية، 

ونظام حياتهم... عليهم أن يثبتوا يف الواقع أنهم أشخاص متمدنون ومتقدمون يف 

مظهرهم الخارجي أيضا. وسوف أصوغ تفسريي لكن يف هيئة سؤال: »هل لباُسنا 

»أتفق  ال«،  »ال...  ودويل؟«، رصخات  متمدن  هو  »هل  »ال«،  قومي؟«، رصخات: 

معكم يف هذا الخليط املضحك من األزياء، ليس بالقومي وال الدويل، الثوب الدويل 

املتمدن جدير بأمتنا، ومناسب لها، وسوف نرتديه. حذاء ألقدامنا، بنطال لسوقنا، 

قميص ورابطة عنق، جاكيت وصدرية، وبالطبع إمتاما لهذه جميعا غطاء له حافة 

لرؤوسنا. أريد أن أجعل هذا واضحا. هذا الغطاء للرأس يسمى القبعة«(130).

وكأن أتاتورك أراد بقوله هذا أن يؤكد للغرب إن جسد الرجل قد تغريَّ بتغري 

ما يرتديه، وأن مرضه زال عنه، بدخوله زمنا آخر. لكن صورة تلك االستعارة مل 
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تفارق مخيِّلة األتراك بتغري أزيائهم، فالرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يرتدي 

زيا عىل املثال الذي وصفه أتاتورك، ُيظهر يف خطابه دوما وجعه من هذا التشبيه 

التاريخي، وهو ما يتضح من قوله يف خطاب يف أثناء خوض الجيش الرتيك معركة 

أجمع  للعامل  أقولها  الضعيف...  الجسد  ليست  »تركيا  سورية:  عفرين يف شامل 

اليوم  تركيا  السابق،  يف  كانت  كام  املريض  الرجل  دولة  هي  ليست  اليوم  تركيا 

مختلفة بشكل كامل ومتتلك إمكانات وقدرات وطاقات كبرية... شعبنا العظيم 

لبى النداء وصمد بصدره العاري أمام كل األسلحة«(131). 

العثامنية  اإلمرباطورية  عىل  ُيطَلق  مل  املريض«  »الرجل  مجاز  أن  والحقيقة 

العام 1644 إىل  استمرت من  التي  الصينية  بإمرباطورية تشبنج  فقط، بل لحق 

العام 1912، حني بدأت قوتها يف التداعي مع حلول أواخر القرن التاسع عرش، 

لتتلقى هزائم عىل أيدي اليابانيني والغرب، وتقدم تنازالت جارحة عن أراضيها، 

فانطلقت االستعارات املذلة للشعب الصيني بعمومه.

أنهم  الحادي والعرشين  القرن  العرب مع مطلع  بل وجدنا من يطلق عىل 

قد صاروا »رجل العامل املريض«، نظرا إىل عدة عوامل، منها اجرتار الفشل الذي 

القدرات  حيث  من  العريب  اإلقليمي  النظام  وتهميش  األدمغة،  هجرة  إىل  أدى 

التعليم،  والفاعلية، وعدم االستقرار السيايس، وانتشار الفساد، وتدين مستويات 

وعدم مالحقة التطورات والتقنيات، وغياب الدميوقراطية، وضيق فرص العمل، 

وعدم الثقة باملستقبل(132). 

والنبات  الحيوان  جسد  بل  اإلنسان،  جسد  عىل  األمر  يقترص  مل  العموم  يف 

التعبري  يف  بالغيا،  الحيوانات  اإلنسانية  الثقاقات  مختلف  وظفت  فقد  أيضا. 

يف  وانداح هذا  وأحالمها.  وآمالها  وأوهامها وهمومها وطموحها  معتقداتها  عن 

حكايات وأساطري وخرافات وآداب ورسوم ونحت فناين هذه األمم، وثنيًَّة كانت 

التعبري بالحيوان  دة. والثقافة العربية ليست مستثناة من هذا، إذ ورد  أو موحِّ

يف األشعار الجاهلية، ويف كرامات املتصوفة، وكتب الفقهاء واألدباء والعلامء(133). 

واختلف هذا التوظيف وفق مقاصد املتكلم واملخاطب ومقتضيات السياق، 

متقلبا بني مدح وهجاء، وتقدير وتحقري، كام اختلف التأويل من شخص إىل آخر، 

حني أسند األشخاص إىل حيوانات، حتى وجدنا علامء الفراسة يحيلون كل إنسان 
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أو  اإلنسان وصفاته  لديهم ملعرفة سامت هذا  إىل حيوان شبيه، فيصبح وسيلة 

طبيعة شخصيته. وقد راق األمر ألجهزة االستخبارات فاستعمله بعضها يف تصنيف 

البرش، ليسهل الوصول إىل مدخل للتعامل معهم.

وعىل املنوال ذاته اسُتعمل النبات يف املامثلة واملشابهة واملقابلة واملجاورة مع 

السياسة، مثلام فعل ابن الخطيب يف كتابه »روضة التعريف بالحب الرشيف« 

هدفا  ساقه  مام  راميا  وفرعية،  أصلية  مفهومية،  استعارات  فيه  استعمل  الذي 

أيديولوجيا أو سياسيا، السيام وفق تأويل يرى أن األرض يف نصه هي األندلس، 

التي  الحاكمة،  نرص  بني  أرسة  هي  والشجرة  األندليس،  املجتمع  هي  والنفوس 

وصف شجرتهم بأنها شاّمء، أصلها ثابت وفرعها يف السامء، ساحبا يف هذا ما هو 

معروف عن الشجرة من أدوار ووظائف مثل األمان والتغذية والتنمية عىل تلك 

األرسة الحاكمة(134)، وناقال االستعارة السياسية من عامل الحيوان إىل عامل النبات.

د ـ اعتبار كرة القدم رايًة قوميًة
القدم  كرة  جمهور  إىل  ينظرون  بالسياسة  املنشغلون  كان  كثرية  أحوال  يف 

بدهشة، ويتمنون لو أنهم متكنوا من استعارته حجام وعاطفة، ومألهم رجاء يف 

املعلقة  الغفرية  األعداد  التي تستقطب هذه  الكرة،  للسياسة جاذبية  تكون  أن 

عيوُنها بـ »الساحرة املستديرة«. لكن العالقة بني املجالني مل تقف عند هذا الحد، 

بل راح كل منهام يستعري كثريا من اآلخر، وكأنهام يتبادالن املواقع واملواضع عىل 

رغم ما بينهام من اختالف شديد. فمخططو مباريات الكرة، أو املدربون الفنيون، 

يلبسون أحيانا حلل الجرناالت أو كبار الساسة حني يجهزون الالعبني للمباريات 

الديبلوماسيون  أو  القتال،  ميادين  إىل  الذاهبون  الجنوُد  ز  ُيجهَّ كام  الحاسمة 

املستعدون لخوض تفاوض مرهق حول قضية جوهرية.

االجتامعية  العلوم  أهدت  التي  اللعب  طرق  يستخدمون  والسياسيون 

يتالعب  أغلبهم،  يكن  مل  إن  وبعضهم،  والتدبري،  التفكري  يف  املباريات«  »نظرية 

املثال تسيطر  يفعله. وعىل سبيل  ملا  واٍع متاما  يلعب معه وهو  أو  بالجمهور، 

عىل السياسة األمريكية استعارات الرياضة، مثل »العب« و»فريق«، و»الكرة يف 

القاضية« و»الفوز  بالرضبة  الثقيل« و»الفوز  القدم، و»الوزن  ملعبه« من كرة 
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باعتبارها  أحيانا  السياسية  املامرسة  ُتصور  إيطاليا  ويف  املالكمة.  من  بالنقاط« 

مباراة لكرة القدم(135). 

مل  باعتبارها  القدم  كرة  إىل  ينظر  ر  تصوُّ املتبادلة  االستعارة  بهذه  ويحيط 

تُعد مجرد لعبة للتسلية أو لتقضية وقت الفراغ، ومل تعد كذلك مترينا جسديا 

خالصا. فعىل املستوى الفردي صارت كرة القدم نشاطا إنسانيا بارزا، له سحرُه 

الخاص، حتى إن يف وسعها أن تغريِّ من حال الذي يتفاعل معها، فتحول الغرباء 

إىل أصحاب، وتجعل من اآلالف بل املاليني عائلة واحدة تشجع فريقا معينا، 

د شعورها نحوه يف اللحظة نفسها، عابرا الهويات السياسية األخرى، بل  ويتوحَّ

ميكنها أن تحول التعساء إىل سعداء، والعكس، والعقالء إىل مجانني، والعكس(136). 

وألن عالقة كرة القدم بالسياسة غرُي مبارشة، بل هناك من يرفض دوما تسييس 

اللعبة ألسباب وجيهة، فإن الوقوف عىل االستعارات املتبادلة بني املجالني يتطلب 

رشحا مفصال لتجلية هذه العالقة أوال، مبا ميهد الطريق اللتقاط املجاز الكامن يف 

خطاب اللعبة، وحديث السياسيني عنها وموقفهم منها، عىل حد سواء.

عىل املستوى الكيل صارت الكرة مع األيام ظاهرة اجتامعية متكاملة األركان، 

تعربِّ يف جانب منها عن سيكولوجية شعب معني، لتكشف لنا عام إذا كان مرتاخيا 

كسوال أو مقاتال مثابرا، ال يسلِّم بالهزمية وال يعرف اليأس، وبذا ميكن النظر إليها 

أو استعارتها، حتى لو باعتبارها عنرصا مساعدا، يف تحليل »الشخصية القومية«، 

السيام مع ندرة الدراسات يف هذا الخصوص.

ويعربِّ األديب األورغوياين إدوارد جوليانو عن هذا يف عبارة بليغة تقول: 

»أنا ألعب إذن أنا موجود: أسلوب اللعب هو طريقة وجود تكشف ملحة فريدة 

عن كل املجتمعات وتؤكد حقها يف االختالف. أخربين كيف تلعب وسأخربك من 

أنت. سنواٍت عّدًة، لعبت كرة القدم بأساليب مختلفة، وتعبريات فريدة خاصة 

أكرث من رضوري  التنوع  الحفاظ عىل هذا  أن  ويبدو  كل شعب،  بشخصيات 

اليوم وذلك أكرث من أي وقت مىض... عندما خرجت إنجلرتا من تصفيات كأس 

العامل 1994 خرجت صحيفة »الدييل مريور« لتقول: إنها نهاية العامل«(137). 

ومل يقترص االهتامم بكرة القدم عىل شباب يافعني متيَِّمني باملباريات ونجومها، 

بل خضعت لتأمالت وشهادات أعمق من هذا بكثري لدى املثقفني(138)، مام زاد 
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النص«  و»لذة  »أساطري«  كتابيه  ففي  السياسة.  حقل  إىل  استعارتها  أهمية  من 

العميقة  وفلسفتها  بالرياضة  شغوفا  بارت  روالن  الفرنيس  والناقد  الكاتب  بدا 

وعالماتها ومختلف الشفرات الكامنة فيها. وكان الروايئ والشاعر والسيناميئ بيري 

وطاملا  القدم«.  لكرة  حيايت  لكرست  شاعرا  أصبح  مل  »لو  يقول:  بازوليني  باولو 

وكان  صباه،  يف  موهوبا  قدم  كرة  العب  كان  أنه  عن  محفوظ  نجيب  تحدث 

ينظر إليها باعتبارها أشمل من أن تكون مجرد لعبة(139)، وهنا يقول: »كثريون 

القدم، وبأنني سألعب  بالنبوغ يف كرة  الوقت تنبأوا يل  ممن شاهدوين يف ذلك 

الوطني... مل يأخذين من  الكبرية، ومنها إىل األوملبياد مع املنتخب  ألحد األندية 

الكرة سوى األدب، ولو كنت داومُت عىل مامرستها فرمبا أصبحت من نجومها 

البارزين«(140).

الناس من كل  تأخذ  الكرة  أن  يبني  مبا  الشاعر محمود درويش  فاجأنا  وقد 

يشء، حتى من الحرب، ففي أثناء حصار الفلسطينيني يف بريوت يف العام 1982 

وبينام كان الطريان اإلرسائييل يقصف املدينة، ُبثت مباريات كأس العامل لتعطي 

بديال من  املدهش  السلمي  تنافسها  الكرة يف  فُتستعار  األنفاس،  فرصة اللتقاط 

الحرب املدمرة املرعبة، حيث يقول: 

»كرة القدم... ما هذا الجنون الساحر، القادر عىل إعالن هدنة من أجل 

املتعة الربيئة؟ ما هذا الجنون القادر عىل تخفيف بطش الحرب وتحويل 

ل الخوف ساعة  الصواريخ إىل ذباب مزعج؟ وما هذا الجنون الذي يعطِّ

ونصف الساعة، ويرسي يف الجسد والنفس كام ال ترسي حامسة الشعر 

والنبيذ، واللقاء األول مع امرأة مجهولة؟ وكرة القدم هي التي حققت 

املعجزة خلف الحصار، حني حركت الحركة يف شارع حسبناه مات من 

الخوف، ومن الضجر«(141).

ثم يعود درويش، الذي وصف كرة القدم بأنها »أرشف الحروب« يف املونديال 

الالحق الذي جرى يف العام 1986، ليقول: »ماذا نفعل بعدما عاد مارادونا إىل 

أهله يف األرجنتني؟ مع مْن سنسهر، بعدما اعتدنا عىل أن نعلِّق طأمنينة القلب 

شهرا  أدمنَّاه  بعدما  س  ونتحمَّ نأنس  مْن  وإىل  املعجزتني؟  قدميه  عىل  وخوفه، 

اق؟«(142). لنا خالله من مشاهدين إىل عشَّ تحوَّ
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إنها حالة تشبه تلك الفرصة التي كان مينحها الخاطفون املنتمون إىل حركة 

»توباك أمارو« املاركسية، الذين اقتحموا السفارة اليابانية يف العاصمة البريوفية 

حني  الوقت،  بعض  مأساتهم  ينسوا  يك  لرهائنهم   ،1996 العام  من  ديسمرب  يف 

تحديد  يف  حائرا  كله  العامل  كان  فبينام  الحصار،  مكان  يف  الكرة  معهم  يلعبون 

مصري الرهائن، فإذا بالصور التي التقطتها طائرات الهيلوكوبرت املحارِصة للسفارة 

الخلفية  الحديقة  مباراة كرة قدم يف  املحتجزين  يلعبون مع  الخاطفني  أن  تبني 

للسفارة، وهو الوقت الوحيد الذي كانت للطرفني فيه حرية الحركة واملزاح وترك 

البريوفية  األمن  قوات  تقتحم  أن  قبل  هذا  وقع  واملستقبل.  املصائر  يف  التفكري 

املكان يف نهاية العام التايل، لُتجهز عىل جميع أفراد املنظمة، وُتنقذ املحتَجزين ما 

عدا شخصا واحدا. وكانت منظمة »فاراك« الكولومبية املاركسية تسمح لرهائنها 

بالرتيُّض بلعب كرة القدم يف األدغال، أو الجلوس ملشاهدة املباريات(143). 

وكان الروايئ ألبري كامو يوصف بأنه »مجنون بكرة القدم«. وقد رصد صديقه 

آبيل بيتوس اعرتافا بتتيُِّمه بالكرة، وقال: »كرة القدم مثل املرسح تبقى بالنسبة 

إىل كامو جامعته الحقيقية، وأنه لو ُخريِّ بينها وبني األدب الختار كرة القدم«. ويف 

العام 1930 كان كامو يحرس مرمى فريق كرة القدم بجامعة الجزائر، بعد أن كان 

قد اعتاد اللعب باعتباره حارس مرمى منذ طفولته، ألنه املكان الذي يكون فيه 

استهالك الحذاء أقل. فكامو، ابن األرسة الفقرية، مل يكن قادرا عىل مامرسة ترف 

الركض يف امللعب مبا يجعل حذاءه َيبىل رسيعا: »وكل ليلة كانت الجدة تتفحص 

نعل حذائه وترضبه إذا ما وجدته متآكال«(144). 

وتعربِّ كرة القدم يف جانب أعم وأشمل عن صيغة للتفاعل االجتامعي الخالق 

العادية للبرش، ال  النسبية ال تطاوله الظروف  العدالة  الذي يقوم عىل قدر من 

استعارة  متكن  ولهذا  تقريبا،  كل يشء  عن  العدالة  فيه  تغيب  بلد  أي  يف  سيام 

منطقها إلفهام الجامهري بعض االختالل الذي تعانيه الحياة السياسية.

فمهام اختلفت اإلمكانيات بني الفرق فكل منها مُيثَّل يف املباراة بعدد محدد 

الكبري،  يهزم  أن  منهم  للصغري  وميكن  محايد،  لتحكيم  يخضعون  الالعبني،  من 

وللضعيف أن ينال من القوي، وملن يف ذيل القامئة أن ُيسقط من يعتيل قمتها، 

وهذه الخاصية يف حد ذاتها ُتلهب خيال املعارضني الضعفاء يف النظم السياسية 
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يوهان  الهولندية  الكرة  أسطورة  خلف  يرددون  وهم  والشمولية،  التسلطية 

كرويف يف معرض تعليقه عىل إمكانية أن يهزم الفقري الغني، والضعيف القوي 

يف كرة القدم: »إنه أمر ممكن جدا، أنا مل أَر خزانًة ممتلئة بالنقود ُتحرز هدفا يف 

أي مباراة من قبل«.

ففي كرة القدم فقط ميكن لفريق محدود اإلمكانيات أن ينترص عىل فريق 

ميتلك قدرات هائلة، لكن يف االنتخابات املحلية والربملانية والرئاسية التي ُتجَرى 

يف ظل النظم غري الدميوقراطية ال ميكن ألحد أن ينافس الحزب الحاكم مثال أو 

الرئيس املعاد انتخاُبه. فاالنتصار يف الشكل األول يصبح ممكنا، ويصبح يف الشكل 

الثاين مستحيال، إال لو استعرنا وطبقنا اآلليات املستخدمة يف األوىل عىل الثانية.

يف مباريات الكرة أنت أمام فريقني متساويني يف العدد، وزمن نزالهام محدد 

ال ُيتجاوز إال مبقدار ما يضيع من وقت، وبينهام َحَكم يتحرى العدل واإلنصاف 

املنافسة  وتقع  منضبطة،  لوائح  وفوقهام  البرشية،  قدراته  تسعفه  ما  قدر  عىل 

عىل الهواء أمام جمهور يتابع الفريقني املتنافسني مبارشة من املدرجات أو أمام 

الشاشات، وهو أيضا حَكم عىل اللعب.

ويف الثانية تجري أمور كثرية خلف الستار وبال أي ضامنات للعدل، وال تكافؤ 

القدرة عىل  يف  وال  املادية،  القوة  ركائز  يف  ال  أي يشء،  يف  املتنافسني  بني  فرص 

الوصول إىل الجمهور، وال حتى يف الطرف الذي يحكم بينهم، والذي يتباهى أحيانا 

بانحيازه املسبق إىل طرف عىل حساب البقية.

يف مرات قليلة ريُش حكاُم كرة قدم، أو تواطأ فريق مع آخر إليذاء منافس ثالث، 

الناس من أول لحظة، واستهجنوه وُحوسب  لكن هذا مل يبَق مستورا، بل كشفه 

التي تعاين االستبداد ُيرىش حكام السياسة،  من اقرتفوه. ويف كل املرات يف الدول 

وُينجزون رسقتهم يف ليل بهيم. وبينام يخرج الالعبون املتواطئون والحكم املنحاز 

نظم  يف  السياسة  العبي  نجد  الِخزي،  من  صدورهم  عىل  ورؤوسهم  امللعب  من 

الحكم املستبدة يتبجحون ويشمخون بأنوفهم، وُيخرجون ألسنتهم من وراء ظهور 

الناس، وهم يرددون عبارات فخمة عن العدل والنزاهة واالستقامة والجدارة.

التي  الطريقة  املقارنة بني  والكرة تعدت فكرة  السياسة  املضاهاة بني  هذه 

يلعب بها الفريق والقوانني التي تحكمه وبني النظام السيايس غري الدميوقراطي، 
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مونديال  افتتاح  فعشيَة  برمته،  الدويل  والتنظيم  الكرة  بني  مقارنة  إىل  ووصلت 

العام لألمم املتحدة كويف عنان مقارنة بينه وبني املنظمة  2006 عقد السكرتري 

الكبري؛ حيث تْضمن قوانيُنه  الكروي  املهرجان  لتنتهي يف مصلحة هذا  الدولية، 

مساواة بني الدول، ويجري بينها تنافس عادل تحكمه املوهبة والعمل الجامعي، 

األمم  عمل  تحكم  سلبية  كثرية  قيم  من  العكس  عىل  إيجابيتان  قيمتان  وهام 

العالقات  لو تحذو  املونديال، ويتمنى  ُيبدي غرية من  املتحدة، مام جعل عنان 

الدولية حذوه(145). 

ووصل األمر بالبعض إىل أن يقول إن جوهر كرة القدم يتشابه، بل يتطابق مع 

جوهر السياسة، ألن كليهام قائم عىل املنافسة والرصاع، وبذا تكون بطولة الكأس 

أشبه بالرصاع الصفري يف السياسة، الذي يعني أن يأخذ طرٌف كلَّ يشء ويحرَم 

خصمه من أي يشء، أما بطولة الدوري فتتطابق مع التنافس املتعادل أو متعدد 

األقطاب، أما إدارة املباراة فتشبه إدارة العالقات الدولية، أو حتى إدارة الحروب، 

التي تعتمد عىل دراسة نقاط قوة وضعف الَخصم قبل املعركة، ثم العمل عىل 

شل حركته، لهزميته يف النهاية.

املحارب،  أو  والسيايس  الالعب  بني  التامهي  شكل  أحيانا  االستعارة  وتأخذ 

فقد كان الالعب املجري يف برشلونة ساندرو كوكسيس يسمى صاحب »الرأس 

الذهبي«، لتصويباته الدقيقة برأسه نحو املرمى، حتى إن الناس كانوا يقولون إن 

رأسه هو األفضل يف أوروبا بعد رأس الزعيم الربيطاين ونستون ترششل(146). ويف 

أثناء بطولة كأس العامل 1990، كتب الروايئ املرصي عبدالحكيم قاسم مقاال عنوانه 

»ميال أيها الكامريوين«(147) شبَّه فيه هذا الالعَب األفريقي الفذ بـ »سبارتكوس« 

بني  صارخة  استعارة  ميثل  ما  وهو  الرومانية،  اإلمرباطورية  أيام  العبيد  محرر 

الرياضة والسياسة، وبني األوىل والحرب أيضا، واألهم منها هو ربط كرة القدم 

بقضية التحرر اإلنساين.

الرياضية  واهتم بعض علامء السياسة ومامرسيها مبناقشة عالقتها باأللعاب 

بوجه عام. فها هو السيناتور األمرييك الراحل ويليام فولربايت يأيت عىل ذكر كرة 

القدم يف سياق كتابه ذائع الصيت »مثن اإلمرباطورية« الصادر يف العام 1989، 

الباردة  وهو يناقش مخاطر الرصاع األمرييك-السوفييتي وقت أن كانت الحرب 
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تلفظ أنفاسها األخرية، حيث رأى أن هذا الرصاع ال ميكن أن يكون مامثال للتنافس 

التنافس  أن  القدم، ثم الحظ  العليا يف ملعب لكرة  الكلمة  له  بشأن من تكون 

الدويل ال يدعو إىل الرسور يف ظل سباق التسلح وامتالك أسلحة الدمار الشامل، 

بينام ال يؤذي التنافس الريايض أحدا، بل يستمتع به الجميع(148). 

يف  املجالني  بني  املتبادلة  االستعارة  يف  تطابقا  تطرح  نظر  وجهة  هناك  لكن 

حاالت سياسية معينة، حيث ميكن يف كرة القدم أن »نصنع من أنصاف املوهوبني 

كرة  يف  آلهة...  وأنصاف  طغاة  الساسة  أنصاف  من  نصنع  كام  »سوبر«،  نجوما 

القدم مل نعرف التعدد يف أدوار البطولة.. هناك احتكار ألدوار البطولة الكروية، 

كام يف السياسة حيث مل نعرف الدميوقراطية... عندما نخرس يف كرة القدم فهناك 

مؤامرة من الحكام أو أرضية امللعب، متاما مثلام نخرس يف السياسة؛ فهناك عامل 

يتآمر علينا وال يحب لنا الخري والسالم... ويف كرة القدم، كام يف السياسة، نحول 

االنتصارات الصغرية إىل معجزات خارقة وغالبا ما ننسب املعجزة الوهمية إىل فرد 

سواء كان العبا أو سياسيا«(149). 

الكرة  بني  العالقة  يعتربون  آخرين  إىل  بالنسبة  كذلك  ليس  األمر  أن  غري 

ههم هذا، وجود  رون من خطرها. وهم ال ينكرون، بتوجُّ والسياسة مفتعلة، ويحذِّ

اعتبارها أمرا طبيعيا فضال عن أن  الكرة والسياسة، ولكنهم يرفضون  عالقة بني 

يكون بديهيا، ألن ما هو طبيعي يف نظرهم هو التعامل مع كرة القدم، وأي لعبة 

أخرى، بوصفها مجرد رياضة ال أكرث وال أقل. فهي يف نظر هؤالء ليست سياسة، 

للدولة،  مصغرة  صورة  بوصفها  معها  التعامل  يجوز  وال  تكون،  أن  ينبغي  وال 

أقدام  الدولة يف  أو كربياء قومية، وال يصح اختزال  انتامء وطني  وال تعبريا عن 

للكرة ويف مباراة مدتها تسعون دقيقة. كام  ورؤوس أحد عرش العبا يف ملعب 

يرى أصحاب هذا االتجاه أنه من السخف أن يكون فوز هؤالء الالعبني مصلحة 

وطنية للدولة، والعكس، كام أن التشبيه بينهام يف موضوع املنافسة باعتبار أن 

الكرة والسياسة تقومان عىل التنافس، يبدو مجرد زعم ضعيف ألن التنافس يف 

الكرة سلمي، والعنف هو االستثناء، واألمر ليس كذلك يف السياسة التي تعرف 

مستويات متفاوتة من العنف تبدأ باللغة املستخدمة يف إدارة الخالف وتنتهي 

باالغتيال والتفجري(150). 
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ويف هذا اإلطار ألقى الروايئ والناقد اإليطايل الكبري أمربتو إيكو عدة محارضات 

حول اللعبة، ونرش دراسات سيميائية بعد مونديال العام 1990، حيث رآها عالمة 

من العالمات التي ترتكز عىل الكذب، ألنها عىل رغم زيفها وسطحيتها ُتؤخذ عىل 

د بعض مسارات التنافس  محمل الجد، وتكون لها أحيانا عواقب خطرية، حني تحدِّ

االجتامعي والسيايس واالقتصادي والثقايف واإلعالمي، وترتبط بالقوة والهوية.

م  ويتساءل جوليانو، الذي تعامل مع كرة القدم باعتبارها مرآًة للعامل تقدِّ

ألف حكاية وحكاية مهمة فيها بعض معاين املجد واالستقالل والحب والبؤس: 

املاركيس  التصور  وفق  »الدين«  محل  ليستعريها  الشعوب؟(151)  أفيون  أهي 

توظيف  فضح  بها  أراد  والتي  ماركس،  لكارل  الشهرية  العبارة  اختزلته  الذي 

الدين يف تخدير عقول الفقراء، ثم يقول جوليانو: »عبادة الكرة هي الشعوذة 

التي يستحقها الشعب، فالغوغاء املصابة مبس كرة القدم تفكر بأقدامها، وهذا 

من خصائصها، ويف هذه املتعة التبعية تجد نفسها، فالغريزة البهيمية تفرض 

الدهامء  الثقافة، وهكذا تحصل  البرشي، والجهل يسحق  الجنس  نفسها عىل 

عىل ما تريد«(152).

ووصل األمر إىل أن نجد من ُيدخل الكرة يف مساحة »الحالل« و»الحرام«، 

أوقاتهم،  فجعل أصلها وثنيا، وأنها قد ُنرشت بني املسلمني إلفسادهم، وتضييع 

وتبديد طاقاتهم، وإلهائهم عن ذكر الله، اللهم إال إذا كان املقصود من لعبها هو 

تعلم الكر والفر يف ساحة الجهاد(153). 

إىل  الشعراوي ذهب  الشيخ محمد متويل  الشهري  الدين املرصي  لكن عامل 

الجد  وحكموا  الجد،  بقانون  اللعب  »حكموا  قال:  حني  حصافة  أكرث  معنى 

واالقتصادية  السياسية  واألداءات  اإلجراءات  أن  يقصد  وكان  اللعب«،  بقانون 

واالجتامعية ال تحكمها قواعد مستقرة ومنضبطة وعادلة وشفافة، بينام تتوافر 

مثل هذه القواعد يف األلعاب الرياضية، وهو يف نظره من قبيل املفارقة الالذعة 

بني الكرة والسياسة(154). 

الكرة  يجعل  حني  املفارقة،  هذه  حنفي  حسن  املرصي  الفيلسوف  ويلمس 

والسياسة يف موضع متناقض، أو يقيم منافسة بينهام، هي محل رفض لديه، حيث 

يحل التحزب للنوادي محل التحزب السيايس، ويصنف الناس بني الوالء للنوادي 
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نشوء  ِبلَّة  الطني  زاد  وما  وشعاراتها،  لألحزاب  الوالء  من  بدال  وألوانها  ورموزها 

ظاهرة »األلرتاس« ultra حيث الشباب شديدو الوالء ألنديتهم الرياضية يرتدون 

زيا معينا له لون واحد، ويطلقون هتافات خاصة، ويقومون بحركات مميزة، كام 

كان األمر يف الشباب السيايس، »القمصان الخرض« يف حزب مرص الفتاة، »التنظيم 

الرسي« يف جامعة اإلخوان، و»شباب الطليعة الوفدية« ورمبا أيضا شباب الحزب 

النازي، مع الفارق(155). 

ويف ظل التسلطية السياسية راح الشباب »ينخرطون يف تشجيع الفرق الرياضية 

السيام كرة القدم ثم تشكيل فرق األلرتاس باعتبارها نتاجا للعوملة وثورة املرئيات 

بل  سياسية،  أحزاب  إىل  والقمع  السياسة  موت  بفعل  تحولت  والتي  والرقميات، 

والشعارات،  الخاصة،  اللغة  ذات  الطوائف  إىل  أقرب  أصبحت  أن  إىل حد  وصلت 

وتوظيف  والتعبئة،  الحشد،  عىل  قادتها  وقدرة  الصارم،  التنظيمي  واالنضباط 

الطاقات الجيلية الشابة يف التشجيع للفريق، والتأثري يف إدارة الفرق الرياضية، ويف 

مجالس إدارات األندية واملدربني والالعبني، واألخطر أنها متارس ضغوطا ثأرية عىل 

السلطة السياسية، واألمن... ظاهرة األلرتاس هي الوجه اآلخر املوازي لسعي بعض 

املنظامت الدينية والسلفية إىل تديني املجالني العام والخاص، والسياسة، وتضييق 

ثم  ومن  املسيَّس،  املذهبي  التدين  إطار  والجامهريية يف  الشبابية  األنشطة  دائرة 

وجد أغلبهم يف األلرتاس مالذا ويف كرة القدم مجاال واسعا الستيعاب طاقاتهم«(156).

االفرتاق  يعني  ال  واآلليات  والخصائص  السامت  يف  التناقض  فإن  هذا  ومع 

التام بني املجالني، ال يف الواقع وال يف التصورات االفرتاضية، ال يف الحقيقة وال يف 

املجازات. فالذين يستعريون الكرة يف عامل السياسة، ويستعريون السياسة يف عامل 

الكرة، لن يكفوا عن فعل هذا، ال سيام يف ظل وجود عوامل تزيد من تعميق 

وجود كرة القدم بوصفها ظاهرة اجتامعية سياسية، رمبا أولها هو التعويل عليها 

يف تخفيف حدة الخالف بني الشعوب عرب ما تسمى بـ »ديبلوماسية الرياضة«، 

من  جديد  منط  وبناء  البرش،  بني  التعارف  وتعزيز  الحضارات  حوار  يف  وكذلك 

العالقات الدولية، واملساهمة يف إيجاد مجال بديل للتنافس الدويل بعيدا عن 

مثل  فدولة  للدول،  ناعمة  قوة  صارت  أنها  كام  والحروب،  واالقتتال  التناحر 

الربازيل حظيت والتزال باحرتام شديد يف العامل كله لرباعة منتخبها الوطني.
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النظر  قامئة بغض  القدم ستظل  لكرة  السياسية  االستعارة  أن  وهذا معناه 

اللعبة  هذه  مع  التعامل  يف  املبالغة  يرفضون  الذين  بعض  ورأي  موقف  عن 

الجامعية، إذ إن الجمهور العريض املتيم بها لن يقبل إزاحتها عن دائرة االهتامم 

واالنشغال العام، وسيكون أكرث تقبال وتفاعال مع الرأي الذي يذهب إىل أن كرة 

الخطب  آالف  تشكيلها  من  تتمكن  ال  صناعة صورة  يف  ُتفلح  أن  ميكن  القدم 

والكتب والوعظ املبارش. ففي وقت ُترسم فيه صورة سلبية للمسلمني يف أوروبا 

نظرا إىل ما ترتكبه الجامعات والتنظيامت اإلرهابية من أعامل عنف دموي، ال 

سيام بعد استهدافها املنظم واملتواصل ملدن أوروبية، نجد أن براعة العب واحد 

اإلنجليزي تجعل جمهور  ليفربول  فريق  هو املرصي محمد صالح يف صفوف 

الفريق ينشد يف تبتل:

»إن كان جيدا كفاية بالنسبة إليكم

فهو كذلك بالنسبة إيّل

إن سجل بعض أهداف أخرى

سأصبح مسلام أنا أيضا

إن كان جيدا كفاية بالنسبة إليكم
فهو كذلك بالنسبة إيلَّ

جالسا يف مسجد

هناك حيث أريد أن أكون«(157).

ثم نجد شبال إنجليزيا، ال يدين باإلسالم، ينجح يف أحد التدريبات بتسديدة 

ناجحة لرضبة جزاء، يجري فوق البساط األخرض، ثم يسجد لله شكرا، متاما كام 

يفعل صالح، بعد إحرازه األهداف.

السياسة يف  تدخل  يحظر  (فيفا)  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أن  رغم  وعىل 

أمور الكرة، فهناك من يرون يف هذه العالقة أمرا طبيعيا بل بديهيا، ألن الكرة 

هي الرياضة الجامعية األكرث شعبية التي تتنافس فيها فرق وطنية يلعب كل منها 

باسم دولته. وتبدأ املباراة بعزف املوسيقى الوطنية لدولتي الفريقني املتنافسني 

اللذين يرفع كل منهام العلم الوطني، كام أن هذا العلم يرفرف عادة يف مدرجات 

املشاهدين، وبذا تبقى العالقة ثابتة وفوق هذا االجتهاد الذي يرى أصحابه أنه ما 
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من ظاهرتني يتقاطع فيهام االنتامء إىل الوطن واملصلحة الوطنية، وتعلو االستعارة 

املتبادلة بينهام، مثل كرة القدم والسياسة(158). 

والحضور السيايس يف مباراة كرة قدم ليس جديدا، بل صار سمة ظاهرة، فعىل 

سبيل املثال هناك من تتبع تاريخ العالقة بني السياسة وكرة القدم يف مرص، بدءا 

بدور االحتالل الربيطاين، ومولد األندية الشهرية، وصعود أهل الحكم والقرص إىل 

املواقع واملناصب الكروية(159). وعىل مستوى أوسع التقط الظاهرة نفسها كتاب 

 Geopolitique du Football,»القدم كرة  يف  الجيوسياسية  »الجوانب  بعنوان 

يف  وشاركت  الفرنسية،  االسرتاتيجية  املراكز  أحد  عن  صدر  والذي   Bruxelle

مع  التعامل  حيث حدث  بونيفاس  باسكال  وحرره  الباحثني،  من  نخبة  إعداده 

هذه اللعبة باعتبارها متابعة الحرب بوسائل أخرى، وهذا هو الوصف الذي كان 

ر االسرتاتيجي كالوزفتش قد أطلقه عىل السياسة، وأنها صارت »إمرباطورية  امُلنظِّ

بال حدود«(160).

فقد صارت كرة القدم التي تستعري من االقتصاد لغته حني تتحدث عن احتكار 

املفتوحة،  الكاملة والحسابات  والعالمة  والرهان  النقاط وخسارتها  الكرة، وربح 

الظاهرة األكرث كونية يف عرص العوملة(161)، وهي تبدو أشمل من اقتصاد السوق 

وعملية الدمقرطة، وباتت إحدى األدوات القوية يف الديبلوماسية الدولية، حيث 

ميكن، يف رأي هؤالء، أن تسهم يف توحيد شطري كوريا أو أن تدفع عملية السالم 

تحقيق  وسائل  إحدى  تكون  أن  لها  ميكن  كام  واإلرسائيليني،  الفلسطينيني  بني 

تتضافر  حني  والديانات،  واللغات  األعراق  متعددة  البالد  يف  الوطنية  الوحدة 

مختلف الجامعات حول املنتخب الوطني الذي ُيَعد رمزا تعلق عليه األمة بعض 

آمالها، خصوصا إذا كان يضم تحت لوائه العبني ينتمون إىل هذه الجامعات.

حني  السيام  الحرب،  من  املستمدة  باالستعارة  الريايض  الخطاب  يحفل  كام 

يسعى املعلق الريايض إىل إضفاء حيوية ومتعة عىل املباراة، فتنتج العديد من 

االستعارات، سواء أكان واعيا أم غري واٍع، بغية إمتاع املتلقي وشد انتباهه(162). 

ورمبا لهذا، وألسباب أخرى تتعلق بجوهر اللعبة نفسها، قال إيكو: »كرة القدم 

طريقة لعمل الحرب بوسائل أقل دموية مام تعودناه«(163)، وهي مسألة يعززها 

جوليانو أيضا بقوله: 
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»يف كرة القدم، وهي طقس حريب مهذب، يكون 11 رجال يلبسون رساويل قصرية 

هم سيف املنطقة، املدينة أو األمة. يخلِّص هؤالء املحاربون غري املسلحني ومن دون 

دروع، الجمهور من شياطينه ويعيدون تثبيت إميانه: يف كل مواجهة بني طرفني تدخل 

العداوات القدمية والشغف القديم الذي ينتقل من اآلباء إىل األبناء، تدخل يف املعركة. 

املوت  يعود  أحيانا. وال  إىل حرب حقيقية  للحرب،  استعارة  القدم، وهي  كرة  تنقلب 

أصبح  األيام  هذه  تعادل.  مباراة  نتيجة  تحديد  يف  مأساوية  طريقة  إىل  اسام  الفجايئ 

التطرف يف التشجيع يف كرة القدم يحتل مكانا كانت تحتله يف السابق الحامسة الدينية، 

والغرية الوطنية والشغف السيايس. وكام يحصل أحيانا مع الدين والوطنية والسياسة، 

تجعل كرة القدم التوتر يحتدم وُترتكب العديد من الفظاعات باسمها«(164).

من  ألوان  أربعة  عىل  َتوزَّع  لالستعارة،  العسكري-السيايس«  »النسق  وهذا 

االستعارة، األول متعلق بالفضاء واتجاهاِته (املعسكر - امليدان - املعرتك - الجبهة 

األمامية - الوسط - الخلف)، والثاين يتمثل يف استعارة الوسيلة (النهج التكتييك 

- الدفاع - الهجوم - الحملة املضادة واملنظمة والرسيعة)، والثالث هو استعارة 

الخصم)، ثم استعارة   - الخفاء - رأس حربة  (الكتيبة - جندي  ذ والضحية  امُلنفِّ

النتيجة (االنتصار - الفوز - الظفر باللقب)(165). 

ويرتجم خطاب التعليق الريايض بنية الحرب موزِّعا إياها عىل عنارص خامسية ثابتة 

تناظرها عرب شبكة معجمية واسعة، وهو ما ميكن رشحه تفصيال يف الجدول التايل(166): 

البنية االستعارية للتعليق الصحايف الريايض لكرة القدمللحرب 

املناورة – التهديد - جس النبض - الضغط عىل حامل الكرة...التخويفبداية

 الهجوم - بناء العمليات - املباغتة - الحملة املنظمة/ الرسيعة – الرمية –غزو مساحة العدووسط
التسديد - الرضبة...

-الدفاع عن املوقع الخلفية  املنطقة  تأمني   - املحاولة  صد   - الرتاجع   – الدفاعي   التكتل 
التحصني - الحائط البرشي...

 املباغتة - املرتدات املضادة - الحملة املضادة - بناء العمليات الهجوميةالهجوم املضاد
من الخلف...

الهزمية – االنهيار – االنتصار – الفوز - الظفر باللقب - سحق الخصم...االنتصار/ الهزميةنهاية
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وهذه الخاصية الجيوسياسية لكرة القدم ليست جديدة؛ فها هو جوليانو يقول:

»عند سور مستشًفى للمجانني، يف ميدان مقفر يف بيونس إيرس، كان بعض 

الفتيان الشقر يتقاذفون كرة بأقدامهم.

سأل طفل: 

ـ من هؤالء؟

أخربه أبوه: 

ـ إنهم مجانني، إنجليز مجانني.

الحادثة من طفولته.  يتذكر هذه  الصحايف خوان خوسيه دي سويثاريبليل. 

البالتا  دي  ريو  منطقة  يف  مجانني  لعبة  القدم  كرة  كانت  األوىل  األزمنة  ففي 

(األرجنتني وأورغواي). ولكن يف أوج التوسع اإلمرباطوري صارت كرة القدم سلعة 

قروض  أو  القطارات  أو  مانشسرت  أقمشة  عن  شهرة  تقل  ال  للتصدير  بريطانية 

مرصف باريتجز أو مذهب حرية التجارة«(167). 

هو  كان  وإن  معنى،  من  يخلو  ال  الجنون  عن  الرجل  هذا  حديث  لكن 

بني  اندلعت  التي  السياسية  األزمة  رأيناه يف  الذي  النحو  األمر عىل  يقصد  مل 

مرص والجزائر يف العام 2009 إثر شحن إعالمي كبري سبق أن صاحب وأعقب 

التطور  أو  العامل 2010،  البلدين يف تصفيات كأس  مباراة فاصلة بني منتخبي 

األكرث رضاوة، حني كانت كرة القدم الرشارة التي أدت إىل انفجار االحتقان بني 

ُقتل فيها أكرث من 4 آالف  البلدين  السلفادور وهندوراس فوقعت حرب بني 

قتيل، معظمهم مدنيون، ومعهم 10 آالف مشوه و120 ألف مرشَّد، وُدمرت 

مئات البيوت واملنشآت. 

فقبَل املباراِة حظرْت حكومُة هندوراس عىل السلفادوريني متلُّك أراٍض بها، 

وطردت بعضهم وهم من اإلقطاعيني الذين عاشوا فيها أجياال، وقطعت العالقات 

الديبلوماسية بني البلدين، وتبادلت وسائل اإلعالم سجاال شَحن النفوس بالغل. 

مباراة  خوض  البلدين  عىل   1970 للعام  العامل  كأس  بطولة  تصفيات  وفرضت 

ل للمباراة النهائية، بعد أن  فاصلة يف املكسيك لتحديد الفريق الذي سوف يتأهَّ

تبادال الفوز عىل أرضيهام. وانتهت هذه املباراة بفوز السلفادور بثالثة أهداف 

مقابل هدفني يف الوقت اإلضايف، فنزل الهندوراسيون إىل الشارع وهاجموا فقراء 
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البلدين،  بني  شاملة  حرب  إىل  األمور  لتتطور  عندهم،  املقيمني  السلفادوريني 

استمرت أربعة أيام(168). 

وينبع ارتباط التصورات واالستعارات السياسية بكرة القدم من خمسة أمور 

ميكن رشحها عىل النحو التايل:

مع  الشديد  تداخلها  إىل  نظرا  للغاية،  معقدة  السياسية  العملية  تبدو  ـ   1

طها عرب مناذج تأخذ  حقول معرفية ونشاطات إنسانية أخرى، ويأيت التحليل ليبسِّ

أشكاال مختلفة ترتاوح بني الكالم اللفظي الرصف والحسابات الرياضية الدقيقة، 

كام أنها عملية تتسم بالشمول، إىل حد بعيد، إذ إن كل النشاطات البرشية قابلة 

للتسييس عندما تدخل يف صميم اهتاممات السلطة السياسية.

وميكننا يف ركاب هذا تحليُل القيم االجتامعية والسياسية الكامنة يف بطولة 

بالعرب والعظات، وتقدم  أنها مملوءة  لندرك  الدول(169)،  العام يف بعض  الدوري 

عة مبشاهد عدة ميكنها - إن تجاورت أو توازت أو حتى  لنا لوحة عريضة مرصَّ

تتابعت - أن ترشح لنا، وتكشف لنا، جانبا من الخصال االجتامعية للشعب يف 

هذه اللحظة من تاريخه، منها ما هو إيجايب، وهو ليس بالقليل، ومنها نرش ثقافة 

اعتباطية وعشوائية ترَكن إىل أن الفائز فريق محظوظ، ويهزم خصومه عن طريق 

املصادفة، وأن هناك تواطؤا ملصلحته، وتوجد مؤامرة عىل منافسيه. وهناك أيضا 

االنحياز إىل التحايل عىل حساب الحقائق الجلية، ومنها أن املثابر ينترص ولو بعد 

حني، وأن اإلميان بالرتاكم يدفعنا إىل األمام.

الكرة  بني  االستعارات،  تبادل  من  يخلو  ال  الذي  والتأثري،  املنافع  تبادل  ـ   2

النظم  ففي  السيايس؛  النظام  لطبيعة  وفقا  تختلف  مسألة  وهي  والسياسة، 

العمل  الرياضة وفرقها وبطوالتها ونجاحاتها وبني  الدميوقراطية يوجد متايز بني 

واملنافسة  السياسية،  العمليات  يف  الرياضة  تؤثر  »ال  بحيث  والحزيب،  السيايس 

العمليات  مآالت  النرص يف  أو  الهزمية  تؤثر  وال  والسياسيني،  األحزاب  بني  الحرة 

النظم  يف  أما  واستثناء.  نادرا  إال  الحاكمة،  السياسية  الطبقة  وشعبية  السياسية 

السياسية الشمولية والتسلطية فاليزال للرياضة بعض الدور النسبي وبعض التأثري 

يف مكانة بعض السياسيني من حيث الشهرة والذيوع واملكانة خاصة بعض ذوي 

االهتاممات الرياضية لبعض الفرق الوطنية أو القومية يف هذا الصدد«(170).
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والتسلطية  الشمولية  الدول  يف  القدم،  كرة  وخاصة  الرياضة،  تلعب  كام 

عديدا من األدوار السياسية التي يستخدمها رجال السياسة، ومن بينها »توظيف 

الرياضة يف بناء الهويات القومية، وتحقيق التامسك االجتامعي، والوالءات الكربى 

باسم الوطنية، أو القومية، من خالل قدرة الفرق القومية عىل استقطاب الوالءات 

والعرق  واللغة  واملذهب  والدين  والعشرية  القبيلة  القامئة عىل  األولية  فوق  ما 

واملنطقة والرشائح االجتامعية املتصارعة، عالوة عىل استعامل كرة القدم مصدرا 

العامة  االهتاممات  استقطاب  قنوات  وإحدى  واالجتامعية،  الوطنية  للتعبئة 

لالنشغال  بديال  الكربى  الفرق  مع  والتعامل  السيايس،  املجال  خارج  للجامهري 

بالحياة الحزبية«(171). 

كام ميكن النظر إىل كرة القدم أو استعارتها يف تحليل طبيعة السياق الذي 

بارين  الربيطاين  الصحايف  يرى  املثال  سبيل  فعىل  برمته؛  السيايس  بالنظام  يحيط 

الصغرية،  الربيطانية  املجتمعات  داخل  بجذورها  ضاربة  القدم  كرة  أن  روناي 

إليها األجداد،  التي ذهب  الحي  امتداد لكنيسة  الدوري املمتاز هي  أندية  وأن 

األخري ضد  الحصَن  كانت هي  الكرة  وأن  ليال،  ارتيادها  اعتادوا  التي  الحانة  أو 

الفكرة التاترشية األصلية التي ال تعرتف بيشء اسمه املجتمع، يف إشارة إىل حقبة 

الثامنينيات يف بريطانيا، والتي زادت فيها النزعة النيوليربالية(172). 

اليسارية، ميزح حني  املرجعية  باييه، ذو  األوُرغواي، خوسيه  ومل يكن رئيس 

وضع كرة القدم ضمن خطة إعادة التأهيل البدين ألطفال بالده، والتي كانت يف 

حاجة إىل ثورة حقيقية، لرتتبط اللعبة بقرارات مجانية التعليم، وتعميم تدريس 

الرتبية البدنية. وسمحت تغيريات باييه بخوض العبي الكرة يف األوُرغواي غامر 

دوري عاميل نظمته القوى الشيوعية املحلية انطلق مع بداية العرشينيات، وبعد 

عىل  وتتقدم  القدم،  كرة  يف  العامل  تسود  األوُرغواي  كانت  واحد  َعقد  من  أقل 

التوازي يف التنمية والنمو مبا جعلها تتصدر وقتها قارة أمريكا الالتينية يف مستوى 

معيشة الفرد. كام وجدنا امتزاج االشرتاكية بالكرة يف األساليب التي تحكم العمل 

األرجنتينية،  قرطبة  مدينة  قرب  الشبايب«،  االجتامعي  جيفارا  »تيش  نادي  يف 

والذي يضطلع بتنمية النشء، وتحسني األوضاع املعيشية والثقافية للمجتمعات 

متوسطة الحال يف اإلقليم(173).
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3 ـ من املمكن أن متنح كرة القدم الالعبني الذين لهم اهتاممات سياسية القدرة 

بعد  أو  اللعبة،  مامرستهم  أثناء  يف  سواء  االتجاه،  هذا  يف  بارزا  دورا  يؤدوا  أن  عىل 

اعتزالهم. فعىل سبيل املثال أعطت كرة القدم الليبرييَّ جورج ويا، الذي لعب لفريق 

»إيه. يس. ميالن« وفاز بجائزة أفضل العب يف العامل يف العام 1995، رأَس ماٍل اجتامعيا، 

وقدرات مادية فارقة نسبة إىل مواطني بالده، وكذلك صيتا وذيوعا واسعا(174). 

وقد كسب سيلفيو بريلسكوين، صاحب نادي ميالن، االنتخاباِت وصار رئيس 

كرة  مالعب  مدرجات  من  املأخوذة  إيطاليا«  »قوة  شعار  تحت  إيطاليا  وزراء 

القدم، حني وعد بأن ينقذ البالد من أزمتها مثلام أنقذ فريق ميالن. واستغل نجم 

كرة القدم الربازيلية رونالدينيو غاوتشو، الذي حصل عىل لقب أفضل العب يف 

الذي  الربازييل،  العامل 2005، شهرته يف االنضامم إىل صفوف الحزب الجمهوري 

يف  بقوة  ودخل  اإلنجيلية،  الله  مللكوت  العاملية  للكنيسة  السياسية  الذراع  ُيعد 

املساهمة يف مشاريع الحزب، ومقرتحاته عىل املستويني املحيل والفِدرايل(175). 

4 ـ مل تعد كرة القدم لعبة فقط، بل أيضا صارت عملية اجتامعية واقتصادية 

حكومات  فهناك  رياضية،  مباريات  كونها  جانب  إىل  متكاملة،  وفنية  وسياسية 

ُتعَنى بالكرة إما إرضاء لشعوبها أو سعيا إىل خداعها واستغالل فوز يحققه الفريق 

الوطني ألغراض سياسية. فالحكومات املأزومة مثال، أو التي تفتقد الرشعية أو 

لبلدها  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  فوز  عىل  تسطو  كلتيهام،  أو  املرشوعية 

الصارخ عىل  أو إىل سياستها وتحوله إىل نرص وطني. واملثل  وتنسبه إىل نفسها 

هذا ما فعلته الحكومات العسكرية يف أمريكا الالتينية يف ستينيات ومثانينيات 

القرن العرشين، خصوصا يف الربازيل واألرجنتني. فالعسكريون الذين استولوا عىل 

السلطة يف الربازيل يف العام 1964 استغلوا فوز منتخب بالدهم مبونديال 1970 

لتثبيت حكمهم، وكان فوز األرجنتني مبونديال 1978 نقطة تحول باتجاه إضفاء 

رشعية عىل الحكم العسكري للبالد، الذي سعى إىل إقناع هذا الشعب بأن فوز 

منتخبه الوطني عىل بريطانيا يف مونديال 1986 بهدفني ُيعترب تعويضا عن الهزمية 

من  نوع  هو  سبق  وما  الفوكالند(176).  حرب  يف  األرجنتيني  للجيش  العسكرية 

استعارة كرة القدم يف ساحة السياسة باعتبارها إنجازا، أو أحد األسباب امُلكِسبة 

للرشعية أو املعززة لها.
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القدم  كرة  مع  التعامل  تتمثل يف  ورمزية،  أكرث عمقا  استعارة  لكن هناك   

عىل  الوطني  العلم  ولون  قدميه،  بني  بالكرة  »ينطلق  فالالعب  راية،  بوصفها 

صدره، مجسدا األمة القتحام األمجاد يف ميادين معارك بعيدة«(177)، فقد ربح 

يهتفون  وكانوا  وموسوليني،  الوطن  باسم  و1938   1934 مونديايل  اإليطاليون 

قبل كل مباراة »تحيا إيطاليا«، ثم يحيون الجمهور، بالتحية التي تعارف عليها 

أيديهم املرفوعة. وأعدم هتلر فريق دينامو  الفاشيون، حيث يبسطون راحات 

الطاغية  ألوامر  االمتثال  رفض  ألنه  ألوكرانيا؛  األملاين  االحتالل  أثناء  يف  كييف 

باالنهزام أمام منتخب أملانيا، وفاز عليه. أما موسوليني فقد أرسل برقية من ثالث 

كلامت إىل منتخب إيطاليا قبل خوضه املباراة النهائية ملونديال 1934 ضد املجر 

تقول: »الفوز أو املوت«(178).

األرجنتني  جاب  القدم  لكرة  فريقا  باراغواي  يف  األحمر  الصليب  وشكل 

واألوُرغواي ليجمع أمواال لعالج مصايب الحرب التي اندلعت يف العام 1934 بني 

الجمهورية  حكومة  وأرسلت  ُمقفرة.  حدودية  منطقة  عىل  وبوليفيا  باراغواي 

الباسكية فريقها ليجوب فرنسا، فيجمع أمواال ملساعدة املنكوبني من الحرب التي 

شنها فرانكو عىل الجمهورية. وفعل فريق برشلونة األمر نفسه فأبحر إىل أمريكا 

وسقط رئيسه رصيعا يف العام 1937 برصاص رجال الديكتاتور، الذي مل يكن أقل 

اهتامما بتوظيف كرة القدم يف تحسني صورة نظام حكمه من خالل فريق ريال 

مدريد، حيث راح يربح البطولة تلو األخرى، ويبهر العامل بطريقة لعبه، حتى أن 

أحد قادة نظام فرانكو وقف ذات يوم أمام الفريق وقال: »أناس كانوا يكرهوننا 

يف السابق صاروا اآلن يفهموننا بسببكم«(179). وكانت كرة القدم واحدة من أوسع 

يف  النازي  هزمية  أعقبت  قطيعة  بعد  العامل  إىل  أملانيا  بها  عادت  التي  األبواب 

الحرب العاملية الثانية، خالل مشاركتها يف مونديال 1954.

وحني فازت الربازيل مبونديال 1970 أهدى ديكتاتورُها الجرنال مديتيش الالعبني 

نقودا، ووقف أمام املصورين حامال الكأس بيديه، بل رضب الكرة برأسه، ثم مىض 

يف خطوة عسكرية إىل األمام تصحبه أغنية: »إىل األمام أيتها الربازيل« التي ُوضعت 

التلفزيون  كان  فيام  للحكومة،  الرسمية  املوسيقى  إىل  ليتحول  للمنتخب،  خصيصا 

يعرض صورة بيليه وهو يطري فوق العشب، وتحته عبارة »مل يعد يف إمكان أحد 
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املندفع  كيمبس  صورة  فيديال  الجرنال  استخدم  األرجنتني  ويف  الربازيل«.  إيقاف 

تكون  حتى  الدوالرات  من  املاليني  مئات  أنفق  أن  بعد  نفسه،  للهدف  كإعصار 

ن صورته. وحني فازت بالده مبونديال 1978، كان عىل  املناسبة أسطورية، لعلها ُتحسِّ

بعد كيلومرتات قليلة من امللعب الذي شهد املباراة النهائية مركٌز للتعذيب واإلبادة 

يف إحدى املدارس العسكرية، وكانت الطائرات تلقي باملعتقلني املعارضني أحياء يف 

البحر، وُيغتال آالف مؤلفة من األرجنتينيني من دون ترك أي أثر للجرائم، لكن كل 

ي عليه مؤقتا يف ضجيج انتصارات الفريق، وتصفيق املعلقني الذين كانوا  هذا ُعمِّ

مجرَبين عىل هذا، وسيل ترصيحات مجاملة لحسن الضيافة من كبار رجال الفيفا 

ومن سياسيني مدعوين من بينهم وزير الخارجية األمرييك هرني كيسنغر(180). وعني 

الكبرية. وفعل  الشعبية  كولوكولو ذي  لنادي  رئيسا  نفسه  بونشيه  ديكتاتور شييل 

الجرنال جارسيا ميزا يف بوليفيا األمر نفسه، حيث صار رئيسا لنادي ويليسرتمان(181).

ويف أوج حرب االستقالل الجزائرية، وتحديدا يف العام 1958، شكلت الجزائر 

منتخبا ارتدى قميصا بلون العلم الوطني، لكن الحصار مل ميكنه من اللعب إال 

مع املغرب، الذي عاقبه الفيفا بالحرمان من اللعب عدة سنوات، فاضطر الفريق 

الجزائري إىل اللعب مع بعض فرق الجمعيات الخريية يف العامل العريب وأوروبا 

الرشقية، وكان من بني أعضاء الفريق العبون محرتفون يف فرق فرنسية عاقبتهم 

بقسوة، ومل ترفع العقوبة إال بعد استقالل الجزائر يف العام 1962.

ومل تقترص استعارة كرة القدم يف السياسة عىل الواقع، بل ذهبت إىل توظيفها 

يف  رواية  صدرت   2015 العام  ففي  به،  التنبؤ  أو  السيايس،  املستقبل  تخيل  يف 

مالعب«(182)  »إصابة  بعنوان  الصاوي  أحمد  هو  سيايس مرصي  لكاتب  القاهرة 

يقع  قد  كبري  سيايس  حدث  حول  الخيال  ليطلق  القدم  كرة  بلعبة  فيها  توسل 

العبور  أجل  من  إرسائيل  مواجهة  يف  األيام  من  يوم  يف  نفسها  مرص  تجد  حني 

واالجتامعي  النفيس  التأثري  لرسد  فرصة  الحدث  هذا  من  ليتخذ  املونديال،  إىل 

يبني موقف كل  مبا  للعبة،  املتحمس  والجمهور  واملدربني  الالعبني  والسيايس يف 

هؤالء من التطبيع مع إرسائيل عرب كرة القدم.

5 ـ دخلت كرة القدم يف حيز التصورات واألفكار واألوهام التي تطرحها بعض 

األيديولوجيات. فعىل سبيل املثال يرى الفيلسوف الربيطاين ساميون كريتشيل أن 
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الحرية  تربط  أنها  إىل  نظرا  بالكرة،  يليق  الذي  السيايس  االتجاه  االشرتاكية هي 

الفردية مبصلحة املجموع، وهي مسألة متيض عليها اللعبة فوق البساط األخرض، 

الكبري  النجم  الفريق، ويعتمد  الالعب يترصف ويبدع بحرية لكن ضمن  إن  إذ 

عىل بقية رفاقه، ومن دونهم ليس يف وسعه أن يكون فعاال. وقد كان بيل شانكيل 

املدير الفني لفريق ليفربول خالل ستينيات القرن العرشين يتبنى فكرة االشرتاكية 

بالجمهور،  أيضا  وعالقته  للفريق،  إدارته  طريقة  يف  األشمل  مبفهومها  اإلنسانية 

وكان يترصف ليس باعتباره سياسيا بالطبع، ولكن وفق منظومة قيم أو أسلوب 

حياة يقوم عىل اإلميان بأن الفوز أو النجاح ال ميكن إدراكه إال يف إطار املجموع.

لكن األمر مل يقف عند القيم العامة أو طريقة العيش، عىل نحو ما يعتقد 

الفريق.  وتشكيل  اللعب،  طريقة  لتشكل  األيديولوجيا  دخلت  بل  شانكيل، 

القوميات  واختالف  لتنوع  الوطني  املنتخب  أخضع  السوفييتي  فالنموذج 

االتحاد  منها  يتكون  التي  القوميات  لكل  ممثال  الفريق  يأيت  بحيث  واللهجات، 

السوفييتي متسع األرجاء. يف املقابل كانت هناك محاولة يك تعكس طريقة اللعبة 

األيديولوجية الشيوعية، عرب اإلميان بشمولية أدوار الالعبني يف امللعب، وإعطاء 

مفاهيم جديدة الستغالل املساحات، وتنوع املهارات التي ميكن ألي العب أداؤها 

يف إطار املجموع.

الِنسوية، وهو ما تطرحه الالعبة  ومتاهت كرة القدم مع بعض التصورات 

الظالم«،  األضواء ويف  كتابها »تحت  أوكسنهام يف  السابقة جويندلن  األمريكية 

التي ترشح فيه ما يدور يف العامل الرسي لكرة القدم النسائية يف الواليات املتحدة 

وروسيا االتحادية والربازيل، وكيف تعاين الالعبات يف مواجهة نظام ذكوري قاٍس، 

النساء،  شأن  من  تقلل  ذهنية  صور  جانب  إىل  الجنسني،  بني  واضحة  وتفرقة 

وقبلها منظومة قوانني مجحفة بالسيدات، وقواعد مغايرة للعبة، ال تعطي وزنا 

للكرة النسائية(183). 

ومتت استعارة كرة القدم برمتها بوصفها مجاال للتعبري عن التعصب السيايس 

ر  واالجتامعي، أو مثلت ُمتَّكأً لهذا، وهي حالة نراها يف بلدان عديدة، حيث يحقِّ

ففي  صارخني،  مثلني  عرض  هنا  وميكن  غريه.  مشجعي  من  فريق  كل  مشجعو 

إيطاليا نجد أنه عندما بدأ فريق نابويل يلعب كرة قدم عىل نحو أفضل استعاد 
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سكان شامل البالد صورا قدمية للتعصب والعنرصية ضد الجنوبيني فكانوا يرفعون 

بكم  أهال  النابوليون،  »أيها  تقول:  وتورين  استادي ميالن  لهم يف  مهينة  الفتات 

يف إيطاليا« أو »إننا نعتمد عليك يا بركان فيزوف«، أي ينتظرون من الربكان أن 

يجرفهم ومييتهم جميعا، ثم ُينِشدون:

»يا للرائحة الكريهة

حتى الكالب تهرب

النابوليون قد وصلوا

آه للملونني للمزلزلني

ال ميكن حتى للصابون أن ينظفهم

نابويل أيتها الرباز، نابويل أيتها الطاعون

أنِت عار عىل إيطاليا كلها«(184).

يشجعه  الذي  األرجنتيني،  جونيورز  بوكا  فريق  مع  نفسه  األمر  ويحدث 

الريفيون والسود، فيتأفف منهم سكان بوينس آيرس، ويطلقون عقائرهم بغناء 

كريه يف املدرجات:

»الكل يعرف أن البوكا يف حداد

فجميعهم سود، جميعهم بغايا

ال بد من قتل هذا الروث

البد من رميهم إىل نهر ريتشاويلو«(185). 

الكراهية  ثقافة  وبث  للتعصب  مجاال  باعتبارها  القدم  كرة  استعارة  لكن 

السود.  العنرصي ضد  بالنزوع  ارتبطت  قتامة، حيث  أشد  إىل مساحات  دخلت 

ففي العام 1921 أصدر الرئيس الربازييل إيبيتا سيوبيسوسا مرسوما يقيض بعدم 

إرسال الالعبني السود للمشاركة يف بطولة كأس أمريكا الالتينية حتى ال يسيئوا إىل 

البالد. لكن عىل رغم أنف السلطة فرضت مهارُة الالعبني السود والخالسيني نفَسها 

مع تقدم السنني، وصارت كرة القدم وسيلة للَحراك االجتامعي لديهم، بل حيازة 

ثروات هائلة، والتحول إىل نجوم عامليني(186). 

عبني بيض البرشة،  ووقع األمر نفسه يف أوروبا، فبعد أن كان هناك انحياز لالَّ

أخذ األجانب يزحفون عىل األندية األوروبية، حتى وجدنا فريق تشيليس تحت 
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إدارة اإليطايل جيانلوكا فياليل ينزل إىل أرض امللعب خاليا من أي العب بريطاين. 

ووضع فريق أرسنال قامئة العبني أساسيني واحتياطيني كاملة من غري الربيطانيني 

يف العام 2005، تحت قيادة الفرنيس آرسني فينغر. وصوال إىل مشاركة 27 العبا من 

22 جنسية مختلفة من الفريقني يف مباراة واحدة بني بالكبرين ووست بروميتش 

يف يناير 2011(187). 

إن هذه االعتبارات الخمسة تجعل االستعارة املتبادلة بني كرة القدم واألفكار 

أن  يعتقد  من  كان هناك  لو  يربرها، حتى  ما  ولها  قامئة،  السياسية  واملامرسات 

عىل  نطبقه  أن  ميكن  بتمرين  أشبه  الكرة  وتبقى  املجالني.  بني  واهية  العالقة 

مجاالت أخرى، لقيام االستعارة السياسية يف أنشطة ومامرسات ال حرص لها، وأن 

هذا أمر ال فكاك منه، مهام حاول البعض أن يضيق الخناق عىل السياسة لتصري 

والعالقات  العليا،  بالسلطة  املرتبطة  والترصفات  واملفاهيم  املعاين  مقترصة عىل 

بني الدول فقط.

هـ ـ السياسة الدولية بوصفها رقعة شطرنج
فإن  القدم،  وكرة  السياسة  بني  االستعارات  تبادل  لنا  يبني  تقدم  ما  كان  إذا 

هناك لعبة أخرى اسُتعريت بحذافريها لتشكل صورة لالسرتاتيجيات والتكتيكات 

استعارتها يف  لكثريين  يحلو  التي  الشطرنج  لعبة  والحربية معا، وهي  السياسية 

تكون  رمبا  هذا  يف  وهي  لها،  والتخطيط  الحرب  وتجهيزات  السياسة،  ترتيبات 

تصور  كانت  وإن  وبراعة(188)،  تؤدي دورها هذا يف صمت  التي  األلعاب  أقرب 

الحرب  أنها »عقالنية« و»منتظمة« و»هادئة« وتصوير  الدولية عىل  السياسات 

عىل أنها مامرسة برشية متيض بإحكام شديد، حيث يتمكن القادة العسكريون 

القتال كل ما دار يف عقولهم، وفكروا فيه مليا، قبل  من أن يحققوا يف ميادين 

النزال الهائل، وهذا أمر فيه كثري من التفكري غري الواقعي.

وقد ولدت لعبة الشطرنج يف حضن تصور فلسفي يرى أن »السياسة عقالنية« 

إىل حد بعيد، إذ يقال إن ملكا هنديا ُيدَعى بلهيث أراد اخرتاع لعبة تعتمد عىل 

باهبود تعتمد عىل  لها ملك هندي سابق هو  لعبة فضَّ العقل الرصف بدال من 

الالحق  امللك  إميان  »الرند«، من منطلق  أو  »الطاولة«  الحظ والعقل معا وهي 
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ًة عن فلسفته تلك(189).  بأن العقل وحده محرك الحياة، فجاءت »الشطرنج« معربِّ

وهذا النزوع العقالين رمبا هو ما دفع وزير املالية األملانية بيري شتاينربوك، الذي 

أشياء  هناك  أن  يرى  أن  إىل  الشطرنج،  لعبة  يف  بونابرت  نابليون  نازل  لو  متنى 

مشرتكة تربط الشطرنج والسياسة، من بينها أن كليهام تربطه عالقة بالتخطيط 

االسرتاتيجي، تقوم يف زاوية منها عىل أن الالعب يدرس ويقدر موقفه أوال، ثم 

التي  التالية  بالخطوة  يتنبأ  أو منافسه، محاوال أن  يضع نفسه يف مكان خصمه 

سيقدم عليها(190). 

العموم  لعبة  لة فهي كذلك  املفضَّ امللوك  لعبَة  وإذا كانت »الشطرنج« هي 

التي متكن خيالهم من التحليق بعيدا عن القاع، لينصبوا أنفسهم، َطواَل وقت 

اللعب، قادة وملوكا يسوسون الجيوش ويدخلون الحروب ليكسبوها أو يخرسوها 

عىل رقعة واحدة، وهم يف هذا مثل امللوك الواقفني عىل الرقعة، يحققون النرص 

من دون أن يروا صور الدمار والقتل حيث الدم واألشالء التي تصاحب الحروب 

الحقيقية، أو حتى بعض األلعاب اإللكرتونية الحديثة، فإن انترصوا تواضعوا بال 

ضوضاء، وإن ُهزموا صربوا بال انفعال وال احتداد وال احتقان.

 من أجل هذا باتت »لعبة الشطرنج مجازا متكررا داال عىل شؤون العالقات 

الدولية، تزين الصورة امللتقطة فنيا مللوك وفرسان (شاهات وبيادق) العديد من 

الكتب أو املقاالت البحثية، خصوصا تلك املتعلقة بنظرية العالقات الدولية«(191)، 

املفضلة لدى ساسة مشهورين مثل  لعبة ملكية هي  باعتبارها  أنها صارت  كام 

لينني  وكذلك  شطرنج،  رقعة  عىل  ملعاركه  يخطط  كان  الذي  بونابرت  نابليون 

وهتلر وترششل وجيفارا وكاسرتو وأوباما، كام مارسها أدباء مثل شكسبري وماركيز، 

تقديرا  فيها  »العاصفة« حني أضاف مشهدا  األول سياسيا يف مرسحيته  ووظفها 

أورد  فيام  املاهرات،  الشطرنج  العبات  من  واحدة  كانت  التي  إليزابيث  لألمرية 

الثاين شيئا عنها يف روايته »الحب يف زمن الكولريا«، حني توقف الدكتور أوربينو 

عن لعبها بعد انتحار صديقه جريمايه(192). 

هو  فها  االسرتاتيجي،  والتخطيط  السياسة  يف  الشطرنج  استعارة  وتعددت 

رقعة  العامل  يرى  بريجنسيك  زبجنيو  السابق  األمرييك  القومي  األمن  مستشار 

شطرنج يف كتابه الشهري »رقعة الشطرنج الكربى: األولويَّة األمريكية ومتطلباتها 
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بالده  استمرار  لكيفية  ونبوءة  وتحليال  تنظريا  يحوي  والذي  الجيوسرتاتيجية«، 

مسيطرة عىل العامل أطول فرتة ممكنة، عرْب رسد تاريخي أراد من خالله أن يربهن 

عىل أن اإلمرباطورية األمريكية مختلفة عن غريها من اإلمرباطوريات التي حكمت 

العامل منذ فجر التاريخ، ثم يعدد ركائز قوتها، وأرسار ظهورها الرسيع باعتبارها 

قطبا أوحد يف العامل املعارص، والقوى األخرى التي ميكن أن تنافسها، والتحديات 

والتهديدات التي ستواجهها، واألماكن التي سيتعزز فيها النفوذ األمرييك، واألرض 

التي ستكون نقطة انطالقها إىل الهيمنة عىل العامل، والقوى التي ستساندها يف 

سبيل تحقيق هذا الهدف(193). وهناك من حاول توزيع أدوار الدول يف منطقة 

الرشق األوسط بالطريقة نفسها التي تتوزع بها قطع الشطرنج عىل رقعتها، فدولة 

متثل »املَلك« وأخرى متثل »الوزير« وثالثة متثل »الطابية« ورابعة متثل »الحصان« 

وخامسة هي »الفيل«، وهناك من ليس بوسعها سوى أن تكون »بيادق«، ويدور 

بينام تحاول قوى أخرى أن  بينها عىل هذا األساس،  التزاحم والتنافس والرصاع 

تقحم نفسها عىل الرقعة باحثة عن دور بأي مثن. 

واستعار راي تاكري، من واقع خربته الطويلة بالشؤون اإليرانية وعضويته يف 

مجلس العالقات الخارجية األمريكية، لعبة الشطرنج يف تحليل السياسة اإليرانية 

ذت بأيدي أحمدي نجاد الذي ميثل جيل  ُنفِّ الخفية، خاصة حيال العراق، التي 

العائدين من الحرب، وأستاذه خامنئي، والرباغاميت هاشمي رافسنجاين، واإلصالحي 

محمد خامتي، يف غفلة من إدارة الرئيس جورج بوش الذي غزا العراق، فسلَّمه، 

من دون قصد منه، إىل النفوذ اإليراين(194). 

ي هو  ر وليام جاري كار، وقد كان ضابطا يف البحرية الكندية وكاتبا ُصفِّ وصوَّ

وعائلته يف ظروف غامضة، األرَض عىل أنها مجرد رقعة شطرنج، متتد أيٍد خفية 

لتحرك ما عليها من قطع يف صمت ومكر ودهاء، ليصبح القادة بل الشعوب طوَع 

التابعة  الضغط  وجامعات  اليهود  حاخامات  الخفية  القوة  بهذه  قاصدا  بنانها، 

إىل  يسعون  الذين  امللحدين،  بالنورانيني  إياهم  مسميا  الدول،  مختلف  يف  لهم 

نرش الفساد والرذيلة، خصوصا بني الشباب، وإنهاك األمم، سواء بدفع عمالئهم 

والرشوة  الفساد  يف  يقعوا  يك  الساسة  لكبار  فخاخ  بنصب  أو  الحكم،  سدة  إىل 

ني ابتزازُهم، ومن ثم تسيريهم كيفام  والتزوير، ومن ثم يسهل عىل هؤالء امُلتخفِّ
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الدول  لرتهق  واالجتامعية،  والسياسية  االقتصادية  األزمات  إثارة  عرب  أو  شاءوا، 

َيعترب  أنه  درجة  إىل  هذا  تصوره  يف  كار  ويصل  والفوىض.  واالضطراب  بالديون 

الثورات الكربى، اإلنجليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية، حلقات يف مسلسل 

واحد متناسق ومخطط له من ِقَبل املنظامت الرسية العاملية، وأن قادة كبارا مثل 

ترششل وستالني وروزفلت هم مجرد أحجار عىل رقعة شطرنج، تحركوا بال إرادة 

منهم مستشهدا يف كتابه هذا، الذي استغرق إعداده أربعة عقود، بقرائن ُتبني 

تغلغل عائالت يهودية كربى يف صفوف النخب الحاكمة يف بلدان عدة لتصبح يف 

طليعتها، وبكتب سابقة منها »بروتوكوالت حكامء صهيون« وبعض املخطوطات 

املحفوظة يف مكتبات عامة(195). 

فت  السياسة والحرب، حيث ُوظِّ بل تعدت استعارة لعبة الشطرنج مسائل 

يف التعبري عن اللغة ذاتها، وهي بالقطع حامل املجازات األول. وقد حاول عامل 

اللغويات السويرسي فريديناند دي سوسور أن يقرِّب قواعد اللغة ومكوناتها إىل 

تطورا  اللغة  يعترب  الذي  التاريخي  الطابع  ذا  اللغوي  الدرس  متجاوزا  األذهان، 

لألصوات، وينظر إليها عىل أنها بوصفها رقعة شطرنج يتغري وضعها باطراد يف كل 

نقلة ينفذها أحد الالعبني، وعندها ميكن وصفها بشكل كامل نحدد فيه وضع كل 

قطعة يف الصورة اإلجاملية املاثلة أمامنا، متجاوزين الشكل السابق لها، كام نغض 

اتجاه تحقيق  نتقدم يف  الرقعة ونحن  الفائتة عىل  باستمرار عن نقالتنا  الطرف 

لودفيغ  النمساوي  الفيلسوف  كرر  وقد  خنقه.  أو  امللك«  »موت  وهو  الهدف 

فتغنشتاين االستعارة ذاتها، رابطا املعنى املفرد ألي اسم بالقضية التي نعالجها يف 

كالمنا أو كتابتنا، ليشرتك اللعب واللغة، بوصفها مامرسة اجتامعية، مع الشطرنج 

يف عملية تبادل األدوار بني الالعبني، واحرتام قواعد اللعبة، وفهم السياق العام 

الذي تحدث فيه(196). 

لكن استعارة الشطرنج يف عامل السياسة تبدو أشبه مبغامرة، أو مترين عقيل خيايل، 

ألن واقع اللعبة غاية يف التعقيد، حيث ُيخربنا الالعب الرويس جاري كاسباروف، 

الذي احتل عرش بطولة العامل للشطرنج بال منازع طوال 15 عاما، أن البدائل أو 

وفكرية  وقانونية  وحربية  سياسية  أبعاد  لها  التي  الشطرنج،  لعبة  يف  االحتامالت 

ونفسية وروحية، تبلغ 10 مرفوعة إىل  120 من األلعاب املحتملة (12010)(197). 
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السلم  دعائم  إلرساء  مجدية  وسيلة  األيام  سالف  يف  الشطرنج  كانت  لقد 

ما  أنها رسعان  إال  اللعبة،  هذه  يف  مباراة  بنتائج  املتحاربان  يقبل  حني  العاملي 

أهدافها  وغريت  السياسة  بها  لعبت  أن  بعد  السياسية،  املشاكل  إليها  ُنسبت 

النبيلة أو الربيئة إىل استعامر مبارش، أو غري مبارش، للدول واملجتمعات، بل أحيانا 

استعامر للعقول واألفكار التي تدعو إىل النقيض من هذا. ومل تلبث أن زاحمت 

لعبة »الدومينو« الشطرنج يف السياسة الدولية، قبل أن تتحدث وزيرة الخارجية 

األمريكية كونداليزا رايس عام أسمتها »الفوىض الخالقة«(198)، فنظرية الدومينو 

ظهرت خالل الحرب الباردة، وتقوم عىل أنه إذا تشابهت دول يف نظم الحكم فإن 

أي تغيري يف نظام منها ستتبعه تغيريات متتالية يف البقية، يف حالة أشبه بتوايل أو 

تدحرج قطع الدومينو، حيث إن سقوط إحدى قطع الدومينو عىل القطع األخرى 

النظرية  واسُتعِملت هذه  واحد.  اتجاه  يف  توايل سقوطها  إىل  تؤدي  تليها،  التي 

درجة  تقدم  أن  ُمفادها  نتيجة  إىل  لتتوصل  املقارنة،  السياسية  النظم  مجال  يف 

الدميوقراطية أو تراجعها يف دولة معينة ينترش وُيعدي الدول املجاورة لها.

وأثر اإلميان بـ »الدومينو« يف السياسة الخارجية األمريكية عقودا من الزمن، 

فقد أطلقها الرئيس إيزنهاور يف العام 1954، مجازيا، إليضاح األهمية االسرتاتيجية 

تتبعها  فسوف  للشيوعية  خضعت  إن  فيتنام  أن  اعتقاده  منطلق  من  لفيتنام، 

بلدان جنوب آسيا، وتصبح أسرتاليا ونيوزيلندا معرضتني للخطر يف خامتة املطاف. 

وكانت هذه النظرية هي القوَة املحركة للسياسة األمريكية يف أماكن أخرى يف 

العامل، فمثال، يبدو أن رونالد ريغان كان يعتقد أنه إذا ربح رجال الساندينيستا يف 

نيكاراجوا فسوف تصبح أمريكا الوسطى شيوعية برمتها، وتبقى تكساس ُعرضة 

للخطر. وما جعل األمريكيني يعتقدون هذا هو ما جرى لبلدان صغرية سقطت 

فريسة للعدوان الفايش يف ثالثينيات القرن العرشين(199). 

ورمبا وجد كاسباروف نفُسه أن استعارة الشطرنج يف عامل السياسة ليست بهذا 

الرتتيب املحكم الذي كان يدور يف ذهنه، فقد حاول اقتحام عامل السياسة بدخوله 

يف منافسة رشسة عىل الرئاسة الروسية، فلم يجد خصمه مستعدا ملنازلته بالهدوء 

والعقالنية والحكمة التي تسيطر عىل العبي الشطرنج، إمنا أودعه السجن، وأنهى 

ة عن عدم إحكام هذا اللون من  اللعب قبل أن يبدأ، وبذا تبقى الحقيقة املعربِّ
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ر التنبؤ بالطابع املستقبيل لهذا  االستعارة أحيانا، وهي ما قالته كارن روس: »يتعذَّ

العامل.. لقد مىض إىل غري رجعة زمن استغفالنا وجعلنا نرى العامل رقعة شطرنج: 

الفعيل«(200)،  الواقع  لنا كام هو يف  يتبدى  مخططا ومفصال وواضحا، بل سوف 

لكن هذا ال مينع أبدا من أن االستعارة بني السياسة ولعبتي الشطرنج والدومينو 

النظر عن  بغض  الدول  السيايس يف مختلف  والخطاب  التفكري  قامئة يف  ستظل 

تفاوت قدراتها.

و ـ املجتمع الرأساميل »مول« والتمويل »غزو«
واالشرتاكيون »قطط سامن«

كثريا  يجرتون  أنفسهم  العرشين«  »قمة  اجتامعات  ضد  املتظاهرون  يجد   

من االستعارات، وذلك يف معرض سعيهم إىل أن يقولوا للعامل كله: إن الرأساملية 

املتوحشة منبوذة، والسكوت عنها يؤِذن بخراب العامل أكرث وأكرث، والنظر إىل كل 

ما يف حياة البرش عىل أنه قابل للبيع والرشاء يشكل خطرا داهام عىل إنسانية 

اإلنسان الذي يجب أن يكون االقتصاد خادما له، ال أن يكون هو خادما لالقتصاد 

كام تريد الرأساملية يف طورها األشد رضاوة. وتسكن هذه االستعارات كثريا من 

شعاراتهم والفتاتهم وآرائهم.

وإلقائه عىل  الداغلة  الغابات  التوحش من بني أشجار  استعارة  فإن  بالطبع 

رأساميل  توجه  كل  ليس  إذ  والتجاوز،  املبالغة  من  قدر  عىل  ينطوي  الرأساملية 

الدول،  بناء  يف  مهام  دورا  الرأسامليات  بعض  أدت  حيث  بالرضورة،  متوحشا 

وبرهنت عىل أن وجود »الحافز الفردي« مهم جدا للتنمية، وهو أمر مل تتفهمه 

الدول الشيوعية واالشرتاكية فتساقطت تباعا.

من  وكذلك  واملحتكرين،  املستغلني  عىل  هذه  التوحش  استعارة  تقع  رمبا   

يقدمون للناس »املول« عىل أنه منوذج للحياة االجتامعية املثىل التي يجب أن 

عرفها  التي  االقتصادية  األطروحات  من  فكثري  فصاعدا.  اآلن  من  البرش  يحياها 

إطالق  عىل  ركزت  السوفييتي  االتحاد  انهيار  أعقبا  اللذين  الَعقدين  يف  العامل 

الحرية لفعل األسواق، قاصدة بهذا يف األساس فتح األبواب عىل مصاريعها أمام 

الرشكات العمالقة املتعددة الجنسيات، وإن كان هذا يحدث تحت طائلة مخاتلة 
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غه  وخداع يرتبطان بفضائل التحرر االقتصادي، وهو توجه له يف حد ذاته ما يسوِّ

دوما، لكن ليس بالطريقة التي يريدها هؤالء.

تلقاء  من  أو  مبفردها،  تستطيع  السوق  أن  من  الفكرة  هذه  انطلقت  وقد 

نفسها، أن تحقق التوازن االقتصادي والنمو امللموس. وُفرِض هذا املسار عىل العامل 

الثالث؛ فراحت املنظامت املانحة والراعية تضع »أجندات« وتطالب هذه الدول 

بااللتزام بها، وأال تحيد عنها، باعتبارها »الوصفة العالجية« الوحيدة القادرة عىل 

تحقيق النمو والتنمية. وُفرِض هذا املسار من دون مراعاة ظروف ومصالح الدول 

نجاعة  للوقوف عىل مدى  تجارب  فأر  باعتباره  اسُتخِدم  بعضها  إن  بل  الفقرية، 

للدول  صناعيا  املتقدمة  الدوُل  تعِط  ومل  عدمها.  ِمن  ما  غربية  اقتصادية  رؤية 

»األصلح  بشأن  حوارا  معها  تدير  أن  فرصَة  املضامر،  هذا  يف  واملتخلفة  النامية 

اقتصاديا« أو املناسب لها. 

عاناها  طاحنٍة  ماليٍة  بأزمٍة  العامُل  ُنِكَب  حني  قامئًا  الوضُع  هذا  وظلَّ 

الجميُع، وهي يف بنيتها كانت أزمة يف النظام الرأساميل االحتكاري يف تطوره 

ويف التزامه بالجانب املتطرف من أيديولوجيته الليربالية االقتصادية، ومن ثم 

فتحت الباب أمام سؤال محوري وجوهري وعريض عن مصري هذا النظام، 

وأعادت طرح املقوالت والرؤى التي انتقدت الرأساملية املفتوحة بال نهاية 

وبال ضوابط، ومنها ما ذكره كارل بوالنتي، أستاذ التاريخ االقتصادي اإلنجليزي 

يف  تكمن  كارثة  هناك  أن  من  العرشين،  القرن  وأربعينيات  ثالثينيات  يف 

تنظيم  قادر عىل  نظام سوقي  إلقامة  االقتصادية  لليربالية  اليوتويب  املسعى 

نفسه بنفسه(201). 

من  موجود  هذا  إن  بل  فقط،  زماننا  يف  ُتنَتقد  مل  هذه  »املول«  واستعارة 

املسار والخيار حني ربط  نفُسه من هذا  زمن سابق، حيث حذر آدم سميث 

فقر  تفرتض  الغني  لدى  الوفرة  أن  وأكد  املساواة،  الكبرية وعدم  امللكيات  بني 

كثريين، وهو قول شبيه مبا هو منسوب إىل عيل بن أيب طالب، كرم الله وجهه، 

من أنه »ما اغتنى غني إال بفقر فقري«(202)، لكن الغرب مل يكن معنيا بسامع 

أي أصوات من خارجه عن الطرق االقتصادية األفضل لتحقيق سعادة الطبقات 

األعرض من البرش.
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ومع العوملة األداتية »اخُتزِل اإلنسان يف ُبعده االقتصادي الباحث عن إشباع 

حاجات الجسد من املتعة واللذة والرتفيه، ما جعل قيمته تنحرص فيام يستهلكه، 

مستسلام للغة اإلعالنات التي تعمل يف دأب عىل صناعة املوافقة، وبيع األحالم، 

جديدة،  هويات  اتجاه  يف  والحفر  بل  النقدي،  والحس  العقالين  امليل  وتعطيل 

من  حالة  صنع  أو  الثقافية،  ومرجعياتها  وتاريخها  مبواقفها  الصلة  مقطوعة 

يبتكر نجومه  الجامعة إىل قطيع استهاليك  الذات، يف ظل تحويل  التمركز حول 

وقيمه املتصلة بالنجاح والربح باعتبارهام البوابتني الرمزيتني لفهم روح العرص، 

واالنخراط فيه، والشعور باالنتامء إليه«(203). 

استعارات  ُولدت  الرأساملية،  باستعارات  املفعم  االتجاه  هذا  مقابل  ويف 

تتجىل  اجتامعي  تقنني  بواسطة  األسواق  بتأطري عمل  املطالبة  ركاب  مضادة يف 

الطبقات الشعبية، أي تحديد رشوط توافق اجتامعي جديد خاص  فيه مصالح 

باملرحلة، وقائم عىل تطوير ميزان القوى ملصلحة الشعوب، عرب تحقيق أهداف 

مرحلية مثل التوظيف الشامل لأليدي العاملة، وتعديل توزيع الدخل القومي، 

وإنعاش حركة التنمية، وكلها مسائل مرتبطة بإنعاش دور الدولة الوطنية بوصفها 

اإلطار املناسب لبلورة وتنفيذ هذه املشاريع. 

وهذا املطلوب ال بد أن يشمله أي حوار حقيقي أو استعاري قائم بني الشامل 

التي تنجم  العامل يعاين ويالت األزمات االقتصادية املتالحقة  والجنوب، وإال ظل 

عن تدابري من يتصورون أن الدنيا ليست سوى »مول« كبري، وهي استعارة ملفقة، 

ألن الحياة فيها من التفاوت الطبقي واملتاعب املهنية والظروف الخشنة ونقص 

املوارد وزيادة الحاجات املراد إشباعها ما ال يجعلها أبدا مجرد متجر وملهى تتوافر 

فيه كل السلع وال تقع العيون فيه إال عىل كل يشء ملون وبراق وجذاب وناعم. 

ويف هذا السياق تتجىل أيضا استعارة قوية استعملها أرنست فولف يف كتابه 

»صندوق النقد الدويل... قوة عظمى يف الساحة العاملية« حني وصف الصندوق 

بأنه »جيش متوحش يغزو الدول بسالح املال«(204). وهي استعارة مهمة، تحتاج 

إىل رشح وتوضيح.

عىل  العمل  يف  الرسمية  الناحية  من  تكمن  األساسية  الصندوق  وظيفة  إن 

استقرار النظام املايل ويف مساعدة البلدان املأزومة عىل تاليف ما تعانيه من مشاكل، 
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لكن الواقع أن األمر ال يجري وفق هذه االستقامة، لتبدو تدخالت الصندوق أشبَه 

ما تكون بغزوات جيوش متحاربة، السيام أنه يف كثري من تدخالته ينتهك سيادة 

هذه الدولة أو تلك، ويجربها، أو يدفعها، عىل تنفيذ إجراءات ترفضها األغلبية 

اقتصادي  خراب  من  عريضة  مساحة  وراءها  وتخلف  املواطنني،  من  العظمى 

واجتامعي. ويف كل هذه »الغزوات«، وهو مجاز قوي من دون شك، مل يستخدم 

الصندوق أسلحة أو جنودا، بل كان يستعني بوسيلة غاية يف البساطة، وبواحدة 

من آليات النظام الرأساميل، وهي عملية التمويل.

خمسينيات  يف  كانت  األوىل  معارك،  أو  مراحل،  بأربع  الغزو  هذا  ومر 

سبيل  يف  فائقا  جهدا  الصندوق  بذل  وخاللها  العرشين،  القرن  وستينيات 

متكني الدوالر األمرييك من رقبة االقتصاد العاملي، فصار هو العملة القائدة، 

وقد  العامل.  يف  استثامرا  األكرث  هي  األمريكية  والرشكات  املصارف  وأصبحت 

انتهز الصندوق فرصة تحرر كثري من الدول من االستعامر يف الستينيات ومد 

التي  القاسية  االقتصادية  الظروف  مواجهة  عىل  إعانتها  بدعوى  يده،  إليها 

بداية  وكانت هذه هي  املمتد،  االستعامري  النهب  من جراء  تعانيها  كانت 

وقوع تلك الدول يف حبائل الصندوق.

واملرحلة الثانية تعاون فيها الصندوق مع الحكومة العسكرية الديكتاتورية 

يف تشييل بعد انقالب بينوشيه، ومثَّل بهذا الجناَح االقتصادي لتدخالت املخابرات 

النمط  ومتكني  اليسار،  محاربة  بغية  الالتينية  أمريكا  يف  األمريكية  االقتصادية 

االقتصادي الليربايل. وبدأت املرحلة الثالثة بعد انهيار االتحاد السوفييتي، إذ إن 

التحوالت االقتصادية التي جرت فيام كانت ُتسمى »الكتلة الرشقية« فتحت بابا 

واسعا أمام الصندوق للتغلغل يف اقتصادات هذه الدول، فاتسعت، مع السنني، 

الهوُة بني الطبقات، وتراكمت الرثوات يف جيوب قلة محتِكرة من رجال األعامل 

الرابعة فقد بدأت بأزمة القروض  أو كبار رجال بريوقراطية الدولة. أما املرحلة 

العقارية األمريكية عالية املخاطر يف العام 2008، والتي سببت اهتزاز االقتصاد 

العاملي برمته، فتدخل الصندوق طالبا إجراءات تقشفية أدى تطبيقها إىل كوارث 

ض أنظمة  اجتامعية متعددة األبعاد، منها بطالة مفرطة يف صفوف الشباب، وتقوُّ

السلع األساسية، واتساع رقعة  التأمني الصحي ودعم  الرعاية االجتامعية، ومنها 
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الفقر، يف مقابل احتكار حفنة من األغنياء ثروات الدول. وكانت لهذه األوضاع 

وبرامج  واالستقرار  االجتامعي  السلم  عىل  جارحة  نتائج  املشوهة  االقتصادية 

التنمية، وفتحت نوافذ ال حرص لها لتدخل الواليات املتحدة األمريكية خصوصا يف 

شؤون كثري من الدول، ليس فقط من خالل إدارة وتسيري اقتصادها عرْب الصندوق، 

بل أيضا بخلق طبقة مرتفة ترتبط مصالحها بالعامل الرأساميل.

به  يضطلع  ما  اعترب  حني  مداها  إىل  باالستعارة  وصل  قد  فولف  كان  وإذا 

الصندوق هو »غزًوا«، فإنه يرى أن الحرب التي يشنها ال تخلو من ابتزاز دول كثرية 

مستهَدفة، وهو مطمنئ إىل أن أغلبها سيقبل االبتزاز تحت ضغط الفاقة والحاجة، 

وعليه فإن الصندوق الدويل ال يختلف يف هذا عام كانت تفعله اإلمرباطوريات 

االستعامرية، وهي تحشد جيوشها الجرارة عىل حدود دول تهددها باالجتياح، فال 

يكون أمام هذه الدول من سبيل سوى االستجابة لكل ما يطلبه الغزاة. وكام كان 

لهذه اإلمرباطوريات جربوت، فإن الصندوق له جربوته الذي يفوق به أي نفوذ 

وصالحية وَمالءة تتمتع بها أي من املنظامت املالية، وغري املالية، يف العامل بأرسه.

وهناك من يرى أن »جرناالت املال« - وهو تعبري استعاري بالطبع - أي خرباء 

الصندوق الذين يفحصون اقتصادات الدول الفقرية املقرتضة، ليس لديهم الدواء 

الشايف، بل هم مثل أطباء يطيلون أمد العالج يف سبيل استنزاف أموال املرىض.

وقد بدا خبري التنمية الراحل الدكتور أسامة الخويل أشبه بقائد حرب يعتذر 

عام ارتكبته قواته من فظائع، حني أدىل بشهادته عن تجربته يف البنك الدويل عىل 

مدار أربعة عقود. فهذه الشهادة جاءت كرسالة اعتذار إىل العامل، إذ تحدث عن 

امُلعِدمني،  لتشق طريقها وسط  البنك  يركبها خرباء  كان  التي  الفارهة  السيارات 

سيجعلونهم  الخرباء  هؤالء  أن  يظنون  وهم  بائسني،  أطفال  عيون  بها  فتتعلق 

يخلعون أساملهم البالية، ويتذوقون ما ميأل بطونهم الخاوية، لكنهم يف الحقيقة 

كانوا يزدادون فقرا، وتنغلق أبواب ونوافذ أخرى أمام مستقبلهم.

ويف نظر هؤالء فإن »البنك الدويل« ليس بأفضل حاال من »الصندوق«، بل هو 

الوجه اآلخر له، وكالهام يضمن هيمنة للرأساملية الغربية عىل العامل، ويف قلبها 

الواليات املتحدة األمريكية، التي باتت أكرث إدراكا بعد توعكها يف الصومال والعراق 

وأفغانستان وقبلها فيتنام، أنه ليس بوسعها أن تعيد »االستعامر التقليدي« إىل 
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وبالحرب  الدوالراِت،  وبالرصاص  اقتصاديني،  بالجرناالت خرباَء  فاستبدلت  العامل، 

النفسية »الروشتات« االقتصادية ذات الطابع الدعايئ، صانعة ألوانا من االستعارات 

الجائرة والخادعة يف الوقت نفسه.

لكن هذه الرؤية اليسارية املشبعة باملجاز ُتقاَبل، بالطبع، برؤية ميينية غارقة 

الدولية، وتجعل يف ركابها  االقتصادية  الهيئات  يف مجاز مضاد، تدافع عن هذه 

ورحابها خريا كثريا، من تنمية وانتعاش اقتصادي، عرب مساعدة الدول عىل تخطيط 

اقتصاداتها عىل نحو مختلف.

ه إىل الشيوعية واالشرتاكية من استعارات  يف االتجاه املضاد مل يخُل النقد املوجَّ

قوية، أعطت النقد جاذبية ما. وقد دار النقد يف العموم حول اتهام الشيوعيني 

بأنهم ال يكادون يستولون عىل الحكم حتى يصادروا أمالك األغنياء ويطاردوهم، 

العام.  املال  ثروته بجهده واجتهاده ومن يرسق  تفرقة بني من يحوز  من دون 

ويبدو أتباع هذا املذهب متذبذبني، أو متناقضني، فهم يجمعون املال ألنفسهم 

باسم عدالة التوزيع، ويرفضون التنافس القائم عىل تكافؤ الفرص، والذي يجاري 

االنتخاب الطبيعي(205).

وكانت االستعارة األشهر يف وصف بعض االشرتاكيني والشيوعيني الذين امتألت 

مناصب  هؤالء  اعتىل  أن  بعد  العاملة،  الطبقة  حساب  عىل  وجيوبهم  بطونهم 

تحلَّقوا حول  فهؤالء، السيام من  السامن«(206).  »القطط  بأنهم  الدولة،  كربى يف 

بينام  ثراء فاحشا، بال أي مربر مرشوع،  أثروا  املتعاقبني، قد  السوفييت  الرؤساء 

كانوا يتابعون ما كانوا يسمونه »الزحف األحمر« يف العامل عىل مدار سبعة عقود 

تقريبا، وهي استعارة أخرى تصور متدد األفكار الشيوعية يف مختلف قارات العامل.

وهناك استعارة أخرى أشمل تتمثل يف تصور اليساريني عرب العامل أن بوسعهم 

اإلتيان بالنموذج السوفييتي إىل بالدهم، يف وقت كانوا فيه يجهلون، أو يعلمون 

ويغضون الطرف عن العيوب والثقوب التي تعرتيه، والتي كانت مبنزلة السوس 

كانت  أنها  ثبت  وقد  فجأة.  يتهاوى  ودأب حتى  الخشب يف هدوء  ينخر  الذي 

الدفاع عن  األجدى هو  وأن  لها(207)،  واقعيا  أساس  ال  استعارة ألفكار ومفاهيم 

هذا  ربط  دون  من  عنها،  استغناء  ال  عظيمة،  قيمة  بوصفه  االجتامعي  العدل 

حتام باأليديولوجية الشيوعية التي فسدت من داخلها، ألنها انحازت إىل املساواة 
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قدر  عىل  ولكلٍّ  طاقته،  قدر  عىل  كلٍّ  »من  معادلة  عىل  تقوم  التي  الحسابية 

ترك  ثم  الفرص،  تكافؤ  يف  املساواة  دوما  للمجتمعات  األجدى  بينام  حاجته« 

القدرات الفردية تعمل يف اتجاه التحقق والنجاح الذايت.

ز ـ الفقر يف حيز االستعارة
ومامرسة،  وفكرا  واهتامما  متابعًة  السياسة،  عىل  أذهاننا  تفتحت  أن  منذ 

أيُّ دولة، يف سبيل تحسني أحوال  الدولة،  تبذله  الذي  الجهد  ونحن نسمع عن 

الفقر«. وكان االصطالح  الفقراء« و»محاربة  إىل  الدخل« و»االنحياز  »محدودي 

األخري يثري يف مخيالتنا صورا بعضها يجعلنا ننفجر ضاحكني فيام بعد حني نسرتد 

عقولنا الشاردة، ومُنعن النظر فيام تخيلناه، ونخضعه للتفكري املنطقي. فقد كنا 

نتصور هذه االستعارة عىل أن من هم يف السلطة، أو أهل الحكم، يصطفون يف 

رصامة وحزم بعد أن ارتدوا لباس القتال، وميسكون يف أيديهم سيوفا أو بنادق، 

ويهجمون عىل أشباح رشيرة تسمى الفقر، فرُيُْدونها قتىل، فتضج لهم الساحات 

بالتصفيق والتهليل، وتزغرد النساء يف النوافذ انبهارا بالنرص املبني.

كنا منارس يف تصوراتنا هذه ألعابا خيالية ال تبتعد كثريا عن املجاز الساكن يف 

تعبري »محاربة الفقر« الذي ال تكف السلطات املتعاقبة عن اإلتيان عىل ذكره، 

بينام الحقيقة متيض يف االتجاه املناقض متاما، إذ يزداد األثرياء ثراء والفقراء فقرا 

عىل مستوى العامل كله، بدرجات متفاوتة بني دولة وأخرى.

إن قضية الفقر قادرة عىل أن تصنع َطوال الوقت موضوعاٍت متجددة غارقة 

يف األىس. فها هو صالح هاشم يقول يف مقدمة كتابه »الفقراء الجدد«: »ظننُت 

يف كل دراسة بحثية أجريُتها أنني وفيت تلك القضايا حقها، ولكن يبدو أن قضايا 

الفقراء باتت مرضا عنكبوتيا أو رسطانا متشعبا، ال ميكن وصفه أو الحديث عنه 

يف كتاب واحد، أو دراسة بحثية واحدة«(208)، ومثل هذه الدراسات املتعددة التي 

يطلبها، إن كانت تتوسل باألرقام من أجل التدقيق العلمي، فإنها لن تكون قادرة 

عىل تجنب االستعارة إن كان كاتبها بصدد توصيف الفقر، ووصف حال الفقراء.

القوية، ال يكون  الفقر ُحَججها  التجدد، الذي تحمل معه قضية  وأمام هذا 

الذين  الفقراء  مطالب  تتجاهل  أن  اليمني  صوب  مرسعة  سلطة  أي  مقدور  يف 
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تضاف إليهم مع مطلع شمس كل يوم جديد أعداد غفرية، وتستعر يف نفوسهم 

النزعة إىل التمرد واالحتجاج. ونظرا إىل أن قدرة بعض السلطات عىل االستجابة 

لهذه املطالب ترتاخى وترتاجع مع استرشاء الفساد، وضعف املوارد واإلمكانيات 

بأيديهم  من  فإن  يتبعونهم،  ومن  األثرياء  إىل  االنحياز  سياسة  عىل  اإلرصار  أو 

القرار يكون أمامهم خياران: إما مصارحة الفقراء بأن أوضاعهم ستزداد سوءا ألن 

السلطة عاجزة عن حل مشكالتهم، وإما إظهار التعاطف معهم، وإحياء األمل يف 

نفوسهم بأن ما هم فيه من بؤس إىل زوال، ولو بعد حني، وهنا يستيقظ »املجاز 

يخاطبون  من  لتساعد  والكنايات،  والتشبيهات  االستعارات  وتلتهب  السيايس« 

إما ألنها يف حاجة إىل  إقناعهم، أو عىل األقل كسب ودهم مؤقتا،  الفقراء عىل 

تعبئتهم يف االنتخابات، التي يستغل بعض املرشحني فيها الفقر يف رشاء أصوات، 

وإما التقاء غضبهم العارم، الذي إن انفجر ال ُيْبِق وال يذر.

وهناك وجهتا نظر عن الفقر تستقران، من دون شك، يف أذهان كثريين ممن 

يجلسون يف كرايس الحكم، األوىل هي تلك التي كان يعتقد فيها »هرني مايو« 

وهو يصف املهمشني يف لندن بأنهم »ساللة ضيقة األفق، بارزة األشداق، سليطة 

األغنياء،  للمستقبل سوى كراهية  املنتظم، وال تدخر شيئا  العمل  تكره  اللسان، 

وال تتحسب عواقب ترصفاتها، وال تتصور أن من ال يعمل يف وسعه أن يتسول 

أو يثور«(209)، والثانية هي التي يرد بها هاشم عىل »مايو« فيتعامل مع الفقراء 

عىل أنهم »عامة الشعب الذين ال يختلفون عن مالك املال والسلطة إال يف جودة 

الضيقة،  املتعصبة  النظرات  الحياة«(210)، وهو تصور حقيقي وإنساين ينجو من 

التي تجايف العلم واألخالق، وتتوهم أن الفقراء صنف آخر من البرش، ال يجوز 

التعاطف معهم، بل يجب إلقاؤهم بني شقي رحى مجاز آخر يسمى »اإلصالح 

ٍب وال ورع. االقتصادي« أو »التكيُّف الهيكيل« يطحنهم بال هوادة وال تحسُّ

ويف هذا الصدد هناك مثال مجازات عديدة ُتستخدم لنزع البرشية عن العامل 

املهاجرين يف الواليات املتحدة األمريكية، واستعامل اسرتاتيجيات خطابية متباينة 

للتعامل معهم، ومع الفقراء، باعتبارهم الخصوم، واستعامل املقابلة بني »نحن« 

و»هم«، واستعامل املجاز يف ترسيخ »متثيل سلبي« لهم وملن يتحالف معهم من 

أحزاب اليسار(211). 
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والهيئات  املنظامت  مسؤولو  بها  ينطق  التي  اللغة  مع  األمر  ويتسع 

االقتصادية الدولية حول الفقر، والتي ترتاوح بني »القطنية« و»الخشبية«، وتنبع 

الخطاب يف إضفاء رشعية عىل ترصفات هذه  أيديولوجية متوارية، توظف  من 

يف  التفكري  وإمعان  ملناقشتها،  فرصة  أي  إعطاء  عن  بنفسها  وتنأى  املنظامت، 

أطروحاتها »النيوليربالية«، بل تقبلها عىل حالها، كأنها أمر حتمي، ال بديل عنه، 

الذي تحدده، والذي  يلتزم باملعجم  ُيسَتبعد أي خطاب ال  وال فكاك منه. وبذا 

بدوره يعمل عىل إخفاء املظامل االجتامعية وراء أسلوب خطايب والفتات وشعارات 

من قبيل »عامل أفضل للجميع«، الذي حملته وثيقة لألمم املتحدة(212). 

 ويف البالد التي يعشش فيها الفساد املايل واإلداري، نجد بعض من حازوا 

املساءلة  الديني، ومن  باملعنى  والِحسبة  الحساب  ثروات طائلة يف غفلة من 

بأنوف شامخة، وعيون  عٍل،  الفقراء من  إىل  ينظرون  املدين،  باملعنى  والرقابة 

تتسع من فرط الغضب، ووجوه تتغضن مالمحها من االشمئزاز، وبعضهم متأل 

العجرفة رأسه، فتعمي بصريته، ليسأل نفسه: ماذا لو جمعنا الفقراء يف صحراء 

مرتامية، وأطلقنا عليهم الرصاص، لنتخلص من عبئهم إىل األبد؟ وهو موقف 

ال يروق بالطبع لبعض الرأسامليني الوطنيني الكبار الذين بنوا إمرباطورياتهم 

معلوما  حقا  أموالهم  يف  أن  ويعلمون  واملثابرة،  والذكاء  بالَعرق  االقتصادية 

الرضائب  دفع  عىل  لحرصهم  أو  خريية،  زاوية  من  سواء  واملحروم،  للسائل 

بانتظام، واإليفاء بحقوق العامل.

Al Arabi Library PDF



167

املبالغة

أشبَه  الصاخبُة  الصارخُة  الكلامُت  تبدو 

ُتلَقى يف وجوِه سامعيها، عىل  بأحجاٍر مسنونٍة 

رغم أنها، عىل املدى الطويل، لن تكون أكرث من 

رغوة صابون تأكلها شمس الوعي حني ترشق يف 

التحرر واالنعتاق  إىل  املتطلعة  الشعوب  صباح 

واالعتدال والتعايش.

ماسة  حاجة  يف  نفسه  يجد  السيايس  لكن 

تنطوي  التي  الكلامت  هذه  مثل  إىل  أحيانا 

فاملستبد  مستبدا.  كان  إن  مبالغة، السيام  عىل 

واملتطرف يتعامالن مع اللغة بالطريقة نفسها، 

بل  الناس،  بإقناع  تنشغل  ال  زاعقة  كلامت 

عقولهم،  وتهني  عواطفهم  تخاطب  بخداعهم، 

باعتبارها  معها  تتعامل  أو  بها،  ُتعنى  ال  ألنها 

املبالغة

بشخٍص  املرتبطَة  »الرمزيَة«  »إن 
أو حدٍث، أو شخٍص يستغلُّ حدًثا، 
تكون  ال  شخصا،  يصنع  حدث  أو 
مسألة حقيقية يف كل األحوال، إمنا 
مبالغة  عىل  ينطوي  مجازا  تتخذ 
يف  أو  السيايس  عقل  يف  سواء  ما 

املخيلة الكلية للشعب«

44
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أنها ُمعًطى مضموٌن، ال يجب بذل أي جهد يف  شيئا مهمال، أو عىل األقل تتصور 

سبيل استاملته.

وعىل إطالقية زعيم أو قائد يتصور أنه ميتلك ناصية القول وجميع الحجج والفهم 

العامة، ووثوقيته املزعومة املستندة إىل أيديولوجيا أو  البات ملا تقتضيه املصلحة 

وهم ميأل رأسه، قد يكون منِتج الخطاب االستبدادي واملتطرف هذا واعيا مبا يفعله، 

ألنه يدرك أن إيقاظ العقول، حني يدخل معها يف نقاش أو يفتح أمامها بابا للحوار 

للمساءلة واملراجعة والنقد، يشكل خطرا داهام عليه، ولو بعد حني.

املبالغة  حدود  أوسع  عن  مارلو  كريستوفر  اإلنجليزي  املرسحي  عبَّ  وقد 

حني صور القائد املغويل املتوحش تيمورلنك وكأنه ميسك القدر بيده، ويقيده 

بإحكام بسالسل حديد، ويكون يف وسعه أن يغري دفته. فهذا أوسع حد ملبالغة 

تحل برأس مستبد يظن أن بيده كل يشء، وكأنه إله ميلك الكون ويقبض عليه 

بأصابعه، يف صورة مجازية أسطورية، مل ُترسم هباء، بل إلظهار الدرجة القصوى 

التي يظن طاغية أنه قد وصل إليها.

واألسئلة التي تطرح نفسها برسوخ يف هذا املقام هي:

ما الفرق بني الفصاحة والبالغة واملبالغة؟

وهل كل مبالغة مرفوضة؟ أو أن هناك مبالغة ميكن قبوُلها ألسباب وجيهة؟

وما أبرز األمثلة أو الحاالت أو النامذج لوجود املبالغة يف حياتنا االجتامعية والسياسية؟

أوال: ما بني الفصاحة والبالغة واملبالغة
من  البالغية  األساليَب  بوعٍي  يوظف  فصيح  سيايس  خطاب  بني  فارق  هناك 

وبني خطاب  واإلضامر،  اإلظهار  بدقة وقت  ويعرف  وتوريات،  وكنايات  استعارات 

آخر غارٍق يف الرطانة، التي تبني تال من الكلامت ذات اإليقاع الصاخب، يظن معه 

صاحبه أنه قد ملك اآلذان واألفهام، ثم ال تلبث أن تتهاوى رصيعة، ألنها تبدو لدى 

السامعني مجرد مبالغة، تزعم ما يخالف الحقيقة بغية املخاتلة والخداع أو مداراة 

أن  وسعه  الزاعق يف  الصوت  أن  يتوهم  أو  يظن  الذي  الخطاب  منتج  لدى  عيب 

يخفي أوجه القصور.

لهذا من الرضوري أن نفرق بني أمرين:
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صاحبه  ينطقه  ومنظم،  ومنمق  ومنسق  مرتب  كالم  وهي  الفصاحة:  ـ  أ 

بلسان ال اعوجاج فيه، وال تلعثم، أو تباطؤ أو رشود، وهو واثق بقدراته عىل 

التحدث بطالقة، ومن امتالكه الظهور إىل جانب اإلبانة، مدركا الفرق بني البيان، 

غري  باملحسنات  الكالم  يرصع  الذي  والبديع  املعنى،  توضيح  إىل  ينرصف  الذي 

واألوصاف  الباطلة،  االتهامات  توجيه  يف  يغرق  قد  بل  الحقيقة،  بقول  معني 

السلبية املبالغ فيها.

ويتوسل  اإلقناع،  عىل  يركز  لكنه  بيان،  ذي  كالم  عىل  وتنطوي  البالغة:  ـ  ب 

بالِحجاج، فالبالغة اسم مشتق من الفعل »بلغ«، الذي يحمل معنى إدراك الغاية 

أو الوصول إىل املقصد النهايئ. وتعدى مفهوم البالغة التصوَر التقليدي الذي حازته 

يف رحاب األدب وركابه، فإذا كانت البالغة األدبية قد »ارتكزت عىل دراسة الصور 

البالغية من استعارة وكناية ومجاز مرسل وسخرية، يف أفق إعادة صياغة مفهوماتها، 

وتحديد آليات اشتغالها، والكشف عن القوانني املتحكمة يف بنياتها، وضبط عالقاتها، 

فإن بالغة الحجاج اتجهت منذ بداياتها األوىل مع اليونان والالتني إىل دراسة الخطاب 

يف وظيفته وفعاليته، أي دراسة امللفوظ الذي ينتجه املتكلم يف مقام تواصيل محدد، 

ال ليك يعبِّ عن ذاته أو عن العامل الذي يعيش فيه، ولكن ليؤثر يف املخاطب، ويغري 

رؤيته واعتقاده، ويحمله عىل الفعل«(1)، فلو كان الهدف الرئيس من اللغة هو نقَل 

معلومة، فإن الهدف الرئيس من املعلومة هو اإلقناع.

ويؤدي املجاز دورا بارزا يف فصاحة الخطاب السيايس، حيث تحرض البالغة يف كل 

ألوانه وأشكاله، لتؤدي وظائف مهمة يف صناعة املعنى، وجلب اإلقناع. فالجمهور 

ينتظر من الساسة - إىل جانب الحقائق التي قد تعبِّ عنها الوقائع واألرقام - أن 

ميتلكوا فصاحة يف اإللقاء أَْفرََط فنُّ الخطابة يف تبيان جوانبها. لكن الجمهور ينفر من 

الساسة إن مل يكن لديهم سوى الكالم املرصع، والرطانة الجوفاء.

من هنا يجب أن متتلك البالغة قدرة عىل التأثري والتغيري، وهذا لن يتحقق إال 

بإقناع الناس واستاملتهم، وهو ما ال ميكن أن يحدث بالرتكيز عىل دغدغة املشاعر 

وإلهاب العواطف وإشعال الحامس فقط، بل أيضا أخذ ما يفيد العقول ويرضيها 

يف االعتبار، أي مخاطبة الوعي والفهم واإلدراك، واحرتام قدرة الناس عىل التمييز 

والنقد بقياس كالم املخاطب عىل ما يف رؤوسهم من خبات وتجارب. 
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الجمهور  مشافهة  »فن  إمنا هي  فصاحة،  أو  رطانة  مجرد  ليست  الخطابة  إن 

وإقناعه واستاملته.. فال بد من اإلقناع، حيث يوضح رأيه للسامعني، ويؤيده باألدلة 

أن  بها  واملقصود  االستاملة،  من  بد  وال  هو.  اعتقده  كام  فيه  ليعتقدوا  والباهني، 

أو يهدئها، ويقبض عىل زمام عواطفهم، يترصف  الخطيب نفوس سامعيه،  »يهيج 

فيها كيفام شاء، سارًّا أو محزًنا، مضحكا أو مبكيا، داعيا إىل الثورة أو إىل السكينة«(2).

وقد وصف أرسطو الخطابة بأنها »القدرة عىل اإلقناع« رابطا بينها وبني الكالم 

فرسَّ  الذي  أغسطني  سانت  القديس  هذا  يف  وأشهرُهم  الرومان،  رأى  فيام  امُلبني، 

اإلنجيل، أن لها خمسة أركان هي اإلبداع والرتتيب والتصوير والحفظ واإللقاء. وإن 

النابعة من  كان الركنان األخريان ينرصفان إىل الرطانة أكرث من االستاملة الطوعية 

مخاطبة العقل، فإن الركنني األول والثاين ينرصفان إىل اإلقناع، إذ إن اإلبداع، باعتباره 

م رضورة اإلقناع، الذي  عملية إرادية متوهجة ناقدة متجددة، يحوي يف باطنه تفهُّ

يحتاج أيضا إىل ترتيب لألفكار والصور التي ترتجمها الكلامت.

الزاعقة  الرومان مل َيخُل من مبالغة تجلت يف تلك اإلشادات  لكن خطاب 

املديح  انهال عىل رأسه  فاتحا حتى  ما كاد يدخل روما  الذي  تيوس،  بالجرنال 

واصفا إياه بأنه أرشف األرشاف وأنبل النبالء، وأبو الفضيلة، وبطل روما الذي 

يستحق عرشها. وعىل النقيض من ذلك أتت املبالغة يف هجاء العبد األفريقي 

األسود آرون، خادم وعشيق األمرية تامورا، التي سعت إىل الجلوس عىل عرش 

روما أيضا، حني قال عنه الرومان بعد أن اعتقدوا واهمني أن العار قد لحق بهم 

حني أنجبت األمرية منه طفال نصفه أبيض ونصفه أسود: »لُتطبَّق العدالُة عىل 

أرون، ذلك العبد املوري امللعون. ليرشب بوله ويأكل سوأته«، يف حني وصفوا 

املحتقرة«.  املنحطة،  املقهورة،  العار،  وأمرية  روما،  »خائنة  بأنها  نفسها  األمرية 

ورمبا تكون هذه املضاهاة الحادة هي التي أثرت يف شكسبري، فغاىل يف وصف 

رشف األسياد ونزق العبيد، مثلام تجىل يف مرسحيته »عطيل«(3).

باملسدسات  الكلامت  شبَّه  حني  مبالغا  اليث  سام  األمرييك  الباحث  يكن  ومل 

املحملة بالرصاص، يف معرض حديثه عنها باعتبارها قوًة ذات تأثري، لكن رصاصها 

الصورة  تكون هذه  املدوي. ورمبا  إىل صوته  ينصت  ُيقنع من  بل  ويقَهر،  ُيجِب  ال 

املجازية هي خالصة تتبعه لفن اإلقناع من سرياكيوز القدمية يف بالد اإلغريق وصوال 
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اإلليزابيثية، وعامل  بإنجلرتا  أوباما، مرورا  باراك  السابق  الرئيس األمرييك  إىل تجربة 

ميلتون الشيطاين، وخطب الزعيم األمرييك إبراهام لينكولن حول الحرية، وأخيار 

هتلر  أدولف  مثل  وأرشارها  كينغ،  لوثر  ومارتن  شيرشون  مثل  اآلخرين  البالغة 

وريتشارد نيكسون(4).

أساس  باعتبارها  الكلامت  إىل  ينظر  لتصور  معزِّزة  كتلك  أطروحة  وتبدو 

تقنيات البالغة الرئيسة الثالث التي رشحها أرسطو طاليس وهي: منطقية الخطاب 

العاطفية  حالته  أو  السامع  وأهواء  »اإليتوس«،  املتكلم  وأخالق  »اللوغوس«، 

ف يف عملية اإلقناع التي إذا كان من املمكن أن  »الباتوس«. وهذه التقنيات توظَّ

تتحقق من دون اعتامد عىل البالغة، أو باالعتامد عىل النزر اليسري منها، أو باالتكاء 

عىل إثارة العواطف والحاالت النفسية املتقلبة بني إقدام وإحجام، وحب وَمقت، 

وانتقام وصفح، فإن املستوى األكرث نضجا ودميومة وفائدة منها يعتمد عىل املنطق 

الذي يقنع الذهن.

وهناك عوامل مساعدة أو مصاحبة للبالغة اللغوية والحجاج يف جلب اإلقناع، 

يف  يجري  وما  املبارش،  غري  من  إقناعا  أكرث  منه  فاملبارش  االتصال،  مسافة  منها 

الذي  يختلف عن ذلك  مثال،  القرية  للوجه يف  الوجه  القرابة وعالقات  مجتمعات 

ثورة  بفعل  املفتوح  العامل  ويف  املتوحشة  باملدن  االغرتاب  مجتمعات  يف  يحدث 

االتصاالت الرقمية الرهيبة. كام أن اإلقناع أكرث حضورا يف املجتمعات الحرة منه يف 

غري الحرة، إىل جانب نصيب الحقيقة من الخطاب، فذلك الذي يتكئ عىل الحقائق 

أكرث إقناعا بالطبع من الذي يخلو منها أو ال يحفل بها.

وقد تجلَّت البالغة النازعة إىل اإلقناع، مثال، يف تلك املناظرة السياسية التي جرت 

بني املرشح الجمهوري إبراهام لينكولن ومنافسه الدميوقراطي ستيفن دوغالس يف 

االنتخابات الرئاسية األمريكية التي أُجريت يف العام 1860، فقد توجه دوغالس إىل 

الجمهور سائال: 

ـ هل تريدون زنجيا يكون مواطنا متساويا معكم؟

وردوا: »ال«

فعاد إىل السؤال: 

ـ هل تريدون زنوجا ميلكون مزارع مثل مزارعكم، وثروة مثل ثرواتكم؟
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كرروا اإلجابة، بينام سألهم لينكولن:

ـ أمل يخلق الله الناس متساوين؟ 

هتف البعض: »نعم«.

وسأل من جديد:

ـ ملاذا ال نلتزم بالدستور وحقوق اإلنسان؟

ردوا: »نقدر عىل ذلك، نقدر عىل ذلك«(5).

هكذا بدا لينكولن بليغا مقنعا يف خطابه الذي أعتق فيه الرقيق يف العام 1863.

إقناعهم هم  فت يف  ُوظِّ بالغة  إىل  املساواة  أجل  السود من  كفاح  واحتاج 

أوال بعدالة قضيتهم، ثم استاملة البيض إليها، وهو ما تجىل يف الخطاب الشهري 

لألسقف األسود مارتن لوثر كينغ زعيم حركة الحقوق املدنية، الذي ألقى واحدة 

من أكرث الخطب بالغة يف التاريخ السيايس اإلنساين تحت عنوان: »لدي حلم«، 

كان أهم ما فيها:

أبناء  سيستطيع  الحمراء  جورجيا  تالل  عىل  ما  يوم  يف  بأنه  حلم  »عندي 

العبيد السابقني الجلوس مع أبناء أسياد العبيد السابقني معا عىل منضدة 

اإلخاء.. هذا هو أملنا. هذا هو اإلميان بأنه عندما أعود إىل الجنوب... بهذا 

اإلميان  بهذا  األمل.  بصخرة  اليأس  جبل  عىل شق  قادرين  سنكون  اإلميان 

اإلخاء.  من  جميل  لحن  إىل  الفتنة  أصوات  تحويل  عىل  قادرين  سنكون 

العمل معا، والصالة معا، والكفاح معا،  بهذا اإلميان سنكون قادرين عىل 

بأننا  عارفني  معا،  الحرية  أجل  من  والوقوف  معا،  السجون  إىل  والدخول 

سنكون أحرارا يوما ما.. عندي حلم بأنه يف يوم ما سيعيش أطفايل األربعة 

بني أمة ال ُيحكم فيها عىل الفرد من لون برشته، إمنا مام تحويه شخصيته.. 

الحرية تدق، عندما  الحرية تدق. وعندما يحدث ذلك، عندما ندع  دعوا 

ندعها تدق من كل قرية ومن كل والية ومن كل مدينة، سيكون قد اقرتب 

والبيض،  السود  الله:  خلقهم  الذين  األطفال  كل  يكون  عندما  اليوم  هذا 

أن  قادرين عىل  الكاثوليك والبوتستانت قد أصبحوا  اليهود،  اليهود وغري 

تتشابك أيديهم وُينشدون كلامت أغنية الزنجي الروحية القدمية: »أحرار 

أخريا! أحرار أخريا! شكرا يا رب العاملني، نحن أحرار أخريا«.. عندي حلم بأنه 
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يف يوم ما ستنهض هذه األمة وتعيش املعنى الحقيقي لعقيدتها الوطنية 

ِوطاء  كل  بأن  ما  يوم  يف  أنه  حلم  عندي  سواسية..  ُخلقوا  الناس  كل  بأن 

يرتفع، وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصري املعوج مستقيام، والعرقوب سهال. 

فيعلن مجد الرب، ويراه البرش جميعا.. عندي حلم أنه يف يوم ما يف أالباما، 

مبتعصبيها العميان وحاكمها الذي تتقاطر من شفتيه كلامت األمر والنهي؛ 

يف يوم ما هناك يف أالباما ستتشابك أيدي الصبيان والبنات السود والصبيان 

والبنات البيض كإخوان وأخوات. أنا عندي حلم اليوم! أنا أقول اليوم لكم 

يا أصدقايئ إنه حتى عىل الرغم من الصعوبات التي نواجهها اليوم والتي 

املقبلة، اليزال عندي حلم، وهو حلم ضارب بجذوره  األيام  سنواجهها يف 

العميقة يف الحلم األمرييك«(6).

ة باملبالغات  وازداد امليل إىل البالغة التي تعتمد عىل اإلقناع وليس الرطانة الضاجَّ

مع تقدم العامل نحو احرتام حق الشعوب يف الفهم واملشاركة، األمر الذي عكسته 

بعض خطب رؤساء أمريكا التي حوت مبادرات مثلت عالمات يف التاريخ السيايس 

األمرييك، مثل خطاب الرئيس وودرو ويلسون مع نهاية الحرب العاملية األوىل يف 

العام 1918، الذي طرح فيه نقاطا اثنتي عرشة عن تقرير مصري الشعوب املستعمرة 

واملضطهدة، وخطاب الرئيس فرانكلني روزفلت يف العام 1932 عن املذهب الجديد 

وخطاب   ،1932 العام  يف  الرأساملية  توحش  من  األمرييك  الشعب  حامية  حول 

الرئيس دوايت أيزنهاور يف العام 1962، الذي ودَّع به البيت األبيض، وحذره فيه من 

الرئيس جون  األمريكية، وخطاب  السياسة  الصناعي-العسكري عىل  املركب  خطر 

كنيدي يوم تنصيبه عن اآلفاق الجديدة لجيل الشباب(7).

عادية  لعبارة  ميكن  بل  زاعقة،  مبجازات  اإلتيان  بالرضورة  تعني  ال  والفصاحة 

أن متلك بالغة داخلية مؤثرة أكرث من ُخطب مرصعة بكل ألوان البديع. وميكننا يف 

هذا املقام أن نرضب مثال بـ »فصاحة بسيطة«، كان لها تأثري كبري يف الجامهري، ألنها 

ت عن مقتىض الحال، وجاء إطالقها يف ركاب حدث كبري، مثل عبارة: »ليقف كل  عبَّ

اغتيال  التي نطق بها جامل عبدالنارص وقت أن تعرض ملحاولة  منكم يف مكانه« 

يف حادث املنشية يف العام 1954، كانت، عىل بساطتها، الخطوة األوىل يف تحقيق 

الخطوب  مواجهة  يف  شجاعته  وإظهار  الحال،  مقتىض  عن  لتعبريها  ليس  زعامته، 
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فقط، بل أيضا ملا انطوت عليه من مجاز واضح، إذ إنها تعدت مجرد دعوة جمهور 

الثبات يف  إىل  إىل دعوتهم  الرصاص،  الفرار حينام سمعوا صوت  إىل عدم  سامعيه 

مواجهة من سامهم وقتها »أعداء الثورة«، ومن ثم الوقوف وراء مسارها يف وجه 

هها الذي توزع عىل االقتصاد والسياسة  كل من يضمر لها رشا، ومساندتها يف توجُّ

والثقافة وترتيب املجتمع.

وانداحت هذه العبارة يف ُخطب عبدالنارص الالحقة(8)، حيث اتسمت بفصاحة 

العامية، لكن بطالقة شديدة مل  إىل  الفصحى  اللهجة  فيها من  ينتقل  بسيطة كان 

تنَس املعنى، ونزعت إىل إقناع السامعني باملزاوجة بني مخاطبة األذهان والوجدان 

يف آن، مثل خطبته الشهرية من فوق منب الجامع األزهر إبان العدوان الثاليث عىل 

مرص يف العام 1956، وخطابه القصري الذي ألقاه عقب هزمية العام 1967، واستطاع 

من خالل ِحَيل بالغية مسبوكة بعناية تخفيف وطأة الهزمية يف نفوس أغلب الناس 

مؤقتا، ودفعهم إىل التعاطف معه، والحنق عىل من تآمروا عليه، والتمسك بوجوده، 

والرهان عليه من جديد، ثم الخروج املهيب يف جنازته.

عليها  وبنى  الطريق،  النارص  لعبد  قد مهدت  كتلك  بسيطة  عبارة  كانت  وإذا 

ترصفاته فيام بعد إلحكام قبضته عىل السلطة، فام بالنا بعبارات أشد فصاحة، وأكرث 

تعبريا عن الحال، وأكرث قدرة عىل دغدغة املشاعر، نطق وينطق وسينطق بها قادة يف 

كل مكان وزمان، وهم موقنون بأن الكالم الفصيح، املتخفف من املبالغات والرطانة 

الجوفاء، قادر عىل أن يفعل بالجامهري ما ال تفعله أحيانا قرارات وإجراءات.

ثانيا: املقبول واملرفوض يف املبالغة السياسية
فرقنا يف النقطة السابقة بني الفصاحة والبالغة واملبالغة، مبا أظهر أن األخرية 

متثل صورة داللية للغلو الذي يتجاوز الحقيقة، ويرفع األشياء، ويعب يف األغلب 

جميع  يتجاوز  إليه  املشار  تجعل  رمزية  أمثولة  أو  مجازية  صورة  عن  األعم 

االحتامالت واملمكنات. وبذا يصبح امُلبالِغ هو الكذاَب املغايل يف كالمه، وهو أيضا 

املتجاوز املحتال.

أهمها:  ومن  عدة،  أشكاال  املجازية  الصورة  هذه  تأخذ  اليومي  التواصل  ويف 

التفضيل،  وأفعل  املقارنة،  صفات  واستخدام  والحجم،  والكم،  العدد،  يف  املغاالة 
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والصفات التي تشري إىل العلو والرفعة(9)، وهي ترمي، باعتبارها أسلوبا بالغيا، إىل 

إثارة مشاعر فياضة أو خلق انطباع قوي حيال يشء معني، ويندر أن تقصد املعاين 

الحرفية للكلامت املستعملة، فهي تتجاوزها بغية السخرية(10).

مع هذا فليست كل مبالغة سياسية مذمومة ومرفوضة، إمنا الرفض ينصب 

استهجانها  يجب  إذ  خداع،  أو  تضليل  أو  نفاق  عىل  تنطوي  التي  تلك  عىل 

ولفظها، لكن حني تؤدي تلك املبالغة وظائف إيجابية، فال ضري منها، بل إن 

قبولها يصري أمرا مطلوبا ومرغوبا فيه، ومن الرضوري أن يتعلم القادة والساسة 

استخدامها يف تحقيق األهداف التي يْصُبون إليها، مادامت تُصبُّ يف مصلحة 

الناس، أي تحقق القيم اإليجابية أو تعمل يف اتجاهها، وتجلب الفوائد املادية، 

أو تسعى إليها.

فاملبالغة مطلوبة إن كانت من قبيل الفصاحة والبيان الذي ال يقصد صاحبه 

غريه  غش  إىل  يرمي  أو  مكتوبه،  أو  كالمه  منطوق  إىل  أو  ذاته  إىل  االنتباه  لفت 

وخداعه ومخاتلته لسلب حقوقه أو لجعله يتغافل عنها أو يهملها أو ينساها أو 

ال يعرفها من األساس، بل يريد صاحبها منها أن تؤدي وظائف نافعة، سواء أكانت 

لفظية أو غري لفظية، أي بالصورة واإلشارة والرمز.

السياسية  املبالغة  فيها  تكون  التي  الحاالت  ذكر  ميكن  تفصيال،  أكرث  وبشكل 

مفيدة، وبالتايل مقبولة، عىل النحو التايل:

1 ـ يف أوقات الحروب، التي تسعى فيها دولة قوية إىل كرس إرادة وشوكة دولة 

ضعيفة، واحتالل أرضها، وإذالل شعبها، أو استغالل ثرواتها. فمن الطبيعي هنا أن 

يطلق القادة السياسيون والعسكريون مبالغات حول قدرة بالدهم عىل الصد والرد، 

النهاية،  املظفر يف  النرص  والتحمل، وتحقيق  والصمود  املقاومة  ومكنة شعبهم يف 

فمثل هذه املبالغة هي من قبيل الحرب النفسية املضادة لتلك التي يطلقها الطرف 

األقوى قبل أن يشن الحرب أو يف أثناء جريانها.

يف  أو  وجودها  يف  مهددة  ألمة  القومي  أو  الوطني  التامسك  تحقيق  يف  ـ   2

مصريها، حيث تؤدي املبالغة هنا ذلك الدور الذي يضطلع به أولئك الذين يتدخلون 

إيجابيا يف سبيل الحفاظ عىل نوع معني من الكائنات يف الطبيعة، وإن كان النوع 

الذي نقصده هنا مختلفا، إذ إنه ليس مرتبطا بعرق فقط، بل يتخطى هذا املجال 
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وتتجسد  الوطنية.  والروح  واملشاعر  والتاريخ  بالثقافة  يتعلق  آخَر  إىل  البيولوجي 

أنهم  يف  ألفرادها  األمل  ومنح  األمة،  هذه  تاريخ  بتمجيد  املقام  هذا  يف  املبالغة 

قادرون عىل النهوض بعد قعود طويل.

3 ـ يف أوقات األزمات السياسية الحادة، لو افرتضنا أن فتنة مذهبية أو عرقية 

وألقى خطبة عصامء، يف وجه  لسان فصيح،  ما، وخرج سيايس ذو  بلد  وقعت يف 

خطاب االحتقان والفتنة، استعمل فيها كل ما أمكنه من تعبريات غارقة يف املجاز، 

ومن صور ذهنية تضج باملبالغات عن خصال حميدة يتمتع بها الطرفان املتصارعان، 

بالفرج يف أوقات الشدة، فإنه يكون قد أىت  التسامح واإلتيان  ومنها قدرتهام عىل 

بفعل حميد ومسؤول من دون شك.

سياسية  قيادة  خلف  الوطني  الصف  ورص  والحشد  التعبئة  عملية  يف  ـ   4

رشيدة وعادلة اختارها الشعب اختيارا حرا نزيها، وقت إطالقها مشاريع وخططا 

واسرتاتيجيات لبناء الدولة وتنميتها، فهي ُتَعد هنا وسيلة سياسية الزمة لتعزيز رأس 

املال االجتامعي، وزيادة القيمة املضافة للمورد البرشي يف تحقيق النجاح.

إلهاب  بل  الجمهور،  خداع  قبيل  من  ليس  االنتخايب،  التنافس  أوقات  يف  ـ   5

حامسه. وتصبح فائدة املبالغة هنا وخرييتها مرتبطة بوجود برنامج طموح، وعهد 

ووعد محدد املالمح وموثوق به، ومنح الناس األمل يف مستقبل أفضل بناء عىل ما 

تكون  أن  فيها  املبالغة  تعدو  التي ال  لألوهام  هو مقدر ومدروس، وليس تسويقا 

مجرد خطب رنانة، وشعارات جوفاء.

6 ـ يف بناء الروابط اإليجابية بني الدول، حيث ُتلتقط مواقف وأحداث تاريخية 

قد تكون متفرقة ومعزولة وباهتة، لكن ُينفخ يف أوصالها، وُتعطى أكب من حجمها 

الذي كانت عليه، يف سبيل تهيئة شعوب هذه الدول لتقبل التقارب أو التنسيق أو 

التعاون الذي يرمي إىل تحقيق املصلحة العامة أو الخري املشرتك.

ر هو أنهم سيكونون  7ـ  رغبة شعب يف متجيد قادته التاريخيني، أو الذين يقدِّ

كذلك، حيث ينسج حولهم األساطري، أو عىل األقل يزيد من اإلشادة بأفعالهم، 

ورسم صور ناصعة لهم. واألسطرة يف حد ذاتها، حتى خارج السياسة ومسائلها 

إضفاء صفات خارقة عىل  قبيل  مبالغات شديدة، من  تنطوي عىل  وشواغلها، 

القائد السيايس التاريخي، والتغايض عن أخطائه أو التقليل من عددها وتأثريها. 
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ومكمن املحمود أو املقبول يف هذا النوع من املبالغات أنه يأيت بنحٍو طوعي 

وعفوي، ويكون من صناعة القريحة الشعبية أو العقل الجمعي، ويخدم أهداف 

الجامعة يف رد الجميل إىل قائد أحسن إىل شعبه، أو جعله أمثولة يف وجه أي 

الناس  مخيالت  يف  عظيام  يصري  أن  وسعه  يف  أنه  يدرك  يك  بعده،  يأيت  حاكم 

وأذهانهم إن عَدل فيهم، وعمل من أجل حريتهم وكفايتهم، وكانت كل أقواله 

وأفعاله لرفعة بالده خصوصا، وخري الناس عموما.

يف املقابل هناك مبالغة سياسية مرفوضة أو مرذولة. فنحن إن وجدنا من 

يقف أمام الحاكم ليفرط يف مدحه، ويضفي عليه من الصفات أعظمها، ومن 

إما  األغلب  الشخص يف  إن هذا  نقول  أفضلها،  الخصال  أعالها، ومن  السامت 

منافق يسعى إىل منفعة، أو لص يسعى إىل التعمية عىل رسقته، أو خائف خائر 

يحمي نفسه ألن هناك من أبلغه بأن وشاية قد وصلت الحاكم عنه فأغضبته 

منه.

يف الوقت نفسه يستهجن العقالء أيَّ معارض متشنج يفرط يف القدح، ويعلو 

ويدفع  املختلف يف هدوء،  االتجاه  أصحاب  يتناقش مع  أن  صوته حني يجب 

األقل  عىل  أو  مصلحتهم،  يف  ليس  هذا  أن  يدرك  هو  بينام  الصدام  إىل  الناس 

يطلب منهم التحرك بينام تكون الظروف غري مهيأة لهذا، وينفخ طوال الوقت 

الطيش  بالشجاعة، بل ليسقطوا يف  إياهم، ال ليك يتحلوا  يف أوصالهم ُمحمسا 

والتهور، ويخطئوا، وبالتايل يسهل اصطيادهم.

إن الخبة التاريخية للتنظيامت السياسية، الرسي منها والعلني، وحتى بعض 

الشكلية، طاملا عرفت بعض  أو  املقيدة  التعدديات  السياسية يف ظل  األحزاب 

البقية  تدع  أال  منها  مطلوبا  ويكون  عليها،  أمنية  أجهزة  تدسها  التي  العنارص 

يفكرون يف هدوء، ويخططون يف صب، وبالتايل يبالغ هؤالء »العمالء الرسيون« 

يف إظهار احتجاجهم، فتتسم كلامتهم بالحدة املبالغ فيها، ويرمون غريهم من 

امُلتأنني بأنهم خائرون عاجزون، ويبالغون أيضا يف ترصفاتهم التي هي ليست 

باعتبارها إقداما  العقالء سوى حامقة، لكنهم يحاولون أن يظهروها  يف تقدير 

املتالحم،  الصف  يتشتت  حتى  إليهم،  باالنضامم  آخرين  وُيغُرون  وبسالة، 

ويتداعى البنيان املرصوص، ويتنازع املعارضون فيفشلوا، وتذهب ريحهم.
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ثالثا: حاالت من »املبالغة السياسية« وتوظيفها
إذا كانت املبالغة تسكن الخطب الحامسية للساسة والقادة بشكل رئيس، 

للمتعصبني  السياسية  واملامرسات  الكالم  من  ألوان  يف  موجودة  أيضا  فإنها 

واملتطرفني واملفرطني يف استعامل »أفعل التفضيل« ومن يجري الكذب والبذاءة 

والنفاق عىل ألسنتهم، ومن يصنعون من بعض أهل السلطان أصناما، أو يلفونهم 

بطابع رمزي مغاىًل فيه.

أ ـ الُخطبة السياسية
وأفراحه  ومفاخره،  مآثره  تسجيل  عىل  الخليقة  أول  منذ  اإلنسان  حرص   

اللغة  وأتراحه، يك يطلع عليها من يأيت بعده، فقد يجد فيها ما يفيده. وكانت 

أداة أساسية من أدوات اإلنسان يف تحقيق هذه الغاية. ومع تكرار هذا الفعل 

صارت اللغة مؤثرة يف املامرسة السياسية بدرجة ال تقل أهمية عام يجلبه لها املال 

والعصبية واملوارد الطبيعية(11). 

رمبا لهذا مل تنترص، عب التاريخ، رؤيُة الفيلسوف اإلغريقي أفالطون حني نادى 

للتصدي  منه  محاولة  يف  محلهم،  الفالسفة  وإحالل  البالغة،  أهل  من  بالتخلص 

للسوفسطائيني الذين استعملوا اللغة بإفراط يف تضليل الناس وخداعهم، وإقناعهم 

تلك  يراِع  مل  فأفالطون  السلطة.  عىل  االستحواذ  بغيَة  ونسبية،  أخالقية  غري  بأمور 

يلجأ  والتي  العام  السيايس  بالخطاب  تحل  التي  البالغة  بني  الجوهرية  الفروق 

إليها الخطباء من دون نزوع إىل التضليل، وبني خطاب السوفسطائيني القائم عىل 

تأكدت هزمية  األيام  مرور  فمع  واسع(12).  نطاق  املغالطات ونرشها عىل  تكريس 

رؤية أفالطون حيث صارت الصناعة اللغوية أساسا من أسس املعامر الذي ُتقام عىل 

أكتافه اسرتاتيجية الخطاب السيايس، ويعلو به رصح الفعل اإلجرايئ، ألنها الجرس 

الذي تتهيأ عليه آليات التخييل، وهو أمر رسخ لدى كثريين، حتى إنهم صاروا يرون 

أن من الغباء أن نعزل سلطة السياسة عن سلطة اللغة(13).

عن  النظر  بغض  اللغة،  توظيف  دون  من  تستقيم  ال  السياسية  الخطابة  إن 

درجة البالغة املتوخاة، وتكون غايُتها إقناَع الجمهور والتأثرَي فيه، ولذا ال مناص من 

االنشغال بطرق تحقيق هذه الغاية وأساليبها، السيام يف خطب السياسيني، ليصبح 
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من الرضوري أن نعرف مْن الذي يكتب خطب الحاكم؟ وما طقوس كتابتها؟ وما 

الكتَّاب ومعتقداتهم ومصالحهم  أفكار هؤالء  بني  يوجد  كان  الذي  الجدل  أشكال 

يف  الخطب  هذه  مارسته  الذي  الدور  وما  ومصالحه؟  ومعتقداته  الحاكم  وأفكار 

الحياة السياسية؟ وهل اعتمدت عىل املجازات أو الحقائق؟ وكيف وّظفت املجاز، 

مدى  وما  ُوجدت؟  إن  الحقيقة  وخدمة  واإلقناع  الدعاية  يف  االستعارة،  خصوصا 

تجاوب الجمهور معها؟ 

منها يف  التساؤالت،  اإلجابة عن هذه  عدة ذهبت يف طريق  دراسات  وهناك 

حياتنا العربية تلك التي أعدها الدكتور عامد عبداللطيف عن »اسرتاتيجيات اإلقناع 

أنور  الرئيس املرصي  فيها مناذج من خطب  السيايس«، وحلل  الخطاب  والتأثري يف 

السادات، السيام استعاراته املفهومية عن »العائلة املرصية« التي أعلن من نفسه 

كبريا لها، واستعاراته التي ضاهى فيها بني زمن الجاهلية قبل اإلسالم وعهد ما قبل 

يوليو 1952 يف مرص، والتي ظهرت فيها أحزاب ما قبل يوليو بوصفها كانت وحوشا 

مفرتسة، وأشباحا كريهة، عالوة عىل توظيفه املفاهيم والتصورات الدينية يف خطابه 

السيايس، بغية خدمة التحوالت األيديولوجية التي كانت تنزع مرص تدريجيا عن 

االشرتاكية التي طبقها سلُفه جامل عبدالنارص(14). وقد تكررت مثُل هذه االستعارة 

يف  السياسة،  عامل  إىل  الواقع  يف  الحارضة  بتاريخيتها  الدينية  الرؤى  تسحب  التي 

خطب كثري من الساسة العرب.

وهناك دراسة كرستينا شتوك الباحثة يف مجال الدراسات اإلسالمية يف جامعة 

العربية  البالغة  اسرتاتيجيات  للسلطة:  كوسيلة  »اللغة  بـ  عنونتها  والتي  اليبزيغ، 

خطَب  عميقة،  عملية  مقارنة  عْب  فيها،  وحللت  العرشين«،  القرن  يف  السياسية 

عبدالنارص وصدام حسني، راصدًة آليات توظيف الرطانة اللغوية يف فرض توجهات 

وأنها  خاصا،  عاطفيا  تأثريا  متلك  العربية  اللغة  أن  إىل  وانتهت  وسياستها،  السلطة 

اإلعجاب  من  قدر  بأكب  يحظى  الذي  الفن  ُتعتب  بالغتها،  يف  العرب،  إىل  بالنسبة 

دينية،  محظورات  بسبب  رفيع  رسم  فن  لديهم  يظهر  مل  أنه  إىل  نظرا  والتقدير، 

رسم  عىل  الفني  اإلبداع  اتكأ  لذا  نفسها،  للمحظورات  متميز  راٍق  نحت  فن  وال 

املقدس  الوضع  من  مستفيدة  فعال،  تأثري  وذات  بديعة  لغوية  جامليات  ونحت 

للعربية بوصفها لغة القرآن الكريم، لتصنع سلطانها الخاص، السيام يف ظل استعانتها 
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بالحجج اللغوية والقيمية والتاريخية دوما لجذب انتباه الجامهري، وكسب تعاطفهم، 

وإخالصها لتقسيم البالغة الذي قدمه السكايك يف كتابه: »مفتاح العلوم«، إىل ثالثة 

فروع: علم املعاين وعلم البيان وعلم البديع، ولهذا صار الخطاب السيايس العريب 

والتشبيه  واملجاز  واإلنشاء  والخب  واإلطناب  اإليجاز  من  بألوان  مشبعا  الحديث 

وتوظيف  األمثلة  ورضب  الرموز  وتفضيل  والتعقيد،  التكرار  إىل  وامليل  والطباق 

الِحَكم وعقد املقارنات بني ما يجري اآلن وما وقع يف التاريخ اإلسالمي، بينام يندر 

استعامل التلميح والجناس عىل رغم تأثريهام الكبري يف املستمعني(15).

الذين  أولئك  من  أبدا  تخلو  ال  السياسية  واملامحكة  واملنافسة  السجال  إن 

يعتقدون أن مزيدا من الرطانة والحدة والجلبة مفيد يف إخضاع الناس ملا ُيقال، أو 

عىل األقل جذب انتباههم إليه. وهناك من السلطات املستبدة ما ال يعنيها إقناع 

ممكنة  فرتة صمت  أطول  بالحصول عىل  تنشغل  ما  بقدر  به،  تتفوه  مبا  سامعيها 

منهم، فمع غياب الخطابات البديلة، واملغاالة يف النزعة الوطنية، والتجييش الدائم 

للجمهور أوقات الرصاعات والحروب، تحفل خطب املستبدين باملبالغات الشديدة 

التي يضمنون أال يعقب الناس عليها جهرا عىل األقل.

ب ـ حضور الشعر العريب باعتباره موطنا للمبالغة السياسية
هناك اتفاق عىل أن الشعر كان هو ديواَن العرب األقدمني، إذ يف أبياته املوزعة 

عىل أغراض مختلفة من قبيل املديح والهجاء والرثاء والغرام ووصف الحال والتطلع 

إىل حسن املآل، ُحملت خصائُص املجتمع العريب القديم، وراحت تبثها وتدسها إىل 

املعارصين، فصار  العرب  بالبيان يف حياة  دينية محتفية  جانب نصوص ومقوالت 

املجاز حارضا لديهم يف التفكري والتعبري، وانعكس هذا عىل التدبري.

شأن  إعالء  أو  أمري  أو  خليفة  عطاء  لَنيل  هذا  يفعل  كان  إن  السيام  فاملادح، 

القبيلة، والهاجي إن كان يسعى إىل الحط من كل هؤالء يف ظل الرصاع السيايس 

يف  فُيفرط  ميتا  يريث  ومن  الهوى،  تباريح  تأخذه  من  وكذلك  والضغائن،  واألحقاد 

مع  واقعني  أنفسهم  يجدون  مساوئه،  عن  والذاكرة  الطرف  ويغض  محاسنه  ذكر 

سلوك هذه الدروب يف مجال املبالغة عن طيب خاطر، ويزيد عىل هذا ما للشعر 

الصورة واملفارقة والتجاوز واملجاز والتحليق يف األقايص، أو  من خصائص يف رسم 
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البرشية  للحقيقة  كان  إن  وحقيقي،  وموضوعي  وواقعي  َمعيش  هو  االبتعاد عام 

وجود محض ومكتمل.

وكان ميكن ملا ألقاه الشعر من حموالت ثقيلة عىل العقل العريب أن يقف عند حد 

ما كان سائدا يف القرون البعيدة، لكنه مل يفعل هذا، أو ُيفعل به هذا، وراح ينداح عىل 

طريقة تفكري املعارصين، التي مل تخُل من استدعاء كل ذلك ومَتثُّله، لينسحب عىل الحياة 

واالستقطاب  والقبيل  واملذهبي  الديني  التعصب  من  أشكال  يف  والسياسية  االجتامعية 

االجتامعي والسيايس والثقايف، والنفور من الحوار، والفرار من املنطق، أو عدم التسليم بأن 

كل يشء نسبي، وأن الحقيقة املطلقة غري موجودة إال يف مجال االعتقاد الديني الرصف، 

ليس ألنها تتسم يف كل األحوال واألفعال والتصورات باإلطالقية، ولكن ألن من يعتقد بها 

دينيا يدركها عىل هذا النحو، إذ كانت مرتبطة لديه بالقدرة الالمتناهية لله تعاىل.

زاد عىل هذا ما لـ »العرفان« إىل جانب »البيان« من تأثري يف طريقة تفكرينا 

نريد  أو  ونسعى خلفه،  نتصوره،  فيام  األوفر  النصيب  »البهان«  لـ  يجعل  مل  مام 

تحقيقه، وهي مسألة استفاض محمد عابد الجابري يف وصفها وترشيحها وتحليلها 

يف ثنايا عمله الكبري الذي نقد فيه العقل العريب، السيام بدايته التي تعلقت مبحاولة 

الوقوف عىل بنية هذا العقل(16).

فاملبالغة القامئة عىل التهويل تارة، والتهوين تارة أخرى، والبالغة املحتشدة بها 

العرب إىل  املوسيقي، صارت تدمغ طرائق نظر  اللغة مبفرداتها وتراكيبها وجرسها 

أمورهم الحياتية، أو املشاكل التي يواجهونها، وكان حريا بهم أن يفككوها عب تفكري 

عقالين منظم، حتى يكون يف وسعهم وضع الحلول الالزمة لها، والتي تفرض الذهاب 

إىل املعنى من أقرب طريق، وتلمس الحل املبارش من دون مواربة، واالنخراط يف 

الواقع بكل ما فيه من شؤون وشجون حتى ميكن فهم دقائقه وتفاصيله والتعامل 

معها مبناهج العلم الحديث واملعارص وأدواته.

وقد يقول قائل إن األمم األخرى عرفت يف تاريخها مثل ما كان للعرب من شعر، 

ومثل ما تداولوه من أساطري، أو حتى خرافات وتهاويم وأوهام، وهذا حقيقي، وال 

ميكن نكرانه، لكن ال أظن أن أمة يعيش ماضيها يف حارضها(17)، ويحدد للمعارصين 

النقاط املركزية التي ينطلقون منها، أو اإلطار املرجعي الذي يحيلون إليه، مثل أمة 

العرب، سواء أكان هذا املايض ُمستدًعى يف مساره البياين أو العرفاين.
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فاألمم األخرى تدرس موروثها وتراثها باعتباره ثقافة املايض البعيد، التي يجب 

تدعه  وال  املعرفة«،  »تراث  أو  العلم«  »تاريخ  األعم، ضمن  األغلب  يف  توضع،  أن 

ما  ورثوه  فيام  يرى هؤالء  إذ  املستقبل.  إىل  نظرها  ويحدد  يسيطر عىل حارضها، 

يهديهم إىل الطريقة التي كان يفكر بها األقدمون، والتي نبتت من رحم الظروف 

االجتامعية بجوانبها الثقافية والحضارية والسياسية التي كان يحياها من عاشوا يف 

القرون الغابرة، وليست تلك املادة االستعاملية التي يجب أن تتحكم فيام يفكرون 

فيه، ويترصفون عىل أساسه، يف حياتهم املعارصة.

أما أغلب العرب فقد أهملوا الظروف والرشوط التي ُأنتج فيها خطاُبنا البياين، 

وتعاملوا معه باعتباره مطلق الصالحية، قادرا عىل أن تكون له قوة الحجية أو حتى 

الذرائعية فيام نسمعه ونراه ونفعله يف الوقت الحارض، مثلام كانت له يف املايض 

. وبرز فريق منهم ُيهملون ما تخضع له اللغة نفسها من قانون يجعلها  الذي وىلَّ

كائنا حيا يتغري مبرور الوقت، وال يبقى عىل حاله إال يف بطون القواميس واملعاجم 

التي ُوضعت وُتُدوِولت يف القرون التي خلت.

والبحت،  اإلنساين  العلم  يف  برعوا  األقدمني  العرب  إن  قائل  وسيقول 

موا يف هذا إسهاماٍت خالقة اعرتف بها األوروبيون بعد أن نهلوا منها،  وقدَّ

بالطبع  وهذا  املجاز،  يف  عيٍش  مجرد  تاريخهم  كل  يكن  ومل  عليها،  وبنوا 

صحيح، وال غبار عليه، وال إنكار له، لكنَّ هناك مشكلتني حالتا دون استفادة 

العقل العريب الحديث واملعارص من هذا اإلسهام العلمي القديم، األوىل أنه 

انقطع وتوقف عند مرحلة معينة، وصار اآلن جزءا من »تاريخ العلم«، بيد 

أن هناك من يستدعيه باعتباره علام يجب اتباعه وتطبيقه حاليا، وهو ما 

الجديدة.  العلمية  االكتشافات  االستفادة من  أمام  أحيانا  يقف حجَر عرثٍة 

والثانية أن العطاء العلمي القديم للعرب ليس هو الرتاث املستدَعى، فهذا 

س  يقدِّ الذين  األولني،  أن  البهنة عىل  األقل، يف  لو كان يحدث ألفاد، عىل 

البعض أقوالهم وأفعالهم، كانوا يستخدمون عقولهم وال يرددون كالببغاواِت 

النصوَص البيانية والدينية كام يفعل البعض اآلن، وال يتعاملون مع مفردات 

اللغة ومجازاتها باعتبارها األوىل باالتباع، أو هي التي تحدد طرق التفكري 

والتدبري يف كل املواقف واألحوال.
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 وهناك من يعتقد أن الثقافة التي ظلت قرونا تنمو وترتىب عىل مبدأ: »السيُف 

وقد  اآلخرين.  السالح يف وجه  يرفع  من  ُتنتج  أن  بد  ال  الكتِب«  من  إنباًء  أصدُق 

النحو. لكن ما  الذي يقفز إىل استنتاج عىل هذا  التصور  يختلف كثريون مع هذا 

ذهب إليه هؤالء له وجاهته يف حد ذاته، ألنه يعطي مثال ناصعا عىل إعادة توظيف 

الشعر العريب القديم باعتباره إطارا تفسرييا لحوادث ووقائع تجري يف أيامنا هذه، 

ومنها الفعل األشد قسوة يف حياتنا املعارصة وهو اإلرهاب.

وِمن بيننا َمن يرد عىل هذه املقولة بأن كل الثقافات والديانات أنتجت العنف، 

بال استثناء، وأن هذه خالصة كتاب »أعداء الحوار« للديبلومايس والباحث اإليطايل 

ياكوبوتيش، حيث راجع كل النصوص الدينية وتواريخ األمم وانتهى إىل هذا(18)، بل 

إن املؤرخ وعامل النفس الفرنيس غوستاف لوبون يقول إن كل اإلمباطوريات سفكت 

الدماء يف توسعها، بال استثناء، لكنه يؤكد أيضا أن األقل سفكا كانت اإلمباطورية 

العربية-اإلسالمية:

»إن القوة مل تكن عامال يف انتشار القرآن؛ فقد ترك العرُب املغلوبني أحرارا 

وحدها،  بالدعوة  انترش  بل  السيف،  بحد  القرآن  ينترش  ومل  أديانهم...  يف 

واملغول...  كالرتك  العرب  قهرت  التي  الشعوب  اعتنقته  وحدها  وبالدعوة 

أدرك الخلفاء السابقون، الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما نَدر 

النُُّظم واألديان ليست مام ُيفرَض  الديانات الجديدة، أن  وجوده يف دعاة 

قرسا؛ فعاَملوا أهل كل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركني لهم قوانينهم 

وُنظمهم ومعتقداتهم، غري فارضني عليهم سوى جزية زهيدة يف األغلب، إذا 

ما قيست مبا كانوا يدفعون سابقا يف مقابل حفظ األمن بينهم، فالحق أن 

األمم مل تعرف فاتحني متسامحني مثل العرب، وال دينا مثل دينهم«(19).

قتال  األشد  كانت  إنها  بوضوح  تقول  الهوية  حول  الدراسات  من  كثري  وهناك 

الثالث الهتامم  التاريخ، ومل تنُج من هذا أي ثقافة، وأن العنف كان املوضوع  يف 

البرش بعد الله والحب(20). املشكلة أنه يف الوقت الذي يخرج فيه العالَم من كهوف 

التاريخ فإن العرب واملسلمني أمة تعيش يف ماضيها، وهذا هو بيت الداء.

لكن هذا الرد ال يعني التقليل من التأثري الذي يؤديه استدعاء القديم، ومنه 

الشعر، يف حياتنا املعارصة. ومل يعد خافيا عىل الواعني، أنه يف مجال العنف املنظم، 
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سواء كان قتاال أو إرهابا، يحرض شعر الفخر املرتبط باملعارك، ويظهر الدور الذي 

هذا  ضمن  رمزي  معنى  إىل  املبارش  املادي  دوره  يتجاوز  حني  »السيف«،  ميارسه 

»القوة«  حيازة  إىل  السعي  أو  اآلخر،  مع  العالقة  طبيعة  فهم  يف  الشعري،  امُلنَجز 

باعتبارها متثل مركز السياسة.

فحني نتحدث عن أغراض الشعر العريب ُيطل شعر الفتوحات برأسه مرتبطا 

بحركة الجهاد. وعىل رغم أن القرآن الكريم يتحدث عن جهاد الدفع فإن السلطة 

د نفوذها أو ملكها خالل حركة الفتوحات دفعت بعض الفقهاء إىل إنتاج  يف متدُّ

»جهاد الطلب« كام سبق الذكر، وعىل إثره شارك شعراء يف القتال أو عبوا عنه، 

مثل أبناء الخنساء، وجميل بن سعيد، وعبدالله بن رواحة، واملخبل السعدي، 

وربيعة بن مقروم، وعاصم بن عمرو التميمي، ورضار بن األزور، ورفاعة بن زهري 

املحاريب... إلخ(21).

إذ حفل  اإلسالم،  العريب سابق عىل ظهور  الشعر  الحرب يف  لكن موضوع 

كتاب »األغاين« لألصفهاين، بالقصائد التي تتناول الحروب شعرا، موزعا عىل ألوان 

من الفرقة والفداء واألرس والدفاع عن الحريم والثأر واالنتصار للعشرية، وحامية 

الحروب ال يخبو  الوقت كانت  السيفان. ففي ذلك  يلتقي  الجار، والصب حني 

ُأوارها، نظرا إىل طبيعة الحياة القاسية التي دفعت العرب األقدمني إىل االقتتال 

الشخصية  طبيعة  عىل  عالوًة  العيش،  أسباب  أقل  تحصيل  سبيل  يف  الرضوس 

القبلية التي يغيل الدم يف عروقها ألهون األسباب يف ظل نظام اجتامعي يفتقد 

القوانني الضابطة التي تحول دوَن نيل املطالب والحقوق بالعنف املسلح(22). 

لذا فإن »الدارس لحياة العريب يف الجاهلية ُيخيَّل إليه أن حياته كلها إْن هي 

ر عن ساعديه،  إال كرٌّ وفر، ال يكاد يلقي سالحه حتى يناديه نداء الحرب، فيشمِّ

ُملبيا هذا النداء، ميألُه شعور بالزهو، واالعتداد بالنفس، وثقة يف امتالكه زمامها 

يرصفها أىن يشاء«(23).

لينهض  القبائل  بني  تنابذ«  »شعر  عن  عبارة  كان  الذي  النقائض  شعر  وجاء 

بألسنة شعرائها الذين يتعصب كل منهم لقبيلته، فريفعها إىل السامء، ويخفض من 

الجاهلية إىل ما  الظاهرة من  امتدت هذه  الحضيض األسفل. وقد  شأن غريها إىل 

بعد ظهور اإلسالم، وانعكست عليها األحداث السياسية والتعصب للفرق املتصارعة 
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عىل السلطة(24)، والتزال تلقي بظالل كثيفة من املبالغة عىل املساجالت السياسية 

العربية املعارصة.

ال يعني هذا، بأي حال من األحوال، أن صوت السلم كان غائبا متاما يف الشعر 

العريب القديم، لكنه ظل صوتا خفيضا قياسا إىل هدير املعارك التي تعددت أسباُبها.

يف املايض كاَن يف ُوسِع الشاعِر أْن ُيشعَل حرًبا بقصيدٍة وُيخمَدها بأخرى، لكنه 

اآلن عاجز عن هذا، وليس يف وسعه سوى أن يصف الحرب، أو يعبِّ عن مقته إياها، 

أو يدافع عنها، وفق موقعه من املتحاربني، وهو يف هذا واقع تحت طائلة السيايس 

والقائد العسكري، وهام اللذان قد يحددان له الهامش الذي يتحرك فيه، السيام يف 

الدول التي تحكمها أنظمة شمولية ومستبدة.

البيت  األوىل يف  السيدة  فإن  األمريكية  املتحدة  الواليات  مثل  دولة  وحتى يف 

ُيَعد  الذي  املكان  أمسية شعرية يف هذا  إلغاُء  يوم  ذات  كان من سلطتها  األبيض 

الشعراء األمريكيني هم إمييل  للرئيس األمرييك كان سيحييها ثالثة من كبار  مقرا 

ديكنسون، والنكست ونهيكز، ووالت وايتامن، بعد أن وصل إىل سمعها أن الشعراء 

الثالثة سُينشدون قصائد يهُجون فيها الحرب.

النفيس  والسمو  الرحمة  مثل  قيم  فيه  تكمن  الذي  الشعر  فإن  املقابل  يف 

تركوه من نرث  ما  املتصوفة، إىل جانب  أنتجه  الروحي واملحبة  واألخالقي واالمتالء 

عميق، لكن غموضه، وعدم تحمس الطبقات السياسية واالجتامعية املتحكمة له، 

جعله يبقى يف الهامش، وال تستدعيه إال الصفوة، وإن حرض فهو ُيستعَمل يف مجال 

الطبابة النفسية والعاطفية التي رسعان ما تنطفئ أمام تيار الحياة الجارف الذي 

الشعر  ويطوعون  حامسة،  امللتهب  الناعق  الزاعق  خطاَبهم  املتطرفون  فيه  يلقي 

القديم له، فيتمكنون من جذب فئات عديدة إليهم.

وسواء يف حالة الشعر الصويف أو ذلك الذي يستعريه املتطرفون فإننا ال شك أمام 

مغالطة منطقية وتفكري ُمعَوج، ال ميكن أن يغطي عليها أولئك املولعون باستخراج 

األفكار من األشعار القدمية، وهنا يقول مصطفى ناصف:

بها،  التي يعتز  املتوارثة،  الشعر أحد همومه األساسية  »يف مجتمع يؤلف 

يفرح كثري من الناس باستخراج هذه التأمالت وال ميحصونها، ورمبا يكون 

مظهُر الفتنة بالشعر العزوَف عن متحيص عالقته مبا نسميه األفكار والثقة 
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املفرطة يف صدقها، ولست أدري إذا كان موقفنا الثقايف يحتاج إىل رياضة 

هذه املسألة. ففي دوائر غري قليلة اليزال ُينَظر إىل الشعر عىل أنه معرفة. 

ومن الصعب عىل كثريين يف مجتمعاتنا النظُر إىل عبارات الشعر عىل أنها 

مجرد وسائل ملعالجة مشاعرنا ومواقفنا، وليست إسهامات جادة ونقية يف 

تكوين نظام فكري«(25).

يف  اح  وبوَّ غامض  شعر  القديم  »شعرنا  أن  يرى  افرتاض  هناك  هذا  ركاب  ويف 

آن، خالفا ملا شاع يف أوساط أكرث الدارسني. ومصدر غموضه ليس ألفاظه وتراكيبه، 

بل موضوعاته وأغراضه أو رموزه بعبارة أدق. لذا فهو صالح - ككل شعر عظيم 

- لقراءات متعددة تفك رموزه ليبوح برثائه الباهر، ولكن هذه القراءات مرشوطة 

برشوط شتى تعصمها من أن تكون لغوا أو هذيانا«(26). ومع انتفاء هذه الرشوط 

واملتعصبون  املتطرفون  له  يغتبط  الذي  الهذيان  سوى  يبقى  ال  األعم  األغلب  يف 

نهم من  ألنهم يتوقون إىل كل ما هو أيديولوجي وصاخب وهذياين، نظرا إىل أنه ميكِّ

اصطياد أتباعهم بسهولة، وهم ُينشدون خلفهم قصائد حامسية عصامء، تهتز لها 

الصدور، وترتجف القلوب، وتخر َصِعَقًة خاضعًة.

والتنظيامت  الجامعات  بعض  أدبيات  يف  القديم  الشعر  حرض  طاملا  لهذا 

املتشددة، أو يف وعظهم املنبي، وهو يف كل األحوال ُيتعاَمل معه بوصفه نصا قدميا، 

فضال عام له من وقع يف النفوس، ملا ميتاز به الشعر، بالطبع، من جرس قوي وبالغة 

ضافية، بل إنه يتعدى هذا لديهم لُيسِهم يف صناعة مسار برهنة عىل ما يريدون أن 

يصلوا إليه، ويقنعوا به غريهم، وكذلك يف بناء إطار تفسريي أو مرجعي.

ويزيد من حجية هذا اإلطار لديهم إن كانت األبيات لشاعر من أولئك الذين 

الدينية  النصوص  قويٌّ مع  تناصٌّ  بها  القصيدة  كانت  أو  اإلسالم،  اشتهروا يف صدر 

املقوالت  مع  تتامىش  معاٍن  عىل  انطوت  أو  النبوية،  واألحاديث  الكريم  كالقرآن 

كتب  بطون  يف  مسجل  هو  ما  عليها  دل  أم  النصوُص  تلك  أَحَوْتها  سواء  السائدة 

التاريخ والتفاسري.

ف بالغته، أو ما  وبهذا يتحول الشعر من مجال األدب إىل األيديولوجيا، وتوظَّ

األيديولوجيا  به  تتميز  الذي  السحري  الطابع  تعزيز  يف  واستعارات،  مجاز  من  به 

أصال. وهنا ال يكون مثَة أي مجال لتمحيص مدى استجابة مثل هذه األشعار للواقع 
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السيايس املَعيش، أو تعبريها بدقة عنه، أو قدرتها حقا عىل تفسري الوقائع واألحداث 

املعارصة، السيام أن السياق املصطنع من ِقَبل هؤالء ُيزاح، افرتاضا، ليتشابه أو حتى 

يتطابق مع السياق القديم الذي ُأنِتجت هذه القصائد يف رحابه.

اللغة  أن  الشعر  توظيف  يف  املتطرف  الديني  الخطاب  حجية  من  ويزيد 

يرى  تراثية،  معجمية  لغٌة  األعم،  األغلب  يف  هي،  الخطاب  هذا  يف  املستخدمة 

املتطرفون أنها وحدها القادرة عىل التعبري، أو أن االلتزام بها هو تعبري قوي عن 

هذه  قدرة  يف  يفكروا  أال  السامعني  عىل  يكون  وهنا  الدينية،  الهوية  عن  الدفاع 

ذاتها  األحوال  هذه  يجذبوا  أن  عليهم  بل  الراهنة،  أحوالهم  وصف  عىل  األلفاظ 

ليس يف  فالعيب  أو شككوا يف هذا،  أخفقوا،  املستخدمة، وإن  اللغة  لتتطابق مع 

األلفاظ القدمية املستعارة، بل فيهم هم أنفسهم، ألنهم ابتعدوا عن طريقة أسالفهم 

يف التعبري، وركنوا إىل لغات ولهجات سائدة يف املجتمعات املعارصة.

إطارا  أو  أيديولوجيا  كونه  من  الشعر  استعامل  يف  أحيانا  هؤالء  يرتاجع  وقد 

تفسرييا ملا يجري يف الوقت الراهن إىل استوائه معرفة راسخة البنيان، ُمنَبتَّة الصلة 

عن السياق الذي ُأنِتجت فيه، لتزرع يف سياق جديد، يعمل البعض بكل ما أوتوه 

خلفه  فينساقوا  كثريين،  يطوِّق  أن  عىل  وقادرا  ألفكارهم،  حاضنا  ليكون  قوة  من 

أساسه هو  ويتمثلونه، ويترصفون عىل  به،  ينطقون  ما  أن  أو متوهمني  معتقدين 

املعرفة التي يجب التمسك بها، ويكون عليهم يف هذه الحالة منازعُة كل من يشكك 

فيها أو يحاول تفكيكها أو َتْبِيَئِتها، ملعرفة الصالح منها والطالح.

وسواء كان الشعر املستدَعى من املوروث األديب القديم قد ُتعومل معه عىل أنه 

»إطار« أو »أيديولوجية« أو »معرفة« فإن أولئك الذين اضطلعوا بعملية االستدعاء، 

يكونون غري واعني للرحلة التي قطعها النص يف الزمن، وكيف تقلَّب يف بيئات ثقافية 

متتابعة، يختلف أغلبها عن تلك التي ُأنِتجت القصائد فيها، فالنصوص، كام األفراد، 

منها ما مير من دون أن يلفت انتباه أحد، ومنها ما يبقى أثرُه، وتتجدد وظيفته، مع 

ب دالالته، وتتجىل قدرته عىل توجيه األفكار، وانتحائها نحوا  د تفاسريه، وتشعُّ تعدُّ

معينا دون آخر(27).

فعىل  غريها؛  من  أكرث  العربية  بالحالة  مربوطة  الخاصية  هذه  أن  ويبدو 

سبيل املثال نحن ال نجد األوروبيني حني يشنون حربا علينا، أو حتى يف تحديد 
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الحروب  »أغاين  يت  ُسمِّ ما  استعادة  يف  الوقت  َطواَل  مستغرقني  منا  موقفهم 

الصليبية« والتي كان األوروبيون يصدحون بها باللهجات املحلية، حتى تكون 

لينخرطوا  أفراُدها  ُيعبَّأ  األُميََّة يك  تعاين  كانت  التأثري يف مجتمعات  قادرة عىل 

تواصل  نفسه  الوقت  ويف  مقدسة،  أنها  يزعمون  عليها  القامئون  كان  يف حرب 

يحشدون  كانوا  الذين  اإلقطاعيني،  النبالء  لدى  الكاذبة  الزهو  مشاعر  دغدغة 

الناس للحرب بدعوى تحرير بيت املقدس(28)، بينام هم يسعون يف الحقيقة إىل 

زيادة ما لهم من جاٍه وثروة.

ن بعد أن ظل ُينَشد شفاهًة  فعىل العكس من الشعر العريب القديم الذي ُدوِّ

وقتا طويال، فإن العدد األكب من هذه األغاين قد ضاع مبرور الزمن، ألن أغلبيتها 

كانت يف أصلها قد ُنِظمت باللهجات املحلية، وكانت ُتتداول شفاهة، وضاعت 

أيدي  إثر سقوط عكا يف  الرشق  الصليبية يف  بالحروب  االهتامم  أن تالىش  بعد 

القوات املرصية والشامية والعراقية بقيادة السلطان األرشف خليل بن قالوون 

يف العام 1291م.

ومل يبَق من هذه األغاين سوى أقل القليل، مثل »أنشودة أنطاكية«، التي 

ظهرت خالل الحملة الصليبية األوىل باللغة الفرنسية، وراح ُينشدها منشدون 

أغنية  سوى  الثانية  الحملة  أغاين  من  يبَق  ومل  املوسيقى.  تصحبهم  الون  جوَّ

واحدة باللغة الفرنسية الشاملية، وعرش أغاينَّ أخرى باللغة األوكسيتانية. وقد 

كتب هذه األغاين أو األشعار العامية عدٌد من الشعراء، وبعُضهم كان من بني 

تولوز،  أسقف  وفولكيبه  شمباين،  أمري  الرابع  ثيبو  مثل  الحمالت  هذه  قادة 

ونبالُء بارزون(29).

الدعاية  من  بألوان  متسلحني  الحديثة  الحروب  إىل  األوروبيون  يذهب  وبذا 

والحرب النفسية، من أعمق ما جادت به قرائحهم يف هذا العرص، وهم يف استغناء 

عن أشعار الحروب القدمية، حتى لو أخذت بعض حروبهم الحالية صبغة دينية، 

مثلام كانت يف القرون الوسطى، لكن تحت الفتات وأسامء مغايرة.

وبالطبع فإن الجيوش النظامية العربية ال تحتاج يف حروبها املعارصة إىل قصائد 

عصامء، لكن األمر يوجد ويتعاظم يف خطاب من يحملون السالح من الجامعات 

الدينية املتطرفة، فهم يف استعادة واستعارة دامئة للشعر القديم، الذي ُأنِشد أياَم 
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نفسها  للطريقة  أم  لروحه  أم  للنص  االستعادة  أكانت  سواء  اإلسالمية،  الفتوحات 

التي كان يفكر بها من أبدعوا هذه القصائد، ومن سمعوها، وتفاعلوا معها بشكل 

واسع وعميق.

يف ظل هذا الوضع يبقى »السيف« هو األصدَق يف اإلتيان باألخبار، كام قال أبو 

متام، ويبقى الشطر الثاين للبيت، وهو »يف حده الحدُّ بني الجد واللعب«، لديه من 

املرونة والقدرة ما ميكنِّه من أن يصبح مرجعية أو أمثولة أو حتى حكمة ترتقي يف 

أذهان الرتاثيني إىل درجة اليقني. فكل ما هو دون السيف هنا ال يصلح أن يكون 

من قبيل »الجد«، أو ليس بوسعه أن يفصل بني الجد والهزل، وبني الصواب والخطأ، 

أو هو محض لعب ولهو، يجب االبتعاد عنه وتجنُّبه يف لحظة زمنية يعتقد بعض 

املتطرفني أنها سانحة الستعادة األمجاد الغابرة.

املرارة،  يف  غايٍة  سبيلني  إىل  هذه  أيامنا  يف  بالبعض  املبالغة  تأثري  وصل  وقد 

تعريف  األول هو  الجامعية،  أطروحاِتهم  ُيِعدون  العلم وهم  طلبُة  يتبعهام حتى 

املفاهيم واملصطلحات ليس وفق ما ُيتداَول اآلن من معان لها، بل بالطريقة والتأثري 

كليهام اللذين كانت تفعلهام فيام سبق يف مجتمعات صارت أثرا بعد َعني، وبعضها 

مل يُعد له أثر إال فيام سجلته الحوليات التاريخية وتفاسري النصوص الدينية واألدبية 

اقرتابات  أو  برهنٍة  مسارات  استنباُط  األفدح، هو  والثاين، وهو  اللغوية.  واملعاجم 

مة من اشتقاق اللغة، ووْضُع هذا كإطار للتحليل، واالعتقاُد  ونظريات علمية متوهَّ

يف طهر وصواب هذا املسلك، وصالحيته بوصفه أداة لتفسري الظواهر االجتامعية 

والسياسية، بل االقتصادية، التي منر بها اآلن، وذلك اقتداًء ببعض الرؤى الدينية أو 

تقليدا لها يف تفسري النصوص وتأويلها.

وألن هذه املفردات مشبعة باملبالغة، كام هي الحال بالنسبة إىل الشعر العريب، 

ه هؤالء عىل الورق، ظانني به ومعه أنهم يقرتبون من الحقيقة، ال يعدو  فإن ما يخطُّ

يشغل حياتنا،  ملا  فهم طوعي وطبيعي وعلمي  ُيبعدنا عن  كبريا،  يكون وهام  أن 

ويجعلنا ندور يف دائرة مغلقة ال فكاك منها، يسكن املايض محيطها، ويقبض عليه، 

نا إن أردنا اإلفالت منها إىل براح التفكري العلمي الخالق. ويصدُّ

السلطة، وفهِم قيم  الحاكم باملحكوم، ووظائِف  وبذا صارت نظرُتنا إىل عالقِة 

اآلخر  مع  والتعامِل  الحية،  املجتمعات  طبائع  من  باعتبارهام  والتعدد  االختالف 
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»غري العريب« أو »غري املسلم«، وإدراِكنا لقضايا الهوية والرشعية والحق والواجب 

واألمانة  والعصيان  والتمرد  والطاعة  والوالء  والهزمية  والنرص  واملتاح  واملفرتض 

األولون مخطوطا  لنا  تركه  ما   - األغلب  - يف  ُدها  يحدِّ والخطأ،  والصواب  والخيانة 

أو مطبوعا، أو ما هو متداول عىل األلسنة من عبارات وإشارات وحكايات وأمثلة 

وحكم وُمَلح ونوادر.

هؤالء  َيعتقد  ما  سياق  يف  ُيطَرح  امُلعَوج  املسلك  هذا  أن  ِبلًة  الطني  زاد  وما 

والتغريب  التذويب  وجه  يف  و»األصالة«  و»الخصوصية«  »الهوية«  عن  دفاع  أنه 

واملعارصة التي يفرضها علينا غريُنا. ووجد هؤالء أحيانا يف االرتباط بني ما يأتينا من 

غرينا وبني سعيه إىل الهيمنة علينا، ما برروا به ما ذهبوا إليه، ونادوا به، ورموا كل 

من يخالفهم الرأَي واالتجاَه بأنه واقٌع يف قبضة الغري واآلخر، متنصٌل من االعتزاز 

مبا تركه لنا األجداد.

إن تاريخنا الحارض بقوة يف واقعنا اآلين، ومستقبلنا اآليت، ال يقترص عىل التصورات 

واملقوالت الدينية القدمية، بل يتجاوزها إىل تاريخ األقدمني الذي صار يعامله بعُضنا 

معاملة املقدس، وهو تاريخ ال يقترص عىل ما أتاه من ماتوا وبليت عظامهم من 

أفعال، بل يشمل أيضا ما تركوه من أقواٍل بعُضها، إن مل يكن أغلبها، واقٌع يف حيز 

ال  لكنه  فنيا،  املبَّرة  الجميلة  وأكاذيبه  الشعر  صور  الستلهام  يصلح  الذي  املجاز، 

يصلح أبدا ليهدينا إىل طرق تفكري علمية ُتعيُننا عىل الخروج من مأزقنا الحارض.

إن إمعان النظر يف طغيان الشعر عىل تفكرينا املعارص رمبا يشري إىل أن تجاوز 

تلك  العمل عىل حل  يتطلب  اآلن  يكابدها  التي  الحضارية  للهزمية  العريب  العقل 

املعضلة التي يصنعها العيش يف مجاز املبالغة الذي سيطر عىل املايض أوال، فمن 

دون هذا سنظل نحرث يف بحر، ونسعى خلف رساب.

ج ـ مفرداُت الخطاب املتطرف ومقوالُته
أتيُت يف النقطة السابقة عىل استدعاء خطاب املتطرفني الشعَر لصناعة املبالغة، 

لكن هذا االتجاه مل يقف عند حد الشعر، إذ املناهل التي يغرف منها ُمطِلقو هذا 

الخطاب تنطوي عىل رطانة، عمدت يف زمن إنتاجها إىل التأثري يف النفوس، والتزال 

وظيفُتها تلك قامئة إىل اآلن.
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الحقيقة أنه يبدو من الطبيعي أن ينطوي خطاب املتطرفني عىل مبالغة، ويزيُد 

يف  إليها  ُيستَند  التي  النصوص  إن  إذ  ديني،  أساس  التطرف عىل  يكون  األمُر حني 

تأويالت متجاوزة، هي نصوص بليغة يف حد ذاتها، وُتستدَعى لتؤدي دورا ملموسا 

يف توظيف اللغة من أجل تزيني الخطاب، وتبير املسلك العنيف.

لتأويالت مغايرة فإن هذا يحد من توظيفها  النصوص متاحًة  لكن كون هذه 

الكامل يف تلك املبالغات، لُتظهر أدوارا أخرى آلراء السابقني من الفقهاء واملفرسين 

ومنتجي اآلداب السلطانية، فُتستعار لتسند تلك املبالغات وهي طيعة طواَل الوقت، 

أشكاال  تأخذ  راهنة، وهي  فيه، ملعالجة سياقات  وُتذاب  آين،  ُتطلق يف خطاب  إذ 

اللفظي،  املنتج  هذا  عىل  السطو  بل  االقتطاف  وحتى  التناص  من  بدءا  متعددة 

لُينَسب إىل الذين ينطقون به حاليا.

يف املقابل ُيهمل املتحمسون لهذا الخطاب الرتاَث البالغي العريب الرصف، ألنه 

ينطوي عىل أساليب للحجاج واالختالف واإلقناع، بينام هي متيل إىل السمع والطاعة، 

وتعتب الحجاج جدال، وتنفر من احتوائه عىل تأويالت عدة، تنفتح بها املعاين عىل 

عالوًة  بصحته،  زعام  املقطوع  الواحد  القول  هي  تفضل  حيث  رحبة،  فضاءات 

بالطبع عىل أن بعض البالغيني العرب كانوا ينتمون إىل تيار ال يحبذه املتطرفون، بل 

رون أصحابه، كاملعتزلة والفالسفة واملتصوفة. يستهجنونه ويكفِّ

وحضور اللغة يف خطاب هؤالء ال يقف عند حد االستعانة بالكلامت ذات اإليقاع 

املدوي التي يدقون بها طبول حرب دامئة، بل تتواىل سلسلة من املجازات ال تنتهي، 

و»املجتمع  الحاقد«  و»الغرب  الرباين«  و»الجيل  الفريد«  »الجيل  تعبريات:  مثل 

الجاهيل«(30)، وتقسيم العامل إىل »ُفْسطاَطنْي« والنظر إىل األتباع عىل أنهم »فرسان 

التوحش«(32)، وفق  النبي«(31)، وعليهم أن يقوموا مبا عليهم يف »إدارة  تحت راية 

التصور الذي وضعته »داعش«.

ويرسى هذا يف فضاء مرشوع مجازي باألساس نظرا إىل عدة اعتبارات، أولها أن 

الجامعات الدينية املتطرفة تستدعي ماضيا لن يعود، بل إن فيها من يرحل إىل هذا 

املايض بأفكاره ومشاعره، وثانيها أن قادة هذه الجامعات يستعملون، عىل األرجح، 

مواد معجمية غري متداولة تغلب عليها النزعة العاطفية أو الوجدانية، ويظنون أنها 

تؤدي الوظيفة نفسها التي كانت تضطلع بها يف املايض، وثالثها أن هؤالء ُيضفون 
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صفات عالية، بل أسطورية، عىل بعض رموزهم، فيبالغون يف وصف كل منهم وفق 

دوره، فراوي الحديث يصبح ذا ذاكرة فوالذية، واملقاتل يبقى جسورا قادرا عىل أن 

يرصع املئات يف رضبات خاطفة أثناء النزال، والفقيه يصبح »حجة اإلٍسالم« و»شيخ 

اإلسالم«... وهكذا.

أما االعتبار الرابع فإن هذه الجامعات تسيطر عليها دوما حالة طغيان الشعور 

أنفسهم  يرون  فهم  مكان،  وأي  أي وقت،  أي يشء، يف  فعل  والقدرة عىل  بالقوة، 

املستقيم« و»جيل  الطريق  الحق« و»السائرين عىل  الناجية« و»أصحاَب  »الفرقَة 

النرص املنشود«، ولذا فإن السامء ترعاهم، وتسدد خطاهم.

يعيِّنه، حيث  يريد أن  الواقع حني  يبتعد عن  والخامس هو أن خطاب هؤالء 

يصف واقعا غري موجود، وقد يجمل الواقع املوجود، أو يخرتع واقعا من خياالته، 

وأحيانا ُيقبِّحون واقعا ال مييض ملصلحتهم يف لعبة الرصاع السيايس، فيطلقون آليات 

ومفردات الدعاية املضادة.

وتتجىل مظاهر املبالغة يف خطاب املتطرفني من خالل االتكاء عىل الحروف أثناء 

الكالم، لتخرج فخيمة، وامليل إىل الكلامت ذات الجرس املوسيقي الصاخب، ليكون 

لها وقع عىل اآلذان، واإلفراط يف استخدام الكلامت الحادة والقاطعة، وإرداف هذا 

بلغة جسدية تنزع إىل استعراض القوة، مع إدراك »سحر البيان«.

املقام  يف  البالغية  قدرتها  إىل  نظرا  مستمعيها،  آذان  العربية سحر عىل  وللغة 

األول، والتي تتجىل يف غزارة املرتادفات، والجرس املوسيقي واإليجاز، مبا مينحها فتنة، 

ومكنة قوية عىل صناعة فائض انفعايل متولد من تساوق الجملة العربية، أو طاقة 

ر ديني  نفسية ترفل يف ركاب متعة جاملية أو حالة طرب بالغي، السيام يف ظل تصوُّ

مثل  وتعبريات  والباطل  الحق  قبيل  كونية مطلقة ومجردة من  مفاهيم  يستعمل 

التاريخ املقدس، والفخار الوطني، واألخالقيات السامية(33).

ومل يبالغ هشام رشايب حني قال يف معرض تحليله لتأثري اللغة يف صناعة النظام 

األبوي العريب:

الواقع  عن  يعبِّ  الخطاب  من  صنف  بإنتاج  الكالسيكية  العربية  »تقوم 

األلفاظ  استخدام  عن  ناجمة  وهي  اللغة،  سحرية  مزدوجة:  بأيديولوجيا 

الداخلية،  واإلحاالت  البيانية  واألساليب  الخطابية  واملفردات  الرنانة 
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ظل  يف  ومنترشة  ناتجة  وهي  اللغة،  سلطوية  من  مستمدة  وأيديولوجيا 

حامية السلطة السياسية الحاكمة أو التيار الديني السائد«(34).

املجازي  الحضور  هذا  يزداد  أيديولوجيا  إىل  الدين  املتطرفون  يحوِّل  وحني 

بقدر ما يف األيديولوجيات من خياالت وابتعاد عن املنطق أو الحسابات املدروسة 

بدقة، وامليل إىل تضخيم الفكرة ودور معتنقيها وفتح باب األمنيات أو األحالم عىل 

مرصاعيه. كام أن من يحمل السالح من هذه الجامعات يف حاجة إىل استخدام لغة 

مشبعة باملبالغة، تشحنه معنويا قبل الذهاب إىل ميدان املعركة، أو تجهيز بعض 

العنارص لتنفيذ عملية انتحارية.

ومن الرضوري يف هذا املقام لفُت االنتباه إىل أمرين مهمني هام:

التطرف والتعصب والتشدد ليست مقترصة عىل جامعات وتنظيامت  ـ إن   1

وأتباع  واملذاهب،  األديان  كل  معتنقي  من  املتطرفون  هناك  بل  إسالمية، 

أو  االتجاه  عىل  هنا  الرتكيز  يكن  ومل  وميينة.  يساريًة  الَعلامنية،  األيديولوجيات 

الفريق األول إال لثالثة أسباب، األول: أننا بصدد الحديث عن املبالغة يف توظيف 

اللغة، وإطالق الخطاب السيايس، وأعتقد أنه ال يوجد من يوظف اللغة أكرث من 

التنظيامت التي تحوِّل، يف تفكريها وترصفها، اإلسالَم من دين إىل أيديولوجيا. والثاين: 

أن  أقل، والثالث: هو  اللغة بشكل  الَعلامنية يوظفون  األيديولوجيات  أن أصحاب 

املتطرفني من معتنقي األديان األخرى ليسوا موضع النظر باألساس يف دراسة كهذه، 

موجهة إىل العرب بالدرجة األوىل.

2ـ  تخف املبالغة السياسية يف خطاب التيار اإلسالمي التحديثي، الذي يسعى إىل 

التكيُّف مع املجتمع، والحياة املعارصة، وكذلك يف خطاب »اإلسالميون املستقلون«(35)، 

وهم مجموعة من املفكرين والباحثني والكتاب الذين ينتمون إىل مرشوع ما يسمى 

»اإلسالم السيايس«، لكنهم ليسوا منخرطني يف تنظيامت حركية تعمل يف هذا االتجاه.

د ـ اإلفراط يف استعامل »أفعل التفضيل«
يف لغتنا العربية هناك أسامء ُتصاغ عىل وزن »أَفعل«(36) للداللة عىل أن شيئني 

قد اشرتكا يف صفة وزاد أحدهام فيها عىل اآلخر، مثل: كالكام ذيك لكن جارك أَذىك 

منك، أو كل منكام خريِّ لكن صاحبك أكرث خريية منك.
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والوقوف عند هذا الحد ال ضري فيه وال إساءة، السيام إن كان الُحكم عىل 

الصفة أو الفعل فيه صدق واستقامة. أما أن ُيسحب هذا إىل السياسة، ليتخذ 

لرتسيخ  ُتَكأًَة  يستعملها  أو  الحكم،  يف  األحقية  عىل  دليال  التفضيل  أفعل  من 

الرشعية، أو فرض األمر الواقع عىل املحكومني، أو إثبات النقيض من كل هذا، 

»أفعل  فإن  الواقع،  األمر  ورفض  الرشعية،  ونقض  للحكم،  األهلية  عدم  وهو 

التفضيل« هنا ستفقد الكثري من براءتها اللغوية، وتتحول إىل أيديولوجيا شديدة 

الخطورة، عىل العقل السيايس وعىل املامرسة يف آن.

الرتجيح  يف  التفضيل  أفعل  لتوظيف  بالغية  رضورة  هناك  تكون  قد  نعم 

بني شيئني ماديني متجسدين يف الواقع أو يف الطبيعة، بحيث يكون بوسعنا أن 

نتحقق أو نتثبت من هذا، لكن أن ُيَجرَّ هذا إىل املجال السيايس واالجتامعي 

الجمعي،  الفعل  عىل  بالغا  له رضرا  فإن  تحديد،  وال  تقييد  دون  من  وُيطَلق 

السيام حني تتلقف اآللة الدعائية هذا التفضيل، وتكرسه عىل مدار األيام، حتى 

ة وكأنه حقائق ال لبس فيها، وال يرقى إليها شك. يصري يف رؤوس أغلب العامَّ

فنحن حني نقول إن هذه الطاولة أكب من تلك، أو أن هذا الثور أضخم من 

ذلك، فإن يف وسع من يسمعنا أن يتأكد من هذا بنفسه، ويكون من السهل عليه 

أن يحكم عىل صدق ما سمع، لكن حني ُينقل األمر إىل املجال املعنوي والقيمي 

والرمزي، فلن يكون يف وسعنا حسم حكم التفضيل بني أمرين بهذه البساطة 

والرسعة والدقة. فإذا قلنا إن شخصا أكرم من آخر، فنحن يف حاجة إىل تقديم 

أدلة عىل هذا الكرم، ويف الوقت نفسه سنأخذ يف االعتبار أن مفهوم الكرم نفسه 

التقتري  بني  منزلة  بوصفه  إىل آخر،  تقديره من شخص  أو  تعريفه  يتفاوت  قد 

والتبذير، كام أن املنتفعني من كال الشخصني قد يختلفون حول تحديد أيهام 

أكرم من اآلخر، عالوة عىل أهواء النفس، التي قد ترى الزين شينا والشني زينا.

األقل  أكرث تجريدا، فعىل  انتقلنا إىل مجال قيمة  إن  األمر صعوبة  ويزداد 

نكون  فالن،  من  أخلص  فالنا  إن  قلنا  إن  أما  متعني،  مادي  جانب  له  الكرم 

بالطوايا  مربوط  شعور  فاإلخالص  أصعب،  ومتييز  حكم  مجال  إىل  انتقلنا  قد 

الذي يظهر  الترصف  أو  بالسلوك  ُيعبَّ عنه  إن كان  والنيات، وحتى  والسجايا 

لنا، ويكون يف مقدورنا مراقبته، فليس هناك من وما يضمن لنا أال يكون هذا 
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الظاهر خادعا، فيبدي شخٌص اإلخالَص آلخر، بينام هو يف حقيقة نفسه ُيضمر 

له الغدَر والخيانة.

التفضيل ال تبدو قادرة عىل  السيايس جمعي بطبيعته فإن أفعل  الفعل  وألن 

الحال، وال ميكن أن ُتستعمل بطريقة علمية، وليس يف وسعها أن تتفادى  وصف 

الدعاية السياسية. فنحن ميكن أن نقول إن فردا أذىك من فرد، لكن إن قلنا إن شعبا 

أذىك من شعب فإن مثل هذا القول املسيس يقع يف فخ الدعاية، ويبدو لنا مشبعا 

بروح العنرصية، واقعا يف فخ »الحتمية البيولوجية« التي طاملا صبغت رؤى تصور 

أصحابها أن شعوبا بعينها قادرة عىل تحقيق التقدم، أو مبكنتها بناء الحضارة، بينام 

هناك شعوب تفرض عليها جيناتها الوراثية أن تظل متخلفة تابعة خادمة واقعة يف 

ذيل الحضارات اإلنسانية أو حتى متثل عبئا عليها.

وقد نقرتب أكرث يف توظيف أفعل التفضيل سياسيا حني نكون بصدد املقارنة بني 

اثنني يتباريان يف انتخابات عامة مثال، أو املوازنة بني قيمة زعيمني تعاقبا عىل حكم 

بلد، أو حَكام بلدين مختلفني، فنقول هذا أعظم من هذا، أو ذلك أقوى من ذلك.

اللغة املجازية تلك يف الوقت الذي يرتفع فيه صوت   وتزداد وطأة استعامل 

السياسية، وهنا يقول مصطفى ناصف يف معرض حديث عن جانب من  الدعاية 

التوظيف السيايس للغة:

»هذا زمن االعرتاف بأهمية الدعاية وفتح امللفات وكشف الخصومات، 

تكوين  الهيمنة،  حرب  الكتابة،  حرب  زمن  هذا  الخضوع،  وتكوين 

التشتت، وإنتاج الوسائل يف حركة السياق االجتامعي. ثقافة الجامهري 

موضوع عجيب من أجل السيطرة عىل الجامهري، قلَّ أن تجد دفاعا غري 

ه نحو االنتفاع بالريب،  مقيٍد اآلن عن الكشف املوضوعي ـ هناك توجُّ

وتسويق األفكار، والرتدد بني الواضح واألقل وضوحا«(37).

ففي الدعاية يكون ألفعل التفضيل دور كبري، حني تشتد املنافسة، أو تنزلق 

أنه أعظم  التعصب واالنحياز، وهنا يرى أعضاء كل حزب  إىل رصاع، فيتعمق 

أو  فكرة  كل  وأنصار  الجميع،  من  وطنية  أكرث  أنه  زعيم  كل  وأتباع  غريه،  من 

أيديولوجيا أنها أبرع من سائر األفكار، وأكرث تعبريا عام يدور يف عقول الناس، 

وأقدر عىل تلبية احتياجاتهم.
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وهو  بالنرص«  األحق  »جيشنا  يقال  حيث  الحروب  يف  الوضع  هذا  ويتعمق 

»األكرث« احرتاما لقوانني الحرب. وقد يأخذ األمر منحى عنرصيا، حول األكرث تحرضا، 

ومن ثم فإن األفضل للجميع أن ينترص هذا الطرف، ألن انتصاره يف مصلحة البرشية 

دار خالل  الذي  بالجدال  هنا  مثال  أن نرضب  وميكن  اإلقليم.  أو  الدولة  سكان  أو 

إرهايب  حادث  بعد   2001 العام  من  أكتوبر  يف  أفغانستان  عىل  األمرييك  الهجوم 

العام نفسه  نيويورك يف 11 سبتمب من  العاملي يف  التجارة  برَجي مبنى  استهدف 

حول َمن »األحق« أو »عىل الحق«، ومن هو »األكرث تحرضا« يف هذه الحرب، إذ رأى 

كل طرف أنه األكرث تحرضا، وأن اآلخر هو الببري، أو عىل األقل األكرث بربرية، ومن 

ثم فإن هزميته آتية ال محالة.

السياسية، فبعد  الواقعية  لكن ما جرى عىل األرض جعل كل طرف يعود إىل 

حديث عن »األقوى« و»األقدر« و»النرص« يف خطاب الرئيس األمرييك جورج بوش، 

وجدنا  للحرب،  وتسويغه  تسويقه  يف  »الصليبية«  لفظ  استعمل  أخطأ حني  الذي 

وزير الدفاع األمرييك روبرت غيتس يقول يف آخر مؤمتر صحايف له يف معرض رده 

عىل سؤال عام إذا كانت الواليات املتحدة قد حققت نرصا يف أفغانستان:

أن  وأحدها  السنة،  ونصف  سنوات  أربع  يف  األشياء  بعض  تعلمُت  »لقد 

أحاول تجنب الكلامت املشحونة مثل االنتصار والخسارة، وما ميكنني قوله 

عمليات  أن  وأعتقد  الرئيس،  خطة  تنفيذ  يف  نجحنا  أننا  أعتقد  أنني  هو 

املأهولة،  املناطق  السيطرة عىل  من  طالبان  منع  ناجحة يف  كانت  جيشنا 

وقللنا من قدراتهم، وطورنا من قدرات القوات األمنية األفغانية«(38).

فهذا القول الذي جاء بعد سنوات من الحرب ينزع إىل النسبية، وينأى بنفسه 

عن »املعادالت الصفرية«، لذا استعمل صاحبه كلمة »أعتقد« وقرص النجاح عىل 

املتبادل  الخطاب  وصمت  التي  املبالغات  فخ  من  ناجيا  جزئية،  أهداف  تحقيق 

دعاية  إطار  بإفراط يف  التفضيل  أفعل  فيها  واسُتخدمت  للمعارك،  األوىل  األيام  يف 

سياسية، أو حرب نفسية، خاضها الطرفان املتقاتالن بال حدود.

هـ ـ ترميز الحاكم كمبالغة
أراد كثري من أهل الحكم عىل مدار التاريخ اإلنساين أن يظلوا رموزا خالدة يف 
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ذاكرة الشعوب، حتى لو زعم بعضهم غري ذلك. فالحاكم يدرك أن الحكم ال بد 

أن يزول عنه يف يوم من األيام، إما باملوت وإما باإلزاحة وإما بالرحيل الطوعي 

أو الدستوري وفق مبدأ »تداول السلطة«، ويدور يف َخَلده أحيانا وتنتابه خواطر 

حيال ما سيقال عنه بعد أن يفقد سلطانه، لتصبح الغايُة القصوى هي أن يتحول 

عهده  يف  وقع  عظيام  حدثا  أن  لو  فيتمنى  قليال،  يتواضع  أو  رمز،  إىل  الحاكم 

يستدعونه،  الالحقني،  عند  رمزا  يصري  عريض،  دور  فيه  له  كان  أو  به،  وارتبط 

ويتمثلونه، وميتلئون به.

فيها عىل  منغمسة  كانت  أحداثا وشخصياٍت  الالحقة  األجيال  تحيي  وبدورها 

القدرة عىل  الجمعية، وامتلكت  الذاكرة  أنها رموز، بعد أن تكون قد اختمرت يف 

إثارة مشاعر متجددة. فتالميذ املدارس يف فرنسا حتى الستينيات كانوا منقسمني 

أحداثا وأماكن  األمريكيون  ترفضها. واستعمل  أو  الفرنسية  الثورة  تؤيد  عىل رموز 

باعتبارها رموزا إللهاب حامس الشعب يك يقبل انخراط الواليات املتحدة يف الحرب، 

التجارة  مركز  وتفجري  الثانية،  العاملية  الحرب  أثناء  هاربر  بريل  ميناء  رضب  مثل 

العاملي يف 11 سبتمب 2001، وحاول الرئيس األمرييك ليندون جونسون استخدام 

الهجوم عىل املراكب األمريكية لتبير الحرب عىل فيتنام(39)، ووظفت إنجلرتا وفرنسا 

العام  يف  العدوان عىل مرص  يف  السويس  لقناة  عبدالنارص  تأميم جامل  وإرسائيل 

1956، واستعمل السادات حرب أكتوبر 1973 يف محاولته أن يكون رمزا لألمة معلنا 

العربية،  برمزيته  مهووسا  حسني  صدام  وكان  املرصية«،  العائلة  »رب  نفسه  من 

لألمة،  الرشقية  البوابة  عن  املدافع  هو  العراق  بأن  تبناها  التي  الدعاية  إطار  يف 

اختلقها  رمزية  ليكرِّس  طويال  القذايف  معمر  وسعى  وإرسائيل،  ألمريكا  واملتصدي 

حني سمى نفسه »أمني القومية العربية«. وهذا كله معناه أن »الرمزية« املرتبطة 

بشخص أو حدث، أو شخص يستغل حدثا، أو حدث يصنع شخصا، ال تكون مسألة 

حقيقية يف كل األحوال، بل ُتتَخذ مجازا ينطوي عىل مبالغة ما سواء يف عقل السيايس 

أو يف املخيلة الكلية للشعب(40).

باملبالغة يف وصف  الرمزية،  تصنع هذه  أن  الدعاية  أبواق  حاولت  وطاملا 

سامت القائد السيايس وقسامِته، وتضخيم ما يقع يف عهده من أفعاٍل ُيعَمد إىل 

تصديرها عىل أنها إنجازات باهرة. ويف بعض األحيان ارتبط مفهوم الرمز بفرتات 
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النضال الوطني، أو لدى النظم املتسلطة التي ُتعيل من شأن »القائد الزعيم«، 

د صفاته وقدراته الهائلة عىل حامية البالد، ورعاية  وُتطلق أبواق الدعاية لتمجِّ

مصالح الشعب.

من  الذهنية،  الصور  راسمي  من  وسيٍط  عْب  أو  بنفسه،  يطلب  قائد  وهناك 

موا  قبيحه، ويعظِّ لوا  موا رشوخه، ويجمِّ يرمِّ أن  والفنانني والخباء،  الكتاب واألدباء 

مليحه، حتى يكب يف عيون الشعب، ويراه »الرمز« الذي ال يتم للدولة وجوُدها إال 

بحضوره، وعىل من يأيت بعده أن يتبع خطاه يك »تكتمل املسرية«.

لكن الشعوب يف األغلب األعم تدرك، يف أناٍة وروية ومكر، أن الطالءات املزيفة 

ليس يف وسعها أن تبقى طويال عىل الجدران، وأن تساقطها تباعا آٍت ال ريب فيه، 

ل بهذا التساقط، ُمبقيا عىل الحقيقة  بل إن بينها من ميتلك جسارًة فيمد يده ليعجِّ

عاريًة، أما ما ُأضِفي من مجازات وخياالت، تنطوي عىل مبالغات واضحة فاضحة، 

النفوس،  كل  ويخرب  اآلذان،  كل  وُيصم  العيون،  كل  ُيعمي  أن  وسعه  يف  فليس 

ويخمد كل الضامئر.

يف املقابل فإن الرمزية الطوعية أو »األيقونة السياسية«(41)، التي نسج الشعب 

كان حاكام  لو  أحٌد، حتى  يقدر عىل طمسها  لن  املنفردة،  الحرة  بإرادته  خيوطها 

فئة من  أو كانت  بتشويه صورته، وتسفيه أعامله،  االنتقام من سلفه،  أراد  الحقا 

ها  الشعب ترضرت مصالُحها خالل فرتة حكمه، أو دولة أجنبية طامعة يف بالده صدَّ

ها وأوقفها عند حدها. وردَّ

املعتَبة  الجادة  األفعال  بل  الكاذبة،  املبالغات  تصنعها  ال  الحقيقية  فالرمزية 

وكاريزمية القائد، واملسافة النفسية العامرة باملودة بينه وبني الناس، وإدراكهم أنه 

مل يخدعهم، ومل يخذلهم، ولن يظهر أبدا بعد رحيله عن السلطة ما َيشيُنه، وُيفزع 

من وثقوا به، وساروا خلفه، أو التفوا حوله.

و ـ النفاق أو املبالغة الرخيصة
لها وقع  لغوية وذهنية فاضحة، يكون  السيايس عىل مبالغات  النفاق  ينطوي 

صاخب عىل اآلذان، عىل رغم أن الجذر اللغوي لكلمة »نفاق« أقل بكثري من أن 

مينح هذا الضجيج، نظرا إىل خسة املنافق ونزوعه إىل الهروب والتزلف واالنزالق 
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واملراوغة، مبا يجعل من الطبيعي أال ميتلك صوتا عاليا. فالكلمة مستمدة من النفق 

أو الجحر الذي تحفره بعض الحيوانات، وأبرزها األرانب، وتصنع له فتحتني، فإن 

هوجمت من إحداها تهرب من األخرى.

السياسة  عامل  االزدواجية يف  ر هذه  وُيسخِّ وباطن،  له وجهان، ظاهر  فاملنافق 

لإليقاع مبن يستهدفه عب الغش والتدليس، فإن كان هدُفه الحاكَم أراد من نفاقه 

أو حتى متحيٍز، عىل  العامة،  باملصلحة  أن يحصد ذهبه، ويتقي سيَفه، غري عابٍئ 

املستوى العميق والطبيعي، ملصلحة الحاكم الذي يتساقط كالم املنافقني عىل رأسه 

فيقتله، ماديا أو معنويا، يف بطء وهو ال يدري.

وانحيازا  وإرادة وترصفا  الحاكم، جسدا وعزمية وفهام  فاملبالغة يف تصوير 

ملقتضيات مهمته، يصنع مبرور الوقت مفارقة ساخرة، فإن قال عنه منافقوه، 

»إنه  املمقوتة،  الخصلة  بهذه  الناس  بني  قد صاروا مشهورين  كانوا  إن  السيام 

الذهن،  رأوه معطوَب  »فهيم«  عنه  قالوا  وإن  املحكومون ضئيال،  رآه  عظيم« 

بان  النية«،  »طيب  قالوا  وإن  النقيض،  عىل  رأوه  لشعبه«،  »محبٌّ  قالوا  وإن 

سيَئ الطوية.

فقدان  إىل  تؤدي  التي  السياسية  املبالغات  من  تالال  املنافقني  كالم  ويصنع 

االصطالحات ملعناها الحقيقي، بفعل ابتذالها عىل ألسنة العموم، فتتملكهم حيالها 

»أزهى  مثل  اصطالحات  يرون  فال  والصدود،  والتأفف  والشك  السخرية  مشاعر 

و»الزعيم  الرضورة«  و»الرئيس  الهائلة«  اإلنجازات  و»عهد  الدميوقراطية«  عصور 

األوحد« و»القيادة التاريخية« إال أنها عبارات جوفاء، تزيد من جعل الواقع أكرث 

قبحا وجهامة.

املناقض  أو  واألعراف،  لألخالق  املتجاوز  الزاعق  للنفاق  املصاحبة  واملبالغاُت 

للواقع، تؤدي إىل عكس ما يريده الحاكم املمدوح، أو املتزلَّف إليه. والذروة يف هذا 

رمبا تكون ما جاء عىل لسان الشاعر ابن هانئ األندليس، الذي ُأطلق عليه لقُب متنبي 

املغرب العريب، يف مدح الخليفة الفاطمي املعز لدين الله الفاطمي، الذي كان أتباعه 

ينظرون إليه عىل أنه ظل الله عىل األرض أو الحاكم باسم السامء، حيث قال له(42): 

»ما شئَت ال ما شاءت األقداُر 

                            فاحكْم فأنت الواحد القهاُر
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وكأمنا أنت النبي محمٌد

                                وكأمنا أنصارك األنصاُر

نا به أنت الذي كانت تبرشِّ

                           يف كتبها األحباُر واألخباُر«.

وعىل رغم أن املبالغة تراجعت مع البيت الثاين ثم الثالث، حيث أنزل الحاكم 

هذه  صورة  فإن  الناسوت،  إىل  الالهوت  من  أو  النبوة،  مقام  إىل  الله  مقام  من 

قولها  الحاكم، يف وقت  إىل  فأساءت  أبعد حد،  إىل  الواقَع  متجاوزًة  املبالغة ظلت 

وحتى أيامنا تلك، إذ ُتستدَعى القصيدة يف سياق الداللة عىل النمط »الثيوقراطي« 

ف يف حيٍز أوسع يرتبط بالخالف املذهبي املشحون  لحكم الفاطميني، وهو ما ُيوظَّ

بحموالت السياسة ومقتضياتها، بقدر ما ُيستدَعى للبهنة عىل بلوغ النفاق حدا ال 

يطاق، تجاوز قول شاعر آخر يف الرشيد: »كأنك من بعد الرسول رسول« أو وصف 

الخليفة العبايس املتوكل: »ظل الله املمدود بينه وبني خلقه«، وكل أبيات النفاق 

التي ُأنشدت يف مدح ملوك بني أمية(43)، والتي ُأريَد من بعضها إضفاُء طابع الجبية 

عىل حكمهم(44)، باعتباره قدرا، وهو ما يظهره قوُل جرير:

»نال الخالفة إذ كانت له قَدرًا

                              كام أىت ربَّه موىس عىل قَدِر« 

ومقارنًة بهذا يظل بيت النابغة الذبياين الذي مدح به النعامن أبا قابوس ملك 

الحرية، عاديا، عىل رغم ما انطوي عليه من مبالغة سياسية، حيث قال له:

»أمل تر أن الله أعطاك َسورًة

                            ترى كل َمْلٍك دونها يتذبذُب

فإنك شمٌس وامللوك كواكٌب

                             إذا طلَعْت مل يْبُد منهن كوكُب«

ومل يكن أهل السلطة بغافلني عن نفاق الشعراء ومبالغتهم، وهي مسألة أعطى 

الجاحظ يف كتابه »البخالء« مثال ناصعا عليها، حني قال: 

مثل هذا الحديث ما حدثني به محمد بن يسري عن واٍل كان بفارس، إما 

أن يكون خالدا أخا مهرويه، أو غريه، قال: بينام هو يوما يف مجلس، وهو 

مشغول بحسابه وأمره، وقد احتجب بجهده، إذ نجم شاعر من بني يديه، 
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فأنشده شعرا مدحه فيه، وقرّظه، ومّجده. فلاّم فرغ قال: »قد أحسنت«. 

ثم أقبل عىل كاتبه فقال: »أعطه عرشة آالف درهم«. ففرح الشاعر فرحا 

شديدا؛ فلام رأى حاله قال: »وإين ألرى هذا القوَل قد وقع منك هذا املوقع؟ 

اجعلها عرشين ألف درهم«. فكاد الشاعر يخرج من جلده، فلام رأى فرحه 

قد تضاعف، قال: »وإن فرحك ليتضاعف عىل قدر تضاعف القول؟ أعطه 

له:  إليه نفسه قال  الفرح يقتله. فلام رجعت  ألفا«. فكاد  يا فالن أربعني 

ازددُت  قد  رأيَتني  كلام  أنك  أعلم  وأنا  كريم؛  رجٌل  فداك،  ُجِعلُت  »أنت، 

فرحا، زِدَتني يف الجائزة، وقبول هذا منك ال يكون إال من قلة الشكر«. ثم 

دعا له وخرج. قال: فأقبل عليه كاتبه فقال: »سبحان الله! هذا كان يرىض 

منك بأربعني درهام تأمر له بأربعني ألف درهم؟«، قال: »ويلك! وتريد أن 

تعطيه شيئا؟«، قال: »وملَ أمرت له بذلك؟«، قال: »يا أحمق، إمنا هذا رجل 

رسَّنا بكالم، ورَسرْناه بكالم. هو حني زعم أين أحسُن من القمر، وأشدُّ من 

نان هل جعل يف  األسد، وأن لساين أقطُع من السيف، وأن أمري أنفُذ من السِّ

يدي من هذا شيئا أرجع به إىل بيتي؟ ألسنا نعلم أنه قد كذب؟ ولكنه قد 

رسَّنا حني كذب لنا، فنحن أيضا نرسُّه بالقول ونأمر له بالجوائز، وإن كان 

كذبا، فيكون كذٌب بكذب وقوٌل بقول. فأما أن يكون كذٌب بصدق وقوٌل 

بفعل، فهذا هو الخرسان املبني الذي سمعَت به!«(45).

وإذا كان بعض الشعراء من منشدي »قصائد املديح« وبعض الوعاظ والفقهاء 

واألدباء من صانعي »اآلداب السلطانية« كانوا هم الذين ينتجون النفاق السيايس يف 

تاريخ العرب الوسيط، وسبقهم بعض الكَهنة وكَتبة املرسح واملتفلسفة يف تاريخ أمم 

أخرى، فإن منتجي النفاق يف زماننا موزعون عىل كتاٍب صحافيني ومذيعي تلفزيون 

وإذاعة وسياسيني وفنانني ورياضيني وتجار وكبار موظفني وأصحاب أموال وأعامل، 

ويصل األمر إىل بعض العوام، ممن يرجون من نفاقهم نفعا أو يتقون به رشا.

وقد يأخذ النفاق السيايس يف بالدنا لصاحب السلطة والنفوذ، سواء أكان رئيسا 

أم وزيرا أم محافظا »طابعا إعالنيا صاخبا. فهو ال يكتفي بالدعاء له أو بالتصفيق 

له عند مروره أمامه، بل إنه ُيدبِّج له قصائد املديح ورمبا يكتب املقاالت يف الجرائد 

تأييدا ومباركًة للقرار الفريد أو اللفتة التاريخية لهذا املسؤول أو ذاك.. وإذا ُتُويف 
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يكتفي  ال  فإنه  واألعامل،  املال  رجال  وكان صاحبنا من  عمة،  أو  الكبري خال  لهذا 

بإرسال برقية عزاء أو باملشاركة يف تشييع الجنازة، بل ال بّد من نرش صفحة أو ربع 

صفحة للقراء يف كبى الصحف«(46).

ويغرق خطاب املنافقني يف مجازات سياسية، كثري منها عابر ومستهلك ومكرور، 

فام يقوله املنافق التاريخي لحاكم اليوم، سبق أن قاله لحاكم األمس، الذي ما كاد 

أو تنصل منه، بعد أن تحني  أو مقتوال أو معزوال، حتى هجاه،  الحكم، ميتا  يرتك 

اللحظة املناسبة للقفز من سفينته الغارقة. وتزداد مبالغات املنافقني يف اللحظات 

السياسية الفارقة، أو »املراحل الحاسمة والظروف االستثنائية املعقدة التي يكون 

فيها املجتمع غرَي متزن، ومهيأً بصورة غري عادية لتقبُّل ما يبثه املنافقون من دعايات 

الحقائق«(47)، ومنها لحظة تويل  لتزييف  كاذبة ومقوالت تضليل مريبة وإشاعات 

أو يف وقت  بلغ مداه،  الُحكم قد  بينه وبني غريه عىل  أو إن كان الرصاع  الحاكم، 

االنتخابات، التي ميتد فيها النفاق السيايس من مداهنة الحاكم إىل محاولة اسرتضاء 

الرأي العام مبجاملته عىل حساب الحقيقة الواقعية، مبا يؤدي إىل اإلرضار بالسوية 

االجتامعية، وإذكاء الخالفات، وإثارة النَُّعرات، وتوسيع دوائر الفساد.

، حتى وجدنا  السيايسِّ النفاِق  املناسبُة األخريُة فرصًة متكررًة ملامرسِة  وصارت 

توفيق الحكيم يقرتح يف زمن مىض، بغية تقليص هذا النفاق إىل أدىن حد، تكويَن 

من  له  بالدعاية  تضطلع  أن  مقابل  املرشح  لها  يدفع  انتخابات«  مقاوالت  »رشكة 

تجهيز الخطباء ونصب الالفتات وإعداد الوالئم، ثم يعود إىل بيته لينام، وهنا يقول 

موجها كالَمه إىل املرشح:

ويسمع  فريى  الرشكة،  تقيمه  الذي  االحتفال  رسادق  يف  الناخب  »يجلس 

اللذيذ الطريف، يرى خطباء الرشكة قد قاموا، أو اعتلوا املنصة واحدا تلو 

اآلخر، يوسعونه مدحا، ويرسدون تاريخ حياته الحافَل بكل جليل ومجيد، 

يروه مرة  ويتكلمون يف ذمته وطهره وكفايته ونزاهته، وهو مل يرهم ومل 

من  ويذكرون  امُلر،  الطعن  فيه  فيطعنون  خصمه  عىل  يعرِّجون  ثم  قط! 

خصاله الذميمة وأعامله الخبيثة وخياناته وسفاالته ما تشمئز منه النفوس، 

وما تكاد تختم هذه الحفالت عىل خري أو رش حتى تقدم الرشكة فاتورة 

بنفقات  قامت  الرشكة  إن  لك  أقسموا  املبلغ  استكرثت  فإذا  الحساب، 
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باهظة... إىل هنا ال بأس، لكن لو خطر لك أن تسري قليال يف البلدة لوجدت 

عجبا، فإن رسادقا آخر قد نصبته عني الرشكة لخصمك هو هو أيضا، وقد قام 

فيه خطباء آخرون من الرشكة ميدحون الخصم، ويغسلون عنه ما لحق به 

يف الرسادق األول، وُينزلون بك أنت كلَّ تهمة وكل عيب«(48).

وهذا اللون من املبالغات املتناقضة يتامىش إىل حدٍّ بعيد مع ذلك التناقض يف 

وسلم)  عليه  الله  (صىل  للرسول  حديث  عنها  عبَّ  التي  وترصفاتهم  املنافقني  أداء 

ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمُتن خان«. يصف فيه املنافق بأنه: »إذا حدَّ

وهذا التناقض وذلك اإلفراط يف املبالغة رمبا يشكالن عبئا عىل صاحبهام، ألنه 

يدرك أنه يكذب ُجبنا أو طمعا، كام أنه صعب عىل الحاكم إن كان يدرك عواقبه، 

حيث يرض بصورته أمام شعبه، إذ إن النفاق السيايس كان، واليزال، السمَة املميزة 

للقادة الغارقني حتى آذانهم يف املؤامرات، ويؤكدون مبنتهى االستهانة بالعقول أنهم 

أبعد الناس عن املطامع السياسية«(49).

املذهلة،  املفارقة  من  نوعا  تحوي  والتي  النفاق،  يف  اللغوية  املبالغة  وحضور 

واضح يف كثري من األقوال التي تصفه. وتزيد هذه املفارقة يف ظل االستبداد، وهو 

ما يعبِّ عنه عبدالرحمن الكواكبي بقوله: »االستبداد يقلب الحقائق يف األذهان... 

واملشتيك  مطيٌع،  ه  حقِّ وتارَك  فاجٌر،  الحقِّ  طالَب  أن  اعتقاد  إىل  الناس  فيسوق 

املتظلم مفسٌد، والنبيَه املدقَق ملحد، والخامَل املسكنَي صالٌح أمني. وقد اتبع الناس 

ًوا، والحميََّة حامقًة،  االستبداَد يف تسميته النصَح فضواًل، والغريَة عداوًة، والشهامَة عتُّ

والرحمَة مرًضا، كام جاَروه عىل اعتبار أن النفاق سياسٌة، والتحيَل كياسٌة، والدناءَة 

لطٌف، والنذارَة دماثٌة«(50).

ز ـ البذاءة السياسية واملبالغة الفحشاء 
البذاءة  من  متفاوتة  درجات  من مامرسة  مجتمع  أو  دولة  أي  تاريخ  يخُل  مل 

السياسية Political Impertinence، التي ال يقترص ارتكاُبها عىل أشخاص تافهني 

لَّم االجتامعي والسيايس، بل طاملا  غري مسؤولني عن أفعالهم، أو قابعني يف أدىن السُّ

نطق رجال دولة كبار، مبا ال ميكن وصفه إال بأنه نوع من »البذاءة«، بعضه كان 

التي  املبالغة  من  هائل  قدر  عىل  وانطوى  مقصودا،  كان  وبعضه  لسان«  »زالِت 
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ملا  واملناقضة  العام  للذوق  والصادمة  والفجة  والجارحة  الزاعقة  العبارات  تصنعها 

ن بيدهم مقاليد األمور، أو من يشكلون الرأي العام. يتوقعه أغلب الناس ممَّ

مينعان  ال  أحيانا،  وانعداُم جدواها  أخالقيات،  البذيئة ألي  التعبريات  وافتقاُد   

من النظر إىل ما تنطوي عليه من مجاز، سواء يف ألفاظها أو إشاراتها، السيام أن ما 

وراءها من ضغائن وأحقاد وإحن يجعلها تأيت يف مرات عديدة مشبعًة ببالغة زاعقة 

من حدة الوصف، وقسوة التشبيه، ففي النهاية »ال تخلو الكلامت، حتى لو كانت 

بذيئًة، من إيحاء«(51). 

فالتعبريات املكشوفة الجارحة مل تجعل يف وسعنا أن نتجنب املجازات العفية 

املوجودة يف أعامل أدبية مثل »أميات« نجيب رسور و»الخبز الحايف« ملحمد شكري 

و»فاصل للدهشة« ملحمد الفخراين، وكتابات جان جينيه وهرني ميللر، الذي يقول 

املتهاون،  املضطرب،  أنا،  هو  الذي  اإلنسان  هو  »كتايب  أسود«:  »ربيع  روايته  يف 

بالحقيقة  متمسك  رجل  كذاب،  شكاك،  مفكر،  عاصف،  داعر،  الشهواين،  املتهور، 

بشكل شيطاين، أنا«(52)، أو بطل رواية الليبي محمد األصفر »رسة الكون« التي يقول 

فيها: »أشعر أنني رجل من عكس، رشبُت قهويت من القاع، سكرُت من الصحوة، أنام 

مع الصداع، أبدأ بالنهايات، أصل يف الوقت بدل الضائع، أتقيأ الصدق، وأرقص للرياء 

والنفاق، أقدم التعازي يف الوالدة، وأهنئ العرسان يف الطالق«(53).

لكن ما ميكن تبيره يف األدب والفن ليس يف وسعنا أن منرره يف السياسة ببساطة، 

الدول تصل إىل أسامع  السياسية يف عالقات  البذاءة  أمثلة  السيام يف وقت صارت 

كثريين يف ظل ثورة االتصاالت. فمثال بلغت البذاءة السياسية حدا جارحا حني سبَّ 

الرئيس الفليبيني رودريغو دوترييت نظريه األمرييك باراك أوباما بـ »ابن العاهرة«، 

تجار  الفليبينية  الحكومة  لقتل  الرافض  املتحدة  الواليات  ملوقف  نقده  ركاب  يف 

املخدرات واملشتبه يف اتجارهم بها بالرصاص من دون محاكمة. وإن كان دوترييت قد 

تحايل عىل الوصف بوضعه ضمن اشرتاط مؤجل حني قال ألوباما: »ال تسألني عن 

املوضوع وإال فسأشتمك يا ابن العاهرة«(54)، فإن هذا اإلرجاء أو االستدراك مل يعِن 

أحدا، ووصل الوصف إىل آذان الناس يف قارات العامل جميعا.

الكوري  الرئيس  بني  املبالغة  من  آخر  مستوى  إىل  السياسية  البذاءة  وانتقلت 

بأنه  األخرَي  األوُل  وصف  حني  ترامب،  دونالد  واألمرييك  أون  جونغ  كيم  الشاميل 
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بالعجوز  ويصفني  أون؟  كيم جونغ  يهينني  »ملاذا  ترامب:  فرد  املختل«،  »العجوز 

صديقه،  أكون  أن  بشدة  حاولُت  لقد  السمني،  بالقصري  أدُعه  مل  أنا  بينام  املختل، 

ومن املمكن أن يحدث هذا يف يوم من األيام«(55). وهذان وصفان مختلفان، األول 

ينرصف إىل العمر والعقل، والثاين إىل الطول والوزن، لكن كليهام نوع من السب 

والقذف الذي ال يخلو من مبالغة مقصودة، وال يقلل منه حديث أحد طرفيه وهو 

ترامب عن رغبته يف صداقة أون.

وصفهم  يف  السياسية«(56)  »البذاءة  اصطالح  الجمهوريون  واستعمل 

هم الدميوقراطيون يف معرض اتهامهم لحملة الرئيس  لألساليب التي اتبعها ضدَّ

ترامب بأنها تلقت دعام من روسيا االتحادية، وسعيهم إىل إثبات هذا من خالل 

مكتب التحقيقات االتحادي ووزارة العدل األمريكية، حيث قال ديفني نونيس، 

العضو الجمهوري مبجلس النواب ورئيس لجنة االستخبارات باملجلس: »يفهم 

الشعب األمرييك اآلن بوضوح أن مكتب التحقيقات االتحادي استخدم البذاءة 

السياسية التي جاء بها الحزب الدميوقراطي للتجسس عىل مواطن أمرييك من 

الحزب الجمهوري«(57).

وقد صاحبت »البذاءُة السياسية« الحملَة االنتخابية الرئاسية التي تبارى فيها 

بألفاظ  والرتاشق  املتبادلة  الشتائم  وصلت  حيث  كلينتون،  هيالري  ضد  ترامب 

عنرصية بني املرشَحني إىل حد غري مسبوق يف الحياة السياسية األمريكية وفق تقدير 

عدد من املعلقني واملحللني وأساتذة الجامعات األمريكية، الذين وصفوا هذا بأنه 

خطيئة كبى. 

فجيوفري سكيليل، أستاذ العلوم السياسية يف جامعة فرجينيا، رأى ما جرى أقبَح 

ع، أو وفقا لوصف  حملٍة رئاسية بني اثنني من املرشحني ميتلكان تاريخا غري مشجِّ

كريستيان فريي، وهو مدير سابق لحملة لينديس غراهام: »هذه حملة ال يختلف 

اثنان عىل أنها األقذر يف التاريخ األمرييك«.

فبينام وصف ترامب هيالري بأنها متارس »عنرصية وقحة«، ردت عليه األخرية 

قائلة: »ترامب شخص ذو تاريخ طويل يف التمييز العنرصي ويف الرتويج لنظريات 

املؤامرة التي يلتقطها من الصحف الصفراء يف السوبرماركتات ومن دهاليز اإلنرتنت، 

ومثل هذا الشخص ال يصلح قطعا إلدارة الحكومة أو قيادة الجيش«(58).
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وبينام نرشت حملة كلينتون رشيط فيديو يتحدث عن عالقة ترامب مبجاميع 

كوكلوكس كالن التي توصف بالعنرصية البشعة، ردت حملة ترامب بنرش مقتطفات 

من ترصيحات لكلينتون يف العام 1996 وصفت فيها بعض السود األمريكيني بأنهم 

ومل  الحيوانات،  منزلة  السود  أنزل  ألنه  قاٍس،  مجازي  تعبري  وهو  مفرتسة،  وحوش 

مثل  البيض  من  لألرستقراطيني  حتى  املحببة  تلك  من  أليفة،  حيوانات  يجعلهم 

الكالب املدربة والقطط الجميلة، بل حيوانات مفرتسة ال تسُعها سوى الغابة.

الخشنة  اللغة  عىل  االحرتام،  وقلة  الوقاحة  تعني  التي  البذاءة،  تقترص  وال 

استعمل  أن  فقد سبق  كرامته،  للحط من  الَخصم  تبالغ يف وصف  التي  املتجاوزة 

الرئيس السوفييتي نيكيتا خروشوف حذاءه بطريقة بذيئة خالية من أي ديبلوماسية 

أو كياسة أو لياقة، حني وضعه عىل الطاولة أثناء خطبة له يف األمم املتحدة، ليقول 

إن الدول الصغرى التي تحاول أن تدس أنفها يف شؤون بالده ليس لها سوى حذائه. 

وعىل رغم أن الزعيم الرويس كان يترصف مبنطق تلقايئ ملزارع بسيط، فإن البذاءة مل 

تلبث أن توسعت، بل استرشت يف السلوك السيايس والديبلومايس، بل يف سلوكيات 

تناول الشأن العام، وانتقلت من البذاءة إىل الخالعة(59). وبعدها رأينا األحذية ُترَفع 

من  بسيل  مصحوبة  الخصوم،  وجه  يف  ُتقَذف  أو  سياسية،  ومؤمترات  برملانات  يف 

الشتائم شديدة الوقاحة.

وهناك من يلجأ إىل البذاءة العارية رغبًة يف لفت االنتباه إليه، وأحيانا تكون ردَّ 

فعل لظلم قاٍس يتعرض له فرد أو جامعة، وال تجد لها من سبيل للمواجهة سوى 

زائفة  إظهار شجاعة  أو  للَخصم،  والكيد  الذات،  عن  التنفيس  من  كنوع  السباب، 

عب العنف اللفظي، والطاقة العدوانية اللغوية والكالمية، التي يظن أصحابها أنهم 

القوة، ومواجهة  املحنة واالمتالء بوهم  الخسارة، وعبور  تعويض  بها عىل  قادرون 

البذاءة  الخطورة من دخول إعالميني عىل خط  ازدادت  (60). لكن  القنوط  مشاعر 

بالعنرصية  تنضح  التي  املسمومة  الدعاية  من  بألوان  إياها  خالطني  السياسية، 

والسجال العقائدي والتحريض، ودعوات لالحرتاب األهيل(61).

عىل  للشفقة  مثرية  واالحرتام،  القبول  تفتقد  التي  السياسية،  البذاءة  وتبدو 

تحويه  فام  وخصومه؛  منافسيه  مهاجمة  أو  نفسه  عن  للدفاع  وسيلًة  ينتهجها  من 

حول  تدور  كانت  لو  حتى  النفور،  من  حالة  تخلق  زاعقة  استطرادية  تعبريات  من 
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والسيادة،  العدالة  قيم  من  ناتجة  مفردات  وتستخدم  حقيقية  ومعاناة  احتياجات 

وتبذل أقىص جهد ممكن يف سبيل لفت االنتباه(62). لكنها يف النهاية تسقط يف فخ من 

العدمية السياسية والثقافية واالجتامعية، وترتد بالغتها، إن ُوجدت، عىل أصحابها.

فالبذاءة أشبه بالنفايات، وهي استعارة ال تتجاوز الواقع، إذ إن كثريا من سيل 

الكالم البذيء رسعان ما تجرفه الحقائق، أو األفعال التي ال تلتفت إىل الشتامني. 

فنفايات الكالم، تطَلق أساسا عىل نوع من الكتابة السيئة والتي ال قيمة لها، أسوة 

بالفضالت أو القاممة التي ُيَتخلَّص منها(63).

وقد متتد البذاءة من وصف أبناء طبقة معينة بصفات غاية يف السوء؛ مثل وصف 

شني يف الواليات املتحدة يف وقت من األوقات بأنهم معربدون وغجريون  بعض املهمَّ

وأفاقون ومتسكعون وفاشلون ونشالون وحثالة، إىل وصف معارضني يف بعض دول 

العامل الثالث بأنهم خونة أو طابور خامس ومرتزقة ومأجورون وخوارج... إلخ.

وقد زاد مستوى تداول البذاءة السياسية مع الثورة الرقمية، وهنا يقول نبيل عبدالفتاح:

»إنها أتاحت حريات بال حدود، وعىل رأسها الحرية األم: الرأي والتعبري 

بال قيود من خالل املدونات، ومواقع التواصل االجتامعي، واملواقع اإلباحية 

غري  التصورات  من  بنى  وفق  وتحويلها  الدوافع  هذه  تشكيل  تعيد  التي 

التقليدية  املألوفة، السيام يف املجتمعات التي تسودها املحرمات واألفكار 

عىل  ذلك  وانعكاس  والتحديث،  الحداثة  نثارات  جانب  إىل  والدينية 

أنظمة األرسة والعالقات القرابية.. أنساق من اللغة الرقمية، تغلب عليها 

االنطباعات الرسيعة والسانحة، واللغة املحلية العامية، وبعضها جارح يف 

ومتزيق  الهيبة،  نزع  إىل  وترمي  وجهرية  رصيحة  لكنها  الرأي،  عن  التعبري 

أقنعة السلطة عن بعض رجالها البارزين، وهي تعبري عن انكسار حواجز 

الخوف والرهبة. اللغة الرقمية الجارحة ترمي إىل تحرير لغة السياسة من 

والخشبي،  والتعبوي  والشعارايت  واالستعاليئ  الفوقي  وطابعها  جمودها 

والتعميمي، وتحرير لغة السياسة والخطاب السيايس واالجتامعي السلطوي 

والفوقي من أسفل، من خالل بالغة السخرية والهجاء ملكانة السلطة، ونزع 

لكنها يف  تحريرية هجومية،  لغة  بها. هي  تحيط  التي  وأشباهها  القداسة 

الوقت نفسه رد فعل عىل السلطة يف عديد األحيان... هي لغة تعبِّ عن 
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ومواقفنا،  تعرتي حياتنا،  التي  والتحوالت  والسيولة  النسبية  الفوىض  حالة 

ورغباتنا، ومخاوفنا، ورعبنا، وغواياتنا، وبذاءاتنا، وأكاذيبنا، وبعض حقائقنا، 

ودواخلنا، وتعصبنا«(64).

إن املبالغات التي تنطوي عليها البذاءة السياسية ال تصنع جامال لغويا أبدا، مهام 

األذهان  يف  الجارحة  األلفاظ  بعض  تصنعها  التي  القبيحة  الصور  ألن  إحكامه؛  كان 

واملخيالت ال تجعل أحدا يلتفت إىل بالغة الشتامني، وال تشجع كثريين عىل استعارتها 

واستعادتها حتى يف مجال البهنة عىل قسوة العالقات الدولية واملخاتالت التي تترسبل 

بها السياسة التي اليزال هناك من يرص عىل أن ينظر إليها برمتها عىل أنها »لعبة قذرة«.

إن البذاءة السياسية متيض اآلن محاطًة بفضاء يضج بغياب اللياقة اللفظية والسلوكية 

 ،(65)Tourette syndrome »بشكل ميكننا من أن نستعري ما يعرف بـ »متالزمة توريت

وهي اضطراب يف الترصفات والكالم ناجم عن خلل عصبي ورايث تظهر أعراضه عىل هيئة 

حركات عصبية الإرادية مصحوبة أحيانا بألفاظ نابية.

ح ـ الكذب واملبالغة امللتوية
واملخاتلة  والغش  واإليهام  والخداع  والتضليل  التقول  معاين  الكذب  يحمل 

وخفاء  األحابيل  يف  واإليقاع  والحيلة  والدهاء  واملراء  والتزييف  والتزوير  والنصب 

شائن،  فعل  تبير  جانب  إىل  واملناورة،  واملراوغة  واملكر  والخيانة  والغدر  األرسار 

ليس  الخداع، ولكن  أو إخفاء فضيحة(66). والكذب هو نوع من  تلميع صورة،  أو 

كل خداع هو بالرضورة كذبا، فللخديعة نوعان آخران: اإلخفاء والتلفيق، وهام ال 

يشرتطان أن تصحبهام عبارة كاذبة(67).

ويبدو الكذب السيايس ابن السلطة، التي عندما تظهر بني الناس تقسمهم 

تترسب  ومقنعة، يك  لألكاذيب، ظاهرة  فرصة  يعطي  إىل حاكم ومحكوم، مام 

بني  العضوية  العالقة  جعلت  وقد  القسمة.  هذه  ومسام  شقوق  بني  عفية 

الكذب والسياسة فالسفًة وكتاَب دواوين ومؤرخني ومستشارين وقضاًة ُيعَنون 

عب  الثقافات  مختلف  يف  السيايس  الكذب  فنون  يف  والرسائل  الكتب  بتأليف 

يف  متبخرتا  يسري  وهو  يقطعها  تطورية،  مراحل  للكذب  العصور، حتى صارت 

ركاب السياسة، حتى كاد يصري مبحثا مستقال تدور حوله مفاهيم وإشكاالت 
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ونظريات ومناقشات، بل صار جزءا من صميم العمل السيايس، سواء أكان يف 

ظل نظام دميوقراطي أم استبدادي(68). 

ويجد كثري من السياسيني مبرات ملامرسة الكذب وهم مسرتيحو الضمري، مستندين 

»الكذب  عن  أفالطون  يتحدث  كأن  ُكرث،  فالسفة  بها  جاد  ونظرية  فكرية  خلفيات  إىل 

النبيل«، ويقول فولتري: »الكذب له قيمته«، فيام يعتقد أتباع ليو شرتاوس من املحافظني 

الجدد أن الجامهري ال ميكن أن ُتساس وُتحَكم إال بالكذب(69)، وُيفرط ميكافيليل يف الكذب 

عب كتابه الشهري »األمري« من منطلق اعتقاده أن السيايس ال ينترص فقط بالقوة ولكن 

كوبري  أمثال  املعارصون  السيايس  الكذب  مؤرخو  فيام الحظ  والخديعة،  بالحيلة  أيضا 

وأرندت ودريدا أن الفعل السيايس مل يُعد اليوم مرتبطا أساسا بالعقل، ومن ثم بالحقيقة، 

بل بالرأي الذي يقوم عىل الخيال، ومن ثم صارت السياسة أكرث األشياء كذبا(70).

فالكذب يبقى هو أكرث ألوان املبالغة قربا من فضاء املجاز، بل هناك من يقرب 

الكذب..  العربية طائف  البالغة  يف  باملجاز  فيقول: »طاف  بعيد،  إىل حد  بينهام 

وفرق البعض بني الكذب واملجاز بالتأويل«(71)، حيث إن »أهم ما مييز الكالم هو 

استناده إىل االستعارات واملجازات والتشبيهات التي تنأى بطبيعتها عن الواقعيات 

ل ترسُّب الكذب إىل املسافة الفاصلة بني االثنتني«(72).  والحقائق، مام يسهِّ

ويستعمل السيايس أدوات الخطابة والجدل والبالغة لقلب الوقائع وإحداث 

إىل  االستعارة  تحويَل  هي  الكاذب  السيايس  مهمة  لتصري  النفوس،  يف  التغيري 

حقيقة عب تجريدها من واقعيتها، أو إفراغ املجاز من مضمونه الجزيئ ليصبح 

كليا قابال لالستخدام االستداليل(73). ويزيُد من عمق املجاز يف هذه الناحية أن يف 

وسع البعض أن يكذبوا بالحقيقة نفسها، إذ ميكن لها أن ُتستخدم بغرض الكذب 

والخداع، فيمكن لصاحب منصب أو موقع سيايس أن يطلق قوال حقيقيا لكنه 

يروم منه تضليل اآلخرين، وهذا من أشد وأنىك صور الكذب(74). 

هو  أو  وإلغائها،  الحقيقة  عىل  للسطو  طريقة  هو  الكذب  أن  رغم  وعىل 

حقيقة ذاتية بديلة عن الحقيقة املوضوعية، فإن محرتيف الكذب من السياسيني 

تقتيض هذا  والشعب  الدولة  الكذَب ألن مصلحة  أن من حقهم  اعتبوا  طاملا 

من وجهة نظرهم، مدفوعني يف هذا بعدة اعتبارات براغامتية، بعيدا عن كالم 

املفكرين والفالسفة عن هذا املوضوع، هي: 
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الناس إىل جانبه فعليه أن  1 ـ يعتقد هؤالء أن السيايس إن كان يريد كسب 

أو  بتضخيمها  واملعلومات  األخبار  ويزيف  والحقائق،  والوقائع  املعطيات  يحرِّف 

نفيها أو التقليل من شأنها.

أي  الوقائع،  تزييف  أحيانا  يتطلب  التغيري  بأن  يؤمنون  الساسة  بعض  ـ   2

مامرسَة الكذب.

إىل  تدفعهم  أخالقية  مسؤولية  عليهم  أن  أحيانا  القادة  بعض  يعتقد  ـ   3

الكذب بغية حامية بالدهم، وبذا يكذبون أحيانا يف قضايا السياسة الخارجية 

أنها غري صحيحة،  يعلمون  بأمور  يوحون  أو  يقولون  د، حيث  وتعمُّ قصد  عن 

مطمئنني إىل أن شعوبهم عادة لن تعاقبهم بسبب خداعهم، إال إذا أدى ذلك 

الفعل إىل نتائج وخيمة(75). 

4 ـ هناك من يرون أن السياسة هي أقرب ما تكون إىل الشعر؛ وذلك يف نزوِعها 

إىل الخطابة، وكام أن أعذب الشعر أكذُبه فإن أعذب السياسة أكذُبها.

5 ـ أغلب الساسة يجدون دوما يف أسامء الكذب وأفعاله ما يبرها بدعوى أنه 

من دون املفاهيم الخاطئة والصور الخيالية واألوهام تبدو الحياة مستحيلة ومقززة، 

بل يصبح العلُم نفسه غرَي قابل للتصور من دون أساطري واستعارات(76). 

6 ـ هناك من يقتنعون بأنه ال مفر أمام السيايس من الكذب مهام علت 

ُته األخالقية، السيام إذا كان الجمهور يتوقع منه أن يفعل هذا ليستدرجه  همَّ

إىل أوهامه وأحالمه(77). 

حقيقة  ينكر  دوما  تجعله  التي  الحاكم  نفسية  إىل  الكذب  بعُض  ُيعَزى  ـ   7

موجودة أو يحتقرها ويفر من قسوتها، ألنه يراها تهدد مصالحه ووجوده(78). 

ويف ركاب هذا تبدو الشائعة فيام تنطوي عليه من أكاذيب ناجمة عن مختلف 

دها وانتشارها حاملة ألوانا من املجازات، إذ إنه »من  اإلضافات التي تصاحبها يف متدُّ

املجاز  نوع من  أو  أنها شكل  النمطية عىل  الشائعات  الرمزي ميكن رؤية  املنظور 

املرسل والذي يكون مبنزلة جزء من الكل«(79).

تفسري  ميكن  وال  والكذب،  السياسة  بني  املصالحة  رضورة  سبق  ما  يعني  وال 

الكذب بالغفلة والنسيان والالوعي وعدم االنتباه، كام فعل نيتشه وفرويد وكاْنط 

بشكل ما، بل يجب أن يتوافر القصد يف الكذب يك يكون كذلك، مثلام تحدث سارتر 
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وُيطلق  جانبا،  يضعها  أنه  بيد  الحقيقة،  يعرف  السيايس  فالكاذب  النية،  عن سوء 

السيايس  الجسم  عىل  بالكذب  أغراضه(80)،  بتحقيق  له  تسمح  مضللة  معلومات 

للمجتمع كله وفَق ما يرى كانط نفسه.

وأمنها  استقرارها  من  وُيضعف  كيانها،  يدمر  قد  ما  دولٍة  يف  الكذب  وانتشار 

كان  لو  إيثاري. وحتى  أو  أبيض  أو  نبيل  بأنه كذب  التذرُّع  الداخيل، مهام حدث 

أن  يدركوا  أن  فعليهم  مباح ومتاح  الخارجي  العامل  الكذب عىل  أن  يرون  الساسة 

هذا النوع من الكذب له ارتداد ضار عىل الداخل مع مرور الوقت(81). لكن يبقى 

تعلو  التي  السياسية،  للمبالغة  النظر عن مراميه، هو مجاال خصبا  الكذب، بغض 

وتنخفض يف هذا الشأن بقدر اشتداد درجة الكذب أو تراخيها.
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الكلامِت  عاملَ  السيايسُّ  املجاُز  يسكُن  ال 

فقْط، وال يقترص األمر عىل استنطاق الصمت 

أيضا يف  يحل  فهو  اإلشارة،  به، وكذلك بعض 

الشعرية  والصور  الرسم  من  بدءا  الصورة، 

ومرورا  الذهنية،  بالصور  وانتهاًء  والبالغية 

إلكرتونيا،  واملبثوثة  واملتلفزة  بالفوتوغرافية 

فنحن  ذاِته،  التفكري  إىل  هذا  األمُر  ويتعدى 

حتى  أمر،  أو  يف يشء  نتأمل  أو  نتخيل  حني 

نزيح من  أن  ليس يف وسعنا  كان مجردا،  لو 

رؤوسنا تلك الصور التي تتواىل، حتى لو كانت 

لشكل الحروف واألرقام.

الصوَر  املجاُز  يسكن  أن  الطبيعي  ومن 

لكن  ومأواه،  األسايس  بيته  فهي  البالغية، 

الصورة

عىل  الذهنيِة  الصورِة  بنـــاُء  »يعتمُد 
األدلة والوثائق أو الشائعات واألقوال 
املرسلة، ولكنها يف النهاية متثِّل واقعا 
صــــادقا بالنسبة إىل من يحملونها

يف رؤوسهم«

5
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هذه املسألة سبقت معالجُتها بإفراط يف كتب اللغويني، وحتى يف ثنايا فصَل 

»االستعارة« و»ما املجاز السيايس؟« من هذا الكتاب. ولذا سأرصف جهدي هنا 

يف الحديث أكرث عن »الصورة الذهنية« التي تبدو يف نظر كثريين أقوى ارتباطا 

مبوضوع املجاز السيايس.

ومعلَّبة  جاهزة  أكانت  سواء  الذهنية،  الصور  من  كثري  يف  النظر  فبإمعان 

ومنطية أم مبتكرة وإبداعية، نجد أن صلتها بهذا الصنف من املجاز ال تخطئها 

عني، وهو ما سيتضح باألمثلة التي سأرضبها، بعد تناول الصورة بوجٍه عام.

أوال: الصورُة والنص
من  بسيل  تكون مشبعة  فالصورة  بليغا(1)،  نصا  ذاتها  الصورة يف حد  ُتَعد 

الكلامت والرموز، والكلمة سلسلة من الصور املتكاملة يف دائرة اإلبداع، فيحرض 

النص يف الصورة، وتحرض الصورة يف النص، ويتسع حقل املجاز يك يناسب ما 

تشهده الصورة من تطور وتغري يطول مسألة التجسيد(2).

وقد تنجل هذه البالغة أو تنطمس وتفسد إْن صاَحب الصورَة تعليٌق ورشح 

لها يضطلع بوظيفتي: اإلرساء؛ أي محاولة تكريس معنى محدد للصورة وحرصها 

يف التعبري عنه، واملناوبة؛ أي توفري معنى إضايف ملا تسعى الصورة إىل إيصاله.

ويعوَّل عىل النص املكتوب املصاحب للصورة يف التغلب عىل التشتت الناجم 

اللغوية، وأن ميثل حاجزا  الرسالة  التعليق، وطبيعة  الصورة، وداللة  عن داللة 

يُحول دون تنامي املعاين الثانوية يف ذهن الرايئ، ويناهض االلتباس البرصي، وأن 

يضطلع بوظيفة توضيح الصورة وإكاملها، السيام يف اإلعالنات التجارية. وال يقل 

النص يف تعدد معانيه عن الصورة، السيام إن جاء حافال باملجازات واالستعارات 

والكنايات التي ال تقود بالرضورة إىل إفهام من يطالُعه معنى محددا وصارما، 

بتاريخ،  لة  تأيت محمَّ الكلامت  أن  إىل  نظرا  الصورة،  التباسات  يزيد من  قد  بل 

واشتقاقات، ودفقات وجدانية، وشحنات دينية ونفسية الواعية، ومعاٍن مضَمرة 

وظاهرة، وعالقة بالسياقات االجتامعية واملعرفية التي ُأنتجت فيها(3). 

إن الصورة عالمة برصية مقابَل اللغة املنطوقة التي التزال، عىل ما يبدو، 

رضورية يف قراءة اللغة البرصية. وهنا يؤدي املجاز مبختلف صوره دورا مهام 
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يف آلية ترحيل اللغة املنطوقة إىل حقل الصورة البرصية، التي هي بطبعها أيضا 

تحمل مجازاتها، سواء مبا يحرض فيها أو ما يغيب عنها، يف عالقة جدلية قامئة بني 

الصورة واملضمون املسترت أو الظاهر لها. وتنجل هذه املسألة أكرث يف التبادل 

بني الصور والشعر، ليس من زاوية الصورة الشعرية فقط، بل الصورة األيقونية 

أيضا(4)، وهي مسألة مرتبطة بالرمز بكل معانيه ودالالته.

ثانيا: بالغة الصورة السياسية
مل َتُعد الصورة بألف كلمة، كام يقول املثل الصيني، بل صارت يف »عرص الصورة« 

مبليون كلمة أو يزيد، ونحن رصنا نخضع لها يف الرساء والرضاء، أكرث من أي وقت 

 مىض(5). فالعناوين املكتوبة إن كانت ترمي إىل السيطرة عىل دليل رؤيتنا، فإنه

ال ميكن ألي عنوان أن ينحرص فيه معنى الصورة بشكل دائم أو ثابت، مهام 

كانت درجة جاذبيته ووضوحه(6). 

فنحن نعيش حقا يف عامل الصور الضوئية اإللكرتونية، بعد قرون من سيادة 

الصورة الفوتوغرافية والرسوم، ومع تطور التلفزة سيكون بني أيدينا اآلن جميع 

أنواع الصور التي مل نشاهدها قط، وذلك من خالل »الفيديو« الذي أسهم يف أن 

تؤدي الصور دورا مهام ومتزايدا يف حياتنا املعارصة.

لكن هذا التطور مل يأِت عىل مكانة وقوة تأثري الصور الفوتوغرافية، والتي 

تكمن يف أنها تكشف لحظة ثابتة يف وسعنا أن منعن النظر فيها، وتكرر ميكانيكيا 

ما ال ميكن أن يتكرر وجوديا(7)، بينام يكون التسلسل الطبيعي للزمن قد مىض 

م  قدَّ فوتوغرافية  لكل صورة  واملؤثر  البارع  السكون  فهذا  املحتوم.  طريقه  يف 

معايري جديدة وأكرث شموال للجامل، حني تتمكن الكامريا من تحويل الحقيقة 

إىل يشء ما جميل(8)، ليكون بها التصوير متمتعا مبزايا عدة: فهو تجريدي ودقيق 

ورسيع وبطيء وقوي ومؤثر ومتزامن إىل جانب أنه زائف بالطبع(9). 

رمبا لهذا رأى أرسطو أن التفكري يستحيل بال صورة، ووصف إيل جانس 

زماَننا بأنه »عرص الصورة«، وآمن روالن بارت بأننا نعيش يف رحاب »حضارة 

الصورة«، واعترب آرثر إيزابرجر أننا قد انتقلنا من عامل الكلمة إىل عامل الصورة، 

األحاسيس  بقية  عىل  السيادة  أو  الهيمنة  ستامرس  الرؤية  هذه  مثل  وأن 
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يف  مكان،  وكل  مجال،  كل  الصورة  اقتحمت  أن  بعد  السيام  األخرى(10)، 

املدارس واألسواق والشوارع واملالعب واملالهي ودور السينام واملرسح، وعرب 

النظر  إن هربنا من  الصورة تحارصنا  واالتصال، بشكل جعل  اإلعالم  وسائل 

إليها ظاهرة يف الفتات الشوارع، ونجدها متدفقة عىل صفحات الحواسيب 

والهواتف الذكية(11). 

وقبل الصورة الفوتوغرافية وتجلياتها السياسية، كان للرسم هذا التجل، 

للناس  الجيوش معهم رسامني ليصوروا املعارك، ويبعثوا  فقد اصطحب قادُة 

أنباء النرص. ورمبا أدرك نابليون بونابرت أن رسام له يف وسعه أن يعزِّز أسطورته 

العسكرية، لكن صديقه الرسام ديفيد (1748 - 1825) مل يتفهم بنحٍو جيد 

ما يرمي إليه القائد الفرنيس التاريخي، ولذا مل يطق األخرُي سوى الجلوس مرة 

واحدة إىل رسام متمكن، بينهام إعجاب متبادل، انتهى الرسام يف هذه املرة 

من رسم جزء من رأس الجرنال، الذي مل يلبث أن شعر بالسأم، السيام أنه كان 

يريد أن ُيرَسم وهو ميتطي جواده يف ساحة املعركة عىل رأس جيش جرار، بينام 

ل أن تكون صورة عادية تخلِّد رسم الجرنال، لتعرف األجيال  كان ديفيد يفضِّ

املقبلة مالمحه(12). 

»التفكري  يسكن  نابليون،  خلد  يف  دار  وما  أرسطو،  يراه  كان  الذي  ويف 

بالصورة«(13) وتحل مجازاتها، ومتتد إىل املعاين السياسية إن كان هذا مقصَدها، 

أو أن هناك من ُيؤولها أو يرشح مكوناتها عىل نحو سيايس، وهي مسألة ليست 

قامئة يف الصورة املتلفزة والفوتوغرافية املرتبطة بالسياسة بشكل مبارش فقط، 

بل يف كثري من الرسوم التشكيلية، عىل اختالف مدارسها، كأن يقف أحدهم أمام 

لوحة لفنان، يف أي مكان، ويقول يف ثقة: إنها تعربِّ عن اغرتاب اإلنسان، وجوعه 

إىل الحرية.

وحتى الصور الطبيعية، أو تلك التي ترسم وجوه البرش، ال ميكن أن تخلو من 

رؤية الرسام وتصوراته ورغباته، األمر الذي ينعكس عىل تجسيدها أو تصويرها 

عىل النحو الذي يدور يف رأسه، وليس بالرضورة ذلك املوجود يف الواقع، أو الذي 

ه عىل  نعتربه الحقيقة. وقد عربَّ الرسام اإلنجليزي موسلر عن هذا يف معرض ردِّ

يخالف  ألنه  إياه  ناقدة  الطبيعة؛  يصور  له  رسم  أمام  يوم  ذات  وقفت  امرأة 
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الطبيعة، قائال لها: »هو، كام قلِت، مخالف للطبيعة، ولكن أما كنِت تودين أن 

تكون الطبيعة كذلك؟«(14).

وينطبق هذا األمر عىل الصور الشعرية أو األدبية التي ال يقف كاتبها عند 

له، بكثري مام يف رأسه ووجدانه،  له، ورمبا ُيجمِّ حد وصف الواقع كام هو، بل ُيحمِّ

وهي مسألة عربَّ عنها الفيلسوف املرصي زيك نجيب محمود قائال:

 »إذا كانت الُجملة العلمية عليها أن تصف الواقعة أو الحقيقة وصفا 

مبارشا، فالجملة األدبية مطالَبٌة بأن تشري إىل املعنى املراد بطريق غري 

ونتأملها،  الصورة  إىل هذه  نحن  فننظر  لنا صورة،  ترسم  ألنها  مبارشة، 

أو  معاٍن  من  إلينا  يسوقه  أن  األديب  يريد  ما  إىل  ننتقل خاللها  حتى 

مواقف«(15).

قد  الصورة  ظهور  كان  فإذا  نشأتها،  منذ  الصورة  صاحبت  مسألة  وهذه 

دت عرْبها تلك الوفرُة  ارتبط برسوخ اصطالح »الواقعية الجديدة« بعد أن ُحدِّ

تتجاوز  أنها  الحقيقة  فإن  البحتة(16)،  والصوتية  البرصية  للمواقف  املتزايدة 

التعبري عن الواقع، بشكله االنعكايس أو املرآوي، وتدخل املعاين أو الشحنات 

أم  ذاتها،  أكانت كام هي يف حد  املجاز، سواء  إىل حيز  التي تحملها  الداللية 

انداحت يف بعض التفسريات التي تنطق بها األلسن، أو تخطها األقالم، أو تدور 

يف املخيالت واألذهان. 

ومن الصور الفوتوغرافية واملتلفزة ما يراد منها الذهاب إىل معاٍن سياسية 

أريزونا  يف  الحمر  للهنود  فرومان  كالرك  التقطها  التي  تلك  مثل  مبارشة، 

قضيتهم  إىل  التعاطف  بغرض جلب  و1904،  العامني 1895  بني  ونيومكسيكو 

وإثارة الشفقة عليهم من جراء األفعال الشنيعة التي ارتكبها ضدهم املهاجرون 

الشاملية(17).  أمريكا  يف  أراضيهم  عىل  لالستيالء  عليهم  ُيْجِهزون  وهم  البيض 

وكذلك مثل صورة الولد اليهودي الصغري الذي الُتقطت يف العاصمة البولندية 

وارسو يف العام 1943 يف أثناء جمع األدلة عىل فظائع النازي، حيث أظهرته وهو 

مصلوب األيدي، وعىل وجهه فزع شديد، وحزن دفني(18).

وتحمل الصور مجازاتها، بسيطة كانت أو معقدة، لوجه غاضب أو مدينة 

تحرتق، المرأة جميلة أو حديقة غنَّاء. وينظر الرايئ الَعجول إىل مثل هذه الصورة 
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فال يرى فيها إال جانبا واحدا، قد يكون مبارشا وعابرا وسطحيا ومزيفا. وهناك 

من مُيعن النظر لريى خلف الصور امللتقطة أو حتى التي نراها مبارشة قصصا 

وحكايات ومعاين ورؤى وتصورات وأفكارا وقيام واتجاهات، بل ونبوءات أيضا.

تحليل  من  اليكوف  جورج  األمرييك  البالغة  عامل  به  اضطلع  ما  ولعل 

لالستعارات الكامنة يف الصور التي خلقها حدث 11 سبتمرب الرهيب ما يؤكد 

الدور أو السلطة التي متارسها الصورة، السيام يف أذهان الذين متكنهم بصائرهم 

من النفاذ إىل ما هو خلفها، ومتكنهم عقولهم من تحليل دالالتها التي قد تتعدد 

وتتقاطع وتتشابك، ثم تتجمع وتجرف يف طريقها آالف الكلامت.

وقد انطلق اليكوف، يف رؤيته تلك، من أن للبنايات عدة استعارات، تكون 

مركز  بنايَتي  أن  رأيه  ففي  يوقظها.  من  انتظار  يف  رؤوسنا،  داخل  أحيانا  نامئة 

اللتني رُضبتا يف 11 سبتمرب 2001، ظهرتا كرأسني،  العاملي يف نيويورك  التجارة 

فيام بدت نوافذهام باعتبارهام عيونا، وصارت قمة الربج هيكال أو معبدا، أما 

الطائرة التي اخرتقته فكانت رصاصة تخرتق رأس أحدهم، والنريان املتصاعدة 

منظور  من  العالية،  البنايات  وبدت  ينبجس،  دما  كانت  اآلخر  الجانب  من 

االستعارة، أناسا ينتصبون يف شموخ، وبذا تحول كل برج إىل جسد آدمي فارع 

الطول، يتهاوى حني تصطدم به طائرة انفجرت، فتحولت إىل كتلة من اللهب. 

وكل هذا أريد له أن يشكل جزءا من القوة ومن الرعب الذي ال نستطيع إال 

أن نتفاعل معه حني نراه، ونتأثر به، ويدفعنا إىل إصدار أحكام، وإتيان أفعال.

وعربَّ اليكوف عن هذه الصورة املستعارة قائال:

البنايات  رضبني.  الصباح  ذلك  الربجني  هذين  رضب  الذي  »الدمار 

النوافذ.  يف  والفم،  واألنف  العينني  الوجه،  قسامت  نرى  إننا  أشخاص. 

ُأدرك اآلن أن صورة الطائرة وهي تخرتق الربج الجنويب كانت بالنسبة 

إيلَّ رصاصٌة تخرتق رأس أحدهم. والنرياُن املنبعثة من الجانب اآلخر دٌم 

ينبجس. كان ذلك قتال واغتياال. أما سقوط الربج فيمثل جسدا يسقط. 

تلت  التي  الصورة  أما  املتساقطة.  األجساَد  وأصدقايئ  وأقاريب  أنا  كنت 

ذلك فكانت متثل الجحيم: الرماد، والدخان، والبخار املتصاعد، وهيكل 

البناية، والظالم، واملعاناة، واألمل واملوت«(19). 
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الربجني يشكالن رمزا  أن  الصورة فريى  تحليل مجازات  وُيفرِط اليكوف يف 

للقوة، أو السيطرة من أعىل، نظرا إىل أنهام كانا شاهقني عىل النحو الذي نعرفه، 

ويعني سقوُطهام فقداَن هذه السيطرة. ويرى أن املجتمع يبدو بناء، وأن الربجني 

لالهتزاز  وقابليته  املجتمع،  هذا  هشاشة  عىل  دليل  وسقوَطهام  ميثالنه،  كانا 

والتهديد والرتويع. ويذهب إىل ما هو أبعد من هذا طارحا تساؤال عن مدى 

الرأساملية، وهو مركز  األمريكية، يف ظل سقوط معبد  القوة  إمكانية دميومة 

التجارة العاملي الذي ُشيِّد عىل هذا النحو ليبقى عرشة آالف سنة. فاألمريكيون 

اعتادوا أن يروا هذين الربجني يف مانهاتن، فيشعرون بأنهم يعيشون يف مجتمع 

راسخ متوازن، كتواُزن الربجني العمالقني املتقابلني يف شموخ، لكن سقوطهام بدا 

كأنه سقوط لهذا التوازن، وانقضاء لهذا الرسوخ، وغرَق ملانهاتن بوصفها تجسد 

الوعد األمرييك، مبا أوحى بأن هذا الوعد نفسه يغرق، ال يف قاع ماء عميق، إمنا 

وللبقايا  املبنيني،  املندلعة من  النار  املتواصلة أللسنة  الصور  يف جحيم صنعته 

املتفحمة التي ينبعث منها دخان كثيف، يف مشهد كئيب(20).

وجاءت صور تساقط الناس من النوافذ هروبا من املوت حرقا أو خنقا إىل 

يعرتض  جعله  الذي  باالشمئزاز  ثم  بالرعب،  العام  الرأي  لتصيب  ًيا،  تردِّ املوت 

بشدة عىل نرش الصحف ملثل هذه الصورة، ألنها يف نظره تنتهك حرمة املوت، 

الـ  مصور  التقطها  التي  الصورة  تلك  السيام  إباحي،  فيلم  كأنه  معه  وتتعامل 

»أسوشيتد برس« وتتبع فيها عرب اثنتي عرشة لقطة متوالية رحلة سقوط رجل 

من الطابق 107 من بني ألفي شخص لُقوا حتفهم بهذه الطريقة البشعة.

أثارت يف نفوس األمريكيني ما هو أكرب من  لكن يبدو أن هذه الصور قد 

وهو  أال  رأيناه،  الذي  النحو  عىل  باملوت  املتاجرة  من  الغضب  أو  االشمئزاز، 

يف  يجري  الذي  القوة  فائض  من  أساسا  تنبع  كربياء  وجرح  باإلهانة،  الشعور 

أوصال كل مواطن أمرييك وهو موقن بأنه يحمل جنسية البلد الذي يرتبع عىل 

العقد  مطلع  مع  السوفييتي  االتحاد  وهو  غرمُيه  تهاوى  أن  بعد  العامل،  عرش 

األخري من القرن العرشين تحت وطأة االستبداد والفساد.

الباطن  العقل  تتعدى يف  العمالق  الربج  نوافذ  األجساد من  فصوُر سقوط 

السلطات  التي سجلتها  تلك  إجبارية،  انتحار  مجرَد حوادث  كونها  لألمريكيني 
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األمريكية بأنها قتل بيد اإلرهابيني وهذا طبيعي، لتصبح الصور وكأنها تساقط 

متتابع لألمريكيني جميعا من الثقوب والشقوق التي أصيب بها جسد الليربالية، 

مثلام سبق أن تساقط الروس من الرشوخ التي مزقت جسد الشيوعية، السيام أن 

ق االقتصادي  برجي مركز التجارة العامليني يرمزان إىل الرأساملية حقا، وهي الشِّ

األسايس يف الليربالية.

ويعربِّ اليكوف عن هذه الرمزية قائال: 

»لقد نشأُت يف بيوين بـ نيوجريس عىل امتداد الخليج من ذلك األفق. ومل 

يكن مركز التجارة العاملي هناك حينئذ، لكن عرب السنني أصبح، بوصفه 

نيويورك، ليس  الرئيس لألفق، ميثل يل، كام ميثل لآلخرين، رمز  امللمح 

فقط املركز التجاري ألمريكا، بل أيضا املركز الثقايف، ومركز االتصاالت، 

ومبا هو كذلك، أصبح رمزا ألمريكا ذاتها. رمزا ملا يعنيه أن تكون قادرا 

عىل أن تحيا حياة خالية من االضطهاد، وأن تكون قادرا متاما عىل أن 

تعيش وتؤدي عملك سواء باعتبارك سكرتريا أو فنانا أو مديرا أو جندَي 

إطفاء أو بائعا أو مدرسا أو نجام تلفزيونيا. إنني مل أكن منتبها بشكل 

واٍع لهذا، بيد أن تلك الصور كانت مرتبطة بهويتي ارتباطا حميام، سواء 

بوصفي فردا أو أمريكيا. وقد كان كل ذلك وأكرث منه بكثري جدا حارضا 

حضورا فيزيقيا باعتباره جزءا من مخي صباح 11 سبتمرب«(21).

صورة  تكون  أن  من  ومخاوفه  األمرييك  الشعب  موقف  عن  وبعيدا 

فإن  املتحكمة،  اإلمرباطورية  تداعي  عن  تعبريا  الشاهق  الربج  من  املتساقطني 

اإلدارة األمريكية كان عليها أن تفكر يف اتجاه آخر، مستغلًة املخاوَف تلك يف 

أخذ موافقة الشعب، بأي مثن وأي طريقة، عىل إطالق يد السلطات يك تفعل ما 

تشاء، وهي مسألة كانت مرتددة يف أن تسلكها يف السنوات العرش التي أعقبت 

انهيار القطب العاملي الثاين وهو االتحاد السوفييتي.

ولذا أطلقت آلُة اإلعالم األمريكية الرهيبة الصوَر لتتدفق يف مختلف وسائل 

قدر  عىل  ويتفهموا،  مغاير،  أمرييك  لتحرك  الجميع  يتهيأ  يك  العامل،  يف  اإلعالم 

ما أوحت به الصور إليهم، دوافَعه ومربراته ومآالته، وهو ما كان بالفعل حني 

هاب إىل  رضبت الواليات املتحدة أفغانستان، واحتلت العراق، وكانت تعتزم الذَّ
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ما هو أبعد، لكن توعكها يف البلدين اللذين دخلتهام قواُتها، أصابها بالرتدد من 

جديد، ثم الرتاجع التام يف فرتيت حكم باراك أوباما.

القوة ال ُتعربِّ  الزي، ليربهن عىل أن عالقات  وقد يتجسد مجاز الصورة يف 

واملخاطب،  املتكلم  بني  املتبادلة  االجتامعية  اإلشاراُت  األحوال،  كل  يف  عنها، 

ومستوى التفاهم السائد بينهام، بل الصورُة الكامنة يف رأس املتكلم عام يجب 

أن يرتديه شخص يتوىل منصبا رسميا، أو يعمل يف مؤسسة رسمية مهمة.

األمرييك  الرئيس  بني  دار  الذي  الهاميش  بالحوار  هذا  يف  املثل  وُيرضب   

إليها  الرئيس  ه  توجَّ األبيض، حني  البيت  وإحدى صحافيات  نيكسون  ريتشارد 

أمام الحارضين، وسألها:

ـ أمازلِت ترتدين هذه املالبس الفضفاضة؟ هل تفضلينها عىل غريها؟ إنني 

كلام رأيُت فتاة ترتدي مثل هذه املالبس تذكرت الصينيات.

ت الصحافية، وهي تقطر خجال: ردَّ

ـ لكن الصينيات يرتدين املالبس الغربية اآلن.

هنا تنبَّه الرئيس وقال لها، محاوال أن يخفف من وطأة كالمه:

البعض،  تساعد  قد  الفضفاضة  املالبس  لكن  شأنك،  من  الحطَّ  أقصد  مل  ـ 

وتحبط آخرين.

كان  إذا  الحارضين، ففعلت، فسألها عام  أمام  أن تستدير،  منها  ثم طلب 

زوجها يفضل هذا النوع من املالبس، فأجابته:

ـ هو ال يهتم.

فعاد يسألها:

ـ هل تكلِّفك أكرَث من املالبس النسائية الرسمية؟

فأجابته بالنفي، لكنه أمرها، مستغال سلطته:

ـ عليك إذن تغيرُي مالبسك(22).

وإذا عدنا من التجربة الغربية إىل الرشق، ففي وسعنا أن نحلل ثالث صور 

فت سياسيا عىل نطاق واسع يف حدثني هام املظاهرات التي وقعت يف إيران  ُوظِّ

مطلع العام 2018، وانتفاضة األقىص الفلسطينية التي وقعت يف العام 2000، 

بوصفها  معها  لنتعامل  غيفارا،  تيش  األرجنتيني  للثائر  مستمرة  قدمية  وصورة 
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ل  أمثلة يف الربهنة عىل ما يراد قوُله حول البالغة السياسية للصورة، وهو ما ُيفصَّ

فيام يل:

الصورة األوىل: أفرط كثريون يف الحديث عن األسباب التي جعلت اإليرانيني 

يخرجون غاضبني ضد السلطة يف أواخر العام 2017، وعام إذا كان االحتجاج 

الذي اتسع نطاقه أياَمها هو أشبه بـ »انتفاضة جياع« أو »انتفاضة خبز«، أو 

أن هناك أسبابا أعمق من هذا بكثري تتعلق بطلب الحريات الفردية والعامة، 

اسرتاتيجية  إىل  انتهت  التي  الثورة«  االعرتاض عىل فكرة »تصدير  إىل جانب 

توسعية حتى بعد تحول »الثورة« إىل »الدولة«. وتطلَّب هذا تحليل هتافات 

املحتجني وما هو مكتوب عىل الالفتات التي رفعوها يف الشوارع وما عربوا 

عنه يف كلامت مكتوبة أو منطوقة، لكن التحليالت املكتوبة مل تجرف الصورة 

يف طريقها قط.

ُبثت عرب مواقع  وإذا كانت هناك صور وأفالم قصرية ألحداث املظاهرات 

التواصل االجتامعي، فإن هناك صورة غطت عىل كثري من التحليالت والتصورات 

والتكهنات، السيام يف ظل التعتيم الشديد الذي ُووجهت به هذه املظاهرات. 

القوام، تقف  بيضاء ممشوقة  الصورة املقصودة هنا هي المرأة جميلة  كانت 

، وقد  رًة قبضَة يدها يف تحدٍّ حارسَة الرأِس يف شموخ، رافعًة ساعَدها األمين، ومكوِّ

ت شفتيها يف رصامة، بينام تجرَّد نصُفها األعىل من أي مالبس، بيد أنها سرتته  زمَّ

بعلم إيران تاركة ثديها األمين مكشوفا متاما، وعىل ُمقدمته لوٌن أحمر.

الثوار، أرادت  هذه الصورة طاردتها روايتان: األوىل تقول إنها امرأة من 

أن تعربِّ بهيئتها تلك عن رغبة املرأة اإليرانية يف التمرُّد عىل القيود الصارمة 

التي فرضها حكم املاليل عىل النساء، بل أرادت ما هو أوسع من هذا وهو 

الحرية بوجٍه عام. والثانية هي أنها امرأة من صنع أجهزة األمن اإليرانية ُأريد 

بها تخويُف النساء من االنضامم إىل االنتفاضة بدعوى أن محرِّكيها هم دعاة 

عري وإباحية.

ورسمها  اللوفر،  متحف  يف  املوجودة  اللوحة  تلك  إىل  قريبة  الصورة  هذه 

أوجني ديالكروا(23)، عن امرأة فرنسية عارية الصدر متاما كانت من بني الثائرات 

خالل املوجة الثانية من الثورة الفرنسية 1830، وهي متسك علَم بالدها، ورمزت 
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مبا أقدمت عليه إىل رغبتها يف الحرية السياسية، وليس بالقطع الحرية الجنسية، 

فهذه مل تندلع من أجلها الثورة، وال ُهدم سجُن الباستيل الرهيب، وُقتل الناس 

يف الشوارع، وُحرقت بعُض مقار الحكم، وُعلقت هامات بعض الثوار عىل حبال 

املشانق من جراء املطالبة بها.

وُتَعد هذه اللوحة هي أشهَر أعامل الرسام أوجني ديالكروا، الذي ارتبط 

التي  للحرية  رمزا  أصبحت  وقد  واألدب،  الفن  يف  الرومانيس  باالتجاه  اسمه 

كانت - إىل جانب »املساواة« و»اإلخاء« - هي القيمَة العظيمة التي قامت 

من أجلها الثورة. 

واللوحة عبارة عن امرأة حافية القدمني، تقف بطولها الفارع وسط حشد 

من الناس، وقد انزلق رداؤها عن صدرها، لكنها ال تعبأ بهذا، وال بجثث القتىل 

املكدسة تحت قدميها يف املواجهة الحاسمة ضد حكم عائلة دي بوربون بغيَة 

استعادة النظام الجمهوري الذي نشأ بعد اندالع الثورة الفرنسية األوىل يف العام 

1789، بينام ترفع هذه املرأة علم فرنسا بيد، وباألخرى ترفع بندقية، وخلف 

ظهرها يتصاعد الدخان من أبراج كنيسة نوتردام.

وربُط الثورة بعري الصدر قد يبدو أمرا مفهوما لدى البعض، فإبراز الصدر 

وتعريُته، السيام عند الرجال، هو تعبري عن الشجاعة واإلقدام، واالستعداد ملالقاة 

األهوال، وهو يف الوقت نفسه تعبري عن الرغبة يف التحرر، واالنطالق يف الحياة 

بال قيود. ويزيد تعري صدر املرأة يف حاالت الغضب السيايس أو الفعل الثوري 

عىل هذا بالرمز إىل ما يف الثورة نفسها من إغراء وفتنة لكثريين، وما فيها من 

جموح وطموح ورغبة عارمة يف عيش مختلف.

وكانت صورة املرأة اإليرانية تعبريا أيضا عن دور املرأة يف هذه املظاهرات، 

متها، من دون أن يتخلني عن علم بالدهن، أي وطنيتهن،  فالفتيات كن يف مقدِّ

وخلفيتهن الدينية الشيعية التي صارت جزءا من ثقافة املجتمع اإليراين.

الدرة  محمد  الفلسطيني  الطفل  استشهاد  واقعة  تخص  الثانية:  الصورة 

النحيل يف 30 من سبتمرب  أبيه  الرصاُص عليه، وهو يحتمي بظهر  ُأطلق  حني 

ومغاربها،  األرض  مشارق  يف  كثريون،  رأى  وقد  األقىص.  انتفاضة  2000، خالل 

هذه الواقعة مبنزلة انتهاك للطفولة بوجٍه عام، والطفولة العربية بصفة خاصة.
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النار بني  تبادل إطالق  بعد وقوعهام وسط  الدرة، األب واالبن،  ظهر 

الجنود اإلرسائيليني وقوات األمن الفلسطيني، فكانت الصورة يف حدِّ ذاتها 

كافية للتعبري عن هذه املأساة، التي عمق منها رصاخ الطفل: »أصابوين.. 

»مات  ابنه:  ظهر  يخرتق  الرصاص  يرى  وهو  عليه:  األب  ورد  أصابوين«، 

ال  بخري  أنا  أيب  يا  »اطمنئ  ألبيه:  االبن  قول  من  ثواٍن  بعد  مات«  الولد 

بالرصاص  امتأل جسمي  »لقد  سنوات:  بعد  األب  قول  ثم  منهم«،  تخف 

يك احمي فلذة قلبي ولكنني مل أستطع، كان يحاول طأمنتي ولكنني مل 

أستطع حاميته«.

الفلسطيني،  الشعب  غضب  مشاعر  بانفجار  كفيال  املروع  املشهد  كان 

الجيش  مع  عنيفة  مواجهات  إىل  تحولت  أن  تلبث  مل  تظاهرات  يف  فخرج 

من  عدة  أماكن  يف  تظاهرات،  خروج  وصاحَبها  عدة،  مناطق  يف  اإلرسائيل 

فيكتب  لتهيج مشاعر محمود درويش،  القتل،  أعامل  بوقف  تطالب  العامل، 

قصيدة للدرة يقول فيها:

»محمد،

مالٌك فقري عىل قاب قوسني من

بندقية صياده البارد الدم

من ساعة ترصد الكامريا حركات الصبي

د يف ظلِّه الذي يتوحَّ

وجُهه، كالضحى، واضح

قلُبه، مثل تفاحة، واضح

وأصابُعه العرش، كالشمع واضحة

والندى فوق رسواله واضح..

كان يف ُوسع صياده أن يفكر يف األمر

ى ثانيًة، ويقول: سأتركه ريثام يتهجَّ

فلسطينه دون ما خطأ...

سوف أتركه اآلن رهَن ضمريي

وأقتله، يف غد، عندما يتمرد«(24).
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يف  اإلنسانية  وصورتها  وُملهمها،  األقىص  انتفاضة  أيقونَة  بهذا  الدرة  صار 

مشهٍد هز الضامئر، فحاولت إرسائيل التربؤ منه مدعية أن الفلسطينيني يضحون 

بأطفالهم لتشويه صورة إرسائيل، وهي مسألة كذبها رئيس مكتب »فرنسا 2« 

كانا  ووالده  الدرة  محمد  بأن  املشاهدين  أخرب  الذي  إندرالن،  شارل  بإرسائيل 

هدف القوات اإلرسائيلية من إطالق النريان.

ر الفلسطيني »أبو رحمة« فقد قدم شهادة إضافية عىل الحادث  أما املصوِّ

قال فيها:

»رأيت الصبي مصابا يف ساقه، وكان أبوه يستغيث. ثم رأيت األب أيضا 

ولكنني مل  إسعاف إلنقاذه،  األب يطلب سيارة  ذراعه. وكان  مصابا يف 

أمتكن من رؤية سيارة اإلسعاف... مل أكن بعيدا، ولرمبا كانت املسافة 

األب من  يتمكن  أو 17 مرتا. ولكن مل  نحو 15  وابنه  األب  بيني وبني 

إيقاف سيارات اإلسعاف بالتلويح. ونظر إيّل وقال »ساعدين«، فقلت له 

»ال أستطيع، ال أستطيع مساعدتك«. وحتى ذلك الحني كان رضب النار 

ثم  دقيقة.   45 أكرث من  السامء متطر رصاصا،  كانت  فقد  ثقيال حقا... 

سمعت »بووم«؛ أي انفجار مع رؤية الغبار. فنظرت إىل الصبي، وصورته 

وكان  خطرية،  بجروح  مصابا  األب  وكان  أبيه،  حضن  يف  مستلٍق  وهو 

بالفعل يشعر بدوار. وقلت »يا إلهي، ُقتل الصبي، ُقتل الصبي«، كنت 

أرصخ، وقد فقدت صوايب، فبينام أنا أصور، ُقتل الصبي«(25). 

إن هذه الصورة أغنت عن مئات اآلالف من الصفحات التي كان من املمكن 

أن يدبجها الفلسطينيون يف سبيل إقناع العامل باملأساة التي يتعرضون لها، سواء 

إبان انتفاضة األقىص أو ما سبقها وما أعقبها، وحتى اآلن.

فالصورة كانت مؤثرة إىل درجة أن انربى يف التعليق عليها وتفسريها العديد 

من الكتاب يف جميع أنحاء العامل، وكذلك منظامت حقوق اإلنسان، ومنصات 

التلفزة، ومن أجلها تشكلت لجان تحقيق، وُعقدت محاكم، وأدىل شهود عيان 

مبا رأوه.

وقد انشغل كل هؤالء بتحليل التفاصيل الدقيقة، عن الزمن الذي استغرقه 

القتل، ومكانه، والطريقة التي ترصف بها األب وابنه، والرحلة التي استغرقتها 
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السلطة  بني  والرد  واألخذ  الرثى،  ُووري  وحتى  استشهاده  منذ  الطفل  جثة 

الفلسطينية وإرسائيل، يف الدفوع وتبادل االتهامات، وتحليل املوقف.

لكن عبقرية هذه الصورة أن كل ما صاحبها من كالم وثرثرة ألغراض متعددة 

ومتناقضة، قد ذاب يف الهواء، مهام كان فيه من بالغة، لتبقى الصورة وحدها 

هي املحفورَة يف الذاكرة، حاملة يف بطنها كل املجازات والتصورات والخياالت 

التي فقدها الكالم.

فال يكاد أحدهم يقول: »محمد الدرة«، حتى تتحرك أذهان جيل كامل عاش 

تلك املرحلة، وتستدعي من قلب الذاكرة صورة طفل يحتمي بظهر أبيه، وهام 

يلوذان بربميل مملوء بالخرسانة، مل يعبأ بهام، أو مل يقدر عىل الصد والرد بينام 

كان قاصدهام ُمرصا عىل القتل، يف حني نسيت كلُّ ذاكرة ما قيل من كالم، أو 

ضاع أغلبه، أو تناثر وتشتت وتشوه.

الصورة الثالثة: هي صورة للثائر األرجنتيني تيش غيفارا أسهمت يف تخليد 

إىل  إليه من نظرة  قتلوه، وملا رمت  انطوت عليه من تحدٍّ كبري ملن  ملا  ذكراه 

البعيد، كأنها تقول إن ما أؤمن به سيظل قامئا والثورة ضد اإلمربيالية لن تنقيض 

مبويت، والثوار باقون مادام هناك ظلم واستغالل. ومل تدِر املخابرات األمريكية 

أن هذه الصورة، التي رسبتها لتلقي الرَّوع يف قلوب كل من يؤمن بأفكار غيفارا، 

ستؤدي إىل نتيجة مغايرة متاما، وأن عينيه املنبلجتني يف موت محقق ستصبح 

أيقونة لعرشات املاليني يف العامل، وستجعل من صاحبها لوحة خالدة عىل جدران 

بيوت ومنازل يف القارات الست.

إن هذه الصور الثالث ال متثل سوى عيِّنة يسرية لكثري من أمثالها عىل مدار 

التاريخ القديم والحديث واملعارص. فالحقيقة أنه منذ فجر التاريخ أدرك الناس 

أهمية الصورة يف السياسة والحرب عىل حد سواء، فرحلة الوصول إىل توظيف 

الصور املتحركة يف الحرب متثل ذروًة لتجربة طويلة يف العالقة بني الرسم والدم، 

للملوك  القدمية  املعابد يف مرص  املحفورة عىل جدران  الرسومات  بتلك  بدأت 

وهم ذاهبون إىل ساحات القتال، تتقدمهم ِحراب ُمرشعة، وتتبعهم صفوف من 

الجند املدججني بالسالح. ثم بدأت مرحلة الرسم بالكلامت، حني توصل البرش 

إىل حروف اللغة. فحفلت املالحم اليونانية والقصائد الشعرية العربية بتصوير 
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اليونان  البيلوبونيز يف  عرفنا حرب  الفني  اإلبداع  وعرْبَ هذا  للمعارك.  مكتوب 

بحرب  لدينا خرب  أثينا، وصار  أسربطة عىل جند  انترص عسكر  القدمية، وكيف 

البسوس الطويلة بني قبائل عربية يف العرص الجاهل. وعىل املنوال نفسه صور 

الناس يف بقاع األرض قدميا الحروب التي خاضوها، إما عدوانا عىل الغري وإما 

دفاعا عن النفس واألرض والعرض، من خالل الكتابات النرثية والنَّْظم الشعري، 

والتي مل تتجاوز حد الوصف أو الرسم بالكلامت، أي أنها يف خامتة املطاف، كانت 

د األنصار، ويحط من شأن األعداء. تصويرا مكتوبا، ميجِّ

والنحاس  الخشب  عىل  الحفارون  كان  األمريكية  األهلية  الحرب  وخالل 

من  هربا  الغرب،  اتجاههم صوب  يف  الحمر،  الهنود  من  املستوطنني  يرافقون 

صورا  نحتوا   1770 العام  ويف  رشسة.  معارك  من  يرونه  ما  لينحتوا  اإلبادة، 

للمذبحة التي جرت يف بوسطن. ويف القرن التاسع عرش، كان الرسامون يذهبون 

واقعية،  ليقفوا عىل مشاهد  الهوائية،  الدراجات  باستخدام  القتال  ميادين  إىل 

يعودون ويجسدونها عىل مهل يف لوحات تشهد عىل سري املعارك، وتؤرِّخ لها، 

عىل األقل من الناحية الفنية. وكان بعضهم يرسل ما التقطه من صور معلَّقا يف 

مناطيد تسبح يف الهواء، أو يحملها برش يعودون سابحني يف األنهار.

ويف حرب القرم بني روسيا وبريطانيا، التي اندلعت يف العام 1848 واستمرت 

حتى العام 1870، دخلت الكامريا ألول مرة إىل ميدان القتال، بعد أن سمح لها 

العسكريون بتسجيل املعارك. ومنذ ذلك التاريخ صارت »آلة التصوير« جزءا ال 

يتجزأ من الحروب أينام وقعت. ومنذ الوهلة األوىل أظهرت لحظة امليالد هذه 

يتفرجون  الذين  الحرب«  »سيَّاح  يضم  األول  فريقان،  الحربيني  املصورين  أن 

لون بكامرياتهم ما راق لهم، أو ما أوعز إليهم من مشاهد،  عليها من بعيد، ويسجِّ

أما الثاين فيضم أولئك الذين يقفون »ضد الحرب« ألنهم، من هول ما يرونه من 

فظائع، يرفضون قتل اإلنسان ألخيه اإلنسان، مهام كانت األسباب أو املربرات.

واستمر التصوير بالحرف سنوات، حتى إنه رافق اخرتاع الكامريا يف مراحلها 

نفسية عىل  الحلفاء حربا  قوات  مارست  الحرص،  ال  املثال  األوىل. فعىل سبيل 

قوات املحور يف الحرب العاملية الثانية، بإلقاء قوائم باألطعمة التي يأكلها الجنود 

األمريكيون والربيطانيون والفرنسيون ومن يقاتل يف صفوفهم عىل رؤوس الجند 
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األملان، خصوصا يف البقاع املحارصة والجيوب املعزولة، أو التي كانت تعاين نقصا 

القوائم أسامء األطعمة وصورا لها، مام  الغذائية، وشملت هذه  يف اإلمدادات 

كان له وقع سلبي يف نفوس األملان.

وأرادت إذاعة »يب. يب. يس« أن تنقل إلينا، عرب الصوت املجسم، صورا حية، 

من ميادين القتال، فاعتادت استضافة مراسليها املرافقني للصفوف األمامية من 

فرقاء الحروب، ومسؤولني من الطرفني املتقاتلني، ومحللني متابعني للحرب من 

كثب، وكانت أحيانا تعرض فقرات مسموعة من املعركة، فكادت بذلك تحول 

الكلامت التي ُتصيخ لها اآلذاُن سمعا إىل صور تقتحم العيون، وأن تجعل السمع 

حاسة كافية للوقوف عىل ما يجري(26).

ثالثا: الصورة الذهنية.. املجاز السيايس امُلعلَّب
كانت كل املعاين املبكرة للصورة تعرضها باعتبارها شكال مجسام أو ما شابه 

هذا، ثم تطورت لتشمل معنى شبٍح وخيال وطيف، ثم فكرٍة أو مفهوم. وظل 

املعنى املادي للكلمة سائدا يف أوروبا حتى القرن السابع عرش، لكنه بدأ يحمل 

إشارة ذهنية، وتداخل مع قضايا أدبية، ليدل عىل التشبيه واالستعارة، من دون 

التجسيم، ومنها وثن ومتثال،  أو  املادية،  بالطبع، بعض االستعامالت  أن يفقد، 

املسائل  يف  االستعامالت  هذه  لكل  متجاوزا  األحيان  بعض  يف  يبدو  كان  وإن 

رجل  واهتامم  التجارية،  العالمات  صورة  يف  تتجىل  التي  بالدعاية،  املرتبطة 

السياسة بصورته أمام الجمهور(27).

ويف ركاب هذا تبدو »الصورة الذهنية« هي انطباَع صورة اليشء وحضوره 

يف الذهن، أو هي التصور العقل الشائع بني أفراد جامعة معينة نحو شخص أو 

يشء معني، ولذا ربط الدارسون العرب من فالسفة وأصوليني ولغويني بني املعنى 

والصورة الذهنية، ورأوا أن االثنني يعربان عن يشء واحد(28).

والسياق  والزمان  املكان  مع  اإلنسان  تفاعل  من  الذهنية  الصورة  وتنبع 

املكتسبة  والخربات  بالطبيعة  املرتبطة  واألفعال  الشخصية  والعالقات 

الجامهري  احتياجات  جانب  إىل  واالنفعاالت،  واملشاعر  واألحاسيس  حيالها، 

والهيئات  املؤسسات  حيال  أفعالها  وردود  وتطلعاتها،  واهتامماتها  ومطالبها 
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واملجتمعات(29)، والتي ترتد صانعة يف الرؤوس صورة ما عنها، إيجابية كانت 

أو سلبية.

ويف العموم ال تأيت الصورة الذهنية وُتتداول عىل حال واحدة، إذ ميكنها أن 

ترسخ وتستقر وتتجذر، وميكن أن تتزعزع بصور متناقضة، وبني هاتني ميكنها أن 

تتعدد يف زوايا النظر، وهو ما سُيرشح يف النقاط التالية:

أ ـ حاالت لصور ذهنية مستقرة
وتوجد  ومتحيزة،  فيها  مبالغ  عقلية  تصورات  من  النمطية  الصور  تتشكل 

عىل نطاق واسع يف وسائل االتصال الجامهريي، وتعمل باعتبارها صورا مختزلة 

يتوقع منها أن تكون مفهومة عىل نطاق واسع(30)، وتنطوي عىل نظرة مفرطة 

يف تبسيط األمور، تكون غالبا مشبعة باألحكام القيمية، التي تجدد الحكم عىل 

االتجاهات، والترصفات والتوقعات الخاصة بإحدى الجامعات أو أحد األفراد. 

و»هذه اآلراء والنظرات قد تكون متجذرة يف أعامق الثقافة الجنسية أو العرقية 

أو غريها من الثقافات املتعصبة، بحيث تستعيص عادة عىل التغيري، كام تضطلع 

بدور مهم يف تشكيل اتجاهات أعضاء الثقافة إزاء اآلخرين«(31). وهنا يعمل كل 

مجتمع جاهدا عىل تنميتها وإخضاعها لخصوصياته، من أجل حيازة أو تقديم 

»وجه إيجايب« وتجنُّب تقديم »وجه سلبي«(32).

وقْد ترتبُط الصوُر الذهنيُة بأفراٍد، مثل صورة الكرم لحاتم الطايئ، والشجاعة 

تكون  وقد  أيوب،  للنبي  والصرب  امللوح،  بن  لقيس  والعشق  العبيس،  لعنرتة 

تجارة  عن  نتحدث  كأن  البرش،  من  العام ملجموعة  بالسلوك  مرتبطة  جامعية 

قريش، وكرم طيء، وتغريبة بني هالل.

وهناك صورة ُتعَطى لشخص بحيث تربطه مبسار أو مجال أو قيمة عظمى، 

أو ترى فيه تجسيدا لكل هذا، فمثال حني صدر حكم بسجن األديب والفيلسوف 

واملناضل السيايس جان بول سارتر، ملعارضته بعَض القوانني التي أصدرها الرئيس 

الفرنيس جورج بومبيدو، قال األخري: »ال ميكن وضع الثقافة يف السجن«. وقبله 

رفض الرئيس ديغول اقرتاح وزير داخليته بسجن سارتر ملعارضته حرب فرنسا 

عىل الجزائر وتساءل: »وهل ُيعتقل فولتري؟«(33).
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أو  الدولة  تحكم  عامة  ثقافة  عىل  للتدليل  لشخص  ُتعَطى  صورة  وهناك 

السلطة، وهنا يحيك ميشيل فوكو يف كتابه »جينيالوجيا  أو باألحرى  املجتمع، 

املعرفة« حكاية يف إطار تناوله مسألَة احتكار السلطة للمعرفة باعتبارها مظهرا 

من مظاهر »االستبداد الرشقي« فيقول:

»يف مطلع القرن التاسع عرش سمع الديكتاتور الياباين شوكون الحديَث 

والتجارة  املالحة  يف  األورويب  للتفوق  الرئيس  السبب  أن  عن  الدائر 

األوروبيني  معرفة  هو  العسكرية  والقدرات  الحرب  وفنون  والسياسة 

الثمني، فاستقدم إىل قرصه  العلم  ُيِلم بهذا  الرياضيات، فأراد أن  بعلم 

العلم حتى  انفراٍد هذا  املالح اإلنجليزي وليام آدمز، فراح يعلمه عىل 

أحاط به، إىل أن مات عىل عرشه طاعنا يف السن دون أن ينقل ما يتعلم 

إىل أي أحد من رعاياه أو حاشيته«(34).

صوٍر  بهيئة  األذهان  يف  لتنطبع  به،  املرتبطَة  الفرَد  الصورة  هذه  وتتعدى 

ذهنية عن مؤسسات ومنشآت تنبع من التجربة، مبارِشة كانت أو غري مبارشة، 

مضبوطة أو جزافية. ومن ضمن هذا النوع من الصور تلك التي رَسمت مالمَحها 

حيث  الغربية،  املجتمعات  أذهان  يف  واملسلمني  العرب  عن  عديدة  دراساٌت 

الشخصية  ومن سامتهم  وإرهابيون،  ومرتفون  نفط  شيوخ  أنهم  صورتهم عىل 

بينام ُتصور  الكثة والثوب والغرتة والعقال،  املعقوف واللحية  منة واألنف  السِّ

اإلسالم بوصفه دينا قَبليا بدائيا، وبعد 11 سبتمرب زادت وسائل اإلعالم يف تكريس 

فعل  ردوَد  خلق  ما  األبرياء،  بقتل  ربطها  مع  املتجنية  السلبية  الصورة  هذه 

الحقيقة  أن مييز  الجمهور  العرب واملسلمني، يصعب معها عىل  عدائيًة حيال 

من املجاز(35).

ويف املجتمع األمرييك هناك صور ذهنية سائدة؛ حيث ُينَظر إىل األمريكيني 

ماديون،  واليهوُد  عاطفيني،  وغري  مجرمون  أنهم  عىل  أفريقي  أصل  من 

الضمري،  عدميو  واملحامون  ُكساىل،  واملكسيكيون  عنرصيون،  والجنوبيون 

والجمهوريون ما هم إال قطط ِسامن، واإليطاليون قذرون ميالون إىل الجرمية 

املنظمة، واإلسكتلنديون أرخص سعرا أو أقل أجرا، أو عىل أدىن حد يبالغون يف 

الرتشيد االقتصادي(36).
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ويعتمد بناء الصورة الذهنية(37) عىل األدلة والوثائق أو الشائعات واألقوال 

يف  يحملونها  من  إىل  بالنسبة  صادقا  واقعا  متثل  النهاية  يف  ولكنها  املرسلة، 

رؤوسهم، عىل رغم اختالف مصدر إنشائها الذي قد يكون املؤسسَة نفَسها حني 

ترسم بعناية صورة لها مستعينة بأشخاص مختصني يف صناعة الصور، أو يفعل 

خصومها هذا، أو يحدث األمر بطريقة عشوائية.

وتتعدد أنواع الصور الذهنية ما بني صورٍة مرغوب فيها يود الفرد أو تعمل 

مثالية  الجمهور، وصورة  أذهان  عنها يف  تنطبع  أن  املؤسسة عىل  أو  الجامعة 

متثل أفضل ما ميكن تحقيقه، وصورة ِمرآوية ترتبط مبا تراه املؤسسة عن نفسها، 

وصورة راهنة؛ وهي الصورة املنطبعة يف األذهان كام تراها من تلقاء نفسها، 

وصورة متعددة تنجم عن عمل عدد من قيادات املؤسسة أو الهيئة عىل خلق 

انطباعات معينة عنها.

إن فروعا عدة من العلوم اإلنسانية قد استفاضت يف الحديث عن الصور 

الذهنية من حيث تعريفاتها ومناذجها، الحادث منها والنمطي، وقدمت رشوحا 

عميقة عن العنارص األساسية لتشكيل تصور شعب ما عن غريه، والبحث عن 

واملرسحية  والقصة  الرواية  السيام  واألدب،  التعليم  مناهج  يف  العنارص  هذه 

ومختلف ألوان الفنون، ووسائل اإلعالم املكتوبة واملسموعة واملرئية، والخطاب 

اجتامعية  ورشائح  سياسية  قوى  أتباع  ولدى  الرسمي،  وغري  الرسمي  السيايس 

النخب  أنواع  مختلف  ولدى  العادي،  اإلنسان  أو  الشارع  رجل  وعند  معينة، 

السيام املثقفني ورجاِل األعامل.

وإذا كانت هناك صورة ُعرفية تعني التجسيد والتمثيل البرصي ليشء ما، 

فهناك أيضا ما ميكن أن يكون صورة عقلية ليشء ما.

فمن وجهة نظر السياسة الرمزية فإن القوى اإلنسانية ال تعمل بالرضورة من 

أجل الخري يف حد ذاته، وال من أجل الرش كذلك، ألن الفعل االجتامعي والسيايس 

تعبريه  يأيت  ُيعربِّ عنه، والذي  أو رشا، من منظور من  قيمته، خريا كان  تتحدد 

ناطقا بانحيازاته التي تخلقها مصالحه وأفكاره أو حتى استجابته للضغوط التي 

ر يف ثوب أو صورة مقبولة ال تعكس  متارس عليه، لكن هذه االنحيازات ُتصدَّ

الحقيقة بأي حال من األحوال، وهي مسألة يعربِّ عنها ميشيل فوكو يف عبارة 

Al Arabi Library PDF



232

اجملاز السياسي

بليغة يقول فيها: »األنظمة الرشقية والغربية جميعها ُتهرِّب بضاعتها الفاسدة 

تحت راية النزعة اإلنسانية«(38).

ومتس عبارة فوكو هذا »املخيال« الذي يتشكل من شبكة صور ُتستثار يف 

تكونت  التي  الفعل، وهي  رد  من  نوعا  وبوصفها  واٍع،  غري  بطريٍق  لحظة  أي 

تاريخيا يف الذاكرة الجامعية، أو يف الذهن، وميكن استغاللها سياسيا وأيديولوجيا 

عن  مذهب  كل  أتباع  أذهان  يف  يستقر  املخيال  وهذا  العصيبة.  اللحظات  يف 

يف  كبري  دور  وله  الطوائف،  مختلف  عن  طائفة  كل  وأتباع  األخرى،  املذاهب 

تحديد تصورات وترصفات هؤالء، فاإلنسان يف خامتة املطاف ال تحركه الحوافز 

املادية فقط، بل أيضا الصور الخيالية التي تنهض بها أحالمه وآماله(39).

ب ـ حاالت ذهنية متصارعة
للصور  حاالت  هناك  إن  إذ  واحد،  طريق  يف  النمطية  الصور  متيض  ال 

املتناقضة، واإلدراكات املتعاكسة، التي ميكن أن نجدها مرتجمة بشكل أكرث 

وضوحا يف الحياة، حتى فيام يخص قضايا غري سياسية. فهناك الذين يطالبون 

بقتل األطباء الذين ُيجرون عمليات اإلجهاض، ألنهم ُيزهقون أرواحا بريئة بال 

ضمري، وبذا يرتكبون جرائم قاسية، بينام هناك من يرى يف فعلهم هذا عمال 

نبيال يتمثل يف صيانة حقوق أطفال عاجزين عن حامية أنفسهم من حياة 

قاسية تنتظرهم.

ومن ضمن األمثلة التي ميكن أن نسوقها يف هذا املضامر يأيت النظر يف وقتنا 

األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الرقيق  تحرير  إىل  الساعية  الحركة  إىل  الحارض 

يتقبل  السوء،  يف  غايٍة  وسيايس  اجتامعي  نظام  ملناهضة  الزمة  قوة  أنها  عىل 

العبودية، ويربرها، وينتفع منها، لكن يف زمان حدوثها كان هناك من يتعامل 

معها عىل أنها حركة هدامة تهدد أسس املجتمع املدين األمرييك. وكان تنفيذ 

عقوبة اإلعدام من دون محاكمة أمرا محلَّ إدانة شديدة يف الجنوب، ولكن كثريا 

أنه عقاب لسلوك مضاد للمجتمع من  غا بدعوى  من هذه األحكام كان مسوَّ

ِقبل السود. وحتى الهولوكوست أىت يف ركاب تسويغات من ِقبل النازي، عىل أنه 

حركة للتطهري العرقي. 
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وميكن أن نرضب مثال هنا مبصطلح »الحروب الصليبية« بوصفه واحدا من 

ُمشَبعة  متناقضة  الذي شهد صورا  اإلنساين  التاريخ  أشهر االصطالحات يف  بني 

باملجاز يف التعامل معه بني الفرقاء املتحاربني، ومن أعقبهم يف الرشق والغرب 

حتى اآلن. وهنا يقول املؤرخ قاسم عبده قاسم:

»رمبا مل يعرف التاريخ اإلنساين ظاهرة تاريخية حملت مصطلحا مناقضا 

كان  املربك  املضلل  املصطلح  هذا  الصليبية.  الحـركـة  مثـل  لحقيقتها 

التاريخ  يف  املدهشة  واملفارقات  التاريخية  التطورات  من  عدد  نـتـاج 

األورويب، ويف التاريخ العريب عىل حـد سواء«(40).

عىل  الوسطى  القرون  يف  الطويلة  حربهم  إىل  ينظرون  كانوا  فالصليبيون 

الشفهي  الحديث  يف  انداحت  أخرى  صفات  عليها  وأطلقوا  »مقدسة«،  أنها 

الحربية«  »الحملة  مثل  اآلونة،  تلك  يف  األوروبية  الجمعية  واملخيلة  والرثثرة 

التي  املقدس«،  بيت  و»حجاج  املقدسة«  األرض  إىل  و»الرحلة  و»الحج« 

املقدسة،  األرض  إىل  للوصول  الرضورية  البحرية  الرحلة  وقتها  تعني  كانت 

قيمة  عىل  النطوائها  العموم  أوساط  يف  كبريا  ذيوعا  تلقى  جعلها  الذي  األمر 

رمزية وإيحائية كبرية، وجعل الناَس يقبلون عليها بشهية مفتوحة، إما بإرسال 

املدفوعة  األعشار والصدقات واملبالغ  مالية من  تقديم مساهامت  أو  مقاتلني 

التوبة أو عىل شكل مرياث بوصية(41). يف املقابل كان أهل الرشق  عىل سبيل 

دينيا،  لبوسا  تلبس  استعامرية  حرب  أنها  عىل  الحمالت  هذه  مع  يتعاملون 

بني  ِصدام  أنها  عىل  إليها  وينظرون  الفرنجة«،  »حرب  عليها  يطلقون  وكانوا 

داللته  يف  شديدا  تناقضا  يحمل  املصطلح  أن  بعضهم  ويدرك  والغرب.  الرشق 

القسوة والوحشية والتدين  التاريخية، عرب إضفاء طابع من  اللغوية وحقيقته 

املسيحية أن  رغم  عىل  »الصليب«  عىل  التعصب  يشوبه  الذي   العاطفي 

ال ُتقر بهذا، وهي مسألة كان يتفهمها مسيحيو الرشق.

فأعداؤها  العرابية«؛  »الثورة  صاَحب  الصور  لرصاع  صارخة  صورة  وهناك 

رة غرَي محسوبة،  أطلقوا عليها اسم »هوجة« ليجعلوا منها حركة فوضوية مدمِّ

وألصقوا بها تهمة أنها كانت السبب وراء احتالل مرص من ِقبل اإلنجليز يف العام 

1882، وزعموا أن عرايب »دنس صفوف عساكره بفرنسيني من االشرتاكيني الذين 
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أحرقوا باريس باالنخراط يف صفوفه«(42)، لكن مل يلبث التاريخ أن أعاد إىل هذه 

الثورة اعتبارها، معددا مناقبها، ومتجاوزا النهاية املأساوية التي حلت بقادتها 

الذين ُنُفوا إىل جزيرة سيالن بعد تخفيف حكم اإلعدام عنهم، ثم عودة عرايب 

التي صاحبتها عاطفة جياشة من ِقبل الجامهري، لكنها رسعان ما فرتت، السيام 

الذي أسسه  الوطني  الحزب  ِقبل  له من  الذي تعرض  الشديد  الهجوم  يف ظل 

مصطفى كامل، مستغال اسرتحاَم عرايب لإلنجليز يك يرتكوه يعود إىل مرص، وكذلك 

سعيه لدى ملك بريطانيا والخديو يك يردا له أمالكه، ويعيدا إليه حقوقه املدنية، 

ويرفعا معاشه، وهي مطالب مل ُيستَجب لها عىل أي حال(43).

ويف ثقافتنا السياسية املعارصة هناك مثل صارخ لهذا التناقض حني ُوِصف 

»مواطنون  بأنهم  اإلجرامية  السوابق  وأصحاب  القانون  عىل  الخارجني  بعض 

باللغة واملواقف  التالعب  فيها  التي حدث  الصور  أكرث  رشفاء«، يف واحدة من 

واملشاعر، األمر الذي يتطلب قدرا من الرشح التفصيل، السيام أن هذه الصورة 

قدمية وقامئة ومستمرة وستظل جارية يف قابل األيام، ليس يف بالدنا وحدها، بل 

عىل مستوى العامل تقريبا، لكن بأسامء مختلفة.

فعىل رغم أن »البلطجي« الخارج عىل القانون بجرمية أو جنحة أو مخالفة، 

السيام إن كانت »مخلة بالرشف«، ال ميكن وصفه بـ »املواطن الرشيف«؛ فإن 

عىل  املتصارعة  األساسية  القوى  إحدى  وجدت  حني  بالفعل(44)،  حدث  هذا 

السلطة أن هذا الوصف يف مصلحتها، لُتضفي عىل ما يفعله هؤالء من التصدي 

بل  أو دعائيا،  قانونيا  القوة، ليس فقط غطاًء  للمنافسني واملختلفني مع هذه 

مرشوعيًة أخالقية من زاوية إلصاق الفعل - مهام بلغت قسوته - بقيمة عميقة 

يف العقل الجمعي، مستنبتة من حصيلة التصورات الدينية والعادات والتقاليد 

واألعراف، وهي »الرشف« و»الوطنية« معا.

ويدرك مرتكبو هذه األفعال أن الوصف ال ينطبق عليهم، عىل األقل ألنهم 

يعرفون جيدا أن ترصفاتهم ليست نابعة من إرادتهم الحرة، بل هناك من يوجههم 

ويوظفهم لخدمة أغراضه غري السوية، التي قد تكون متناقضة يف جوهرها مع 

مصالح هؤالء أنفِسهم عىل املدَيني املتوسط والبعيد، إذ إن بعضهم، عىل األرجح، 

هم ضحايا الظروف االجتامعية القاسية التي سبَّبها من يوظفونهم يف صنعها.
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السلطة ومواقفها أن  الدفاع عن قضايا  كام يدرك من يستغلون هؤالء يف 

وصفهم هذا هو محُض مجاز، ُقصد به إضفاء صورة مقبولة عىل أفعال شائنة، 

بعضها قد يصل إىل درجة القتل والتخريب والتدمري. وعىل رغم اآلثار السلبية 

فإن مستخدمي  املجتمع  قيم  الوصف يف  يخلِّفها هذا  أن  التي ميكن  العميقة 

مواقعهم  عىل  وُيبقوا  األمور،  زمام  عىل  يقبضوا  أن  باألساس  يعنيهم  هؤالء 

ألنهم  األعىل  هو  صوتهم  أن  عىل  متكئني  حالها،  عىل  ومناصبهم  ومنافعهم 

ميلكون أغلب منابر اإلعالم والوعظ واإلرشاد.

املقلوبة،  الذهنية  للصورة  واضحا  مثاال  يبدو  الرشفاء«  »املواطنون  وتعبري 

فكلمة »مواطنون« هنا ال تفيد املعنى القانوين لها، الذي يتحدث عن حقوق 

األفراد وواجباتهم، بل تعني يف هذا املقام الوالء واالنتامء، ليس إىل سلطة أو 

نظام حاكم، مع أن هذه هي الحقيقة، بل إىل الدولة واملجتمع، أو »الوطن«، 

ولذا فهي تختلط بسياقات تتناول »الوطنية« بوصفها شعورا وإدراكا وترصفات 

وتصورات إيجابية.

أما كلمة »رشفاء« فـُتستعار معانيها الراقدُة يف بطون القواميس واملعاجم، 

ويف خربات الناس ووعيهم ومدركاتهم. ففي املعنى املعجمي فإن رشف املرأة 

عفتها وحصانتها، ورشف املهنة كرامتها واحرتامها، ورشف النفس سمو األخالق 

والعقل، ومن يعلو يف الرشف هو من يحوز مكانة عالية، ونسبا طيبا، و»كلمة 

الرشف« هي التي من قال بها لن يرتاجع عنها أبدا(45).

كالصدق  السامية  القيم  من  كثرٌي  معناه  يف  »يدخل  الرشف  أن  نجد  وبذا 

الحق،  وقول  والعدالة،  الحالل  الكسب  يف  العام  األخالقي  وااللتزام  واألمانة، 

املعترَبة  العليا  السلوكية  القيم  املعنى ميثل مجموعة من  بهذا  والرتاحم، وهو 

ك بها مكانة رفيعة بني الناس، وتحدد  لدى الناس، وتحقق هذه القيم ملن متسَّ

التقدير  مرتبة  يف  يوضع  الرشيف  واإلنسان  منه«(46)،  ومواقفهم  به،  عالقتهم 

واإلجالل والتوقري بني أفراد املجتمع(47).

ويبدو أن مطلقي هذا التعبري كانوا يراهنون عىل أن »الرشف«، بوصفه 

را من قبل من يزعم أنه رشيف، أو أن الناس  صورة ذهنية، يكون أحيانا متصوَّ

يصورونه له، فيصيب أحيانا، ويخطئ أحيانا. فهناك من يقتل وهو يعتقد أنه 
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ينتقم لرشفه أو عرضه، وأنه بالقتل صار رشيفا. وهناك من يفسق ويتصور 

ر ويخون وهو  أنه بهذا يتمرد عىل الخمول والبالهة. وهناك من يرسق وُيزوِّ

يتوهم أن يف وسعه رشاء االعرتاف برشفه مبا تراكم يف جيبه من املال، بينام 

ال رشف إال الرشف الحقيقي، وهو الذي يناُله اإلنسان ببذل حياته أو ماله 

أو راحته يف خدمة املجتمع البرشي جميعه، أو خدمة نوٍع من أنواعه. وهنا 

يقول املنفلوطي:

»هكذا يتصور األدنياء أنهم رشفاء، وهكذا يطلبون الرشف ويخطئون 

مكانه.. ولوال فساد التصور ما افتخر قائد الجيش بأنه قتل مائة ألف 

من النفوِس البرشية يف حرب ال يدافع فيها عن فضيلة، وال يؤيد بها 

حقا من الحقوق الرشعية، ولوال فساد التصوِر ما وضع املؤرخون اسم 

ذلك السفاح بجانب أسامء العلامء والحكامء واألطباء َخَدمة اإلنسانية، 

من  واحد  سطٍر  يف  عليها  البيضاء  األيادي  وأصحاب  عرشها،  وَحَملة 

صحيفة واحدة، ولوال فساد التصوِر ما جلس القايض املرتيش فوق كريسِّ 

ر خديه، وينظر نظرات االحتقار واالزدراء  القضاء يفتل شاربيه، وُيصعِّ

إىل املتهم الواقف بني يديه موقف الرضاعة والذل، وال ذنب له إال أنه 

جاع وضاقت به مذاهب العيش فرسق درهام، ولواله ملا توهم اللص 

الكبري أنه أرشف من هذا اللص الصغري، ولو باتا عند قدريهام، لوقفا 

ألنه رسق  األول؛  بإدانِة  يحكم  عادٍل  قاٍض  أمام  واحد  موقف  معا يف 

الثاين؛ ألنه رسق مضطرا لينقذ حياته من  ه عيَشه، وبراءِة  مختارا لريفِّ

براثِن املوت«(48).

وعىل مدار سري أحداث ووقائع االنتفاضات واالحتجاجات العربية سمعنا 

فهم نظم حاكمة يف ترويع  استغاثات من جانحني وخارجني عىل القوانني توظِّ

املواطنني والتصدي للمتظاهرين وخدمة »القوى املضادة للثورة«. هؤالء يسميهم 

املرصيون »البلطجية« ويف اليمن يقولون »البالطجة« ويف تونس »البلطجيني« 

الفعل واحد.  بـ »الشبيحة«. وهكذا تختلف األسامء لكن  وينعتهم السوريون 

ِقبل  من  الرشفاء«  »املواطنون  عليهم  ُأطِلق  هؤالء  أن  هذا  كل  من  واألخطر 

السلطات الحاكمة وقادة »الثورة املضادة« ووسائل إعالمها، ألن هؤالء يدافعون 
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عنها، وألنها ترى نفسها هي »الوطن« و»الدولة« فقد صاروا هم املدافعني عن 

البلد يف وجه املختلفني مع أهل الحكم الذين ُوصفوا أحيانا بالخونة.

هذه الصورة الذهنية وقفت أمامها عقول الباحثني، السيام يف علم االجتامع 

آثارها  وتبنيُّ  تطوراتها،  وتتبُّع  جذورها،  لتعرُّف  والدرس،  بالفحص  والسياسة، 

التالعب  جانب  إىل  ُينَظر  أن  يجب  نفسه  الوقت  يف  لكن  واملستقبلية،  اآلنية 

بتعبري  مقرونا  »بلطجية«  اصطالح  أو  كلمة  إطالق  صاحب  الذي  اللفظي 

اجتامعي، السيام  أو  ف هؤالء يف عمل سيايس  ُوظِّ الرشفاء«، حني  »املواطنون 

حقيقتهم  عن  فوهم  موظِّ يتغاىض  أن  إىل  أدى  املحتدمة،  الرصاعات  وقت  يف 

وإضفاء صورة إيجابية عليهم، تصل إىل درجة أن يصفوهم بهذا الوصف السامي 

يف معانيه ومراميه، عىل رغم أن اصطالح »بلطجي« ينطوي يف حد ذاته عىل 

قدر هائل من اإلكراه املادي واملعنوي الذي يرمي إىل إخضاع شخص أو جامعة 

إلرادة قوة باطشة غاشمة، وإجباره عىل اتخاذ قرار أو إتيان سلوك ينايف رغبته. 

وليست لهذا الفعل القرسي القائم عىل التنكيل باآلخرين صورة واحدة أو شكل 

منطي، بل تتعدد صوره وأشكاله، وتتفاوت أحجامها، من ظرف إىل آخر، ومن 

موقف إىل غريه.

ويعود جذر كلمة »بلطجي« التي شاعت يف املقاالت واألدبيات السياسية 

والقانونية العربية عىل نطاق واسع إىل أصل تريك، وهو حاصل جمع مقطعني 

لكلمة »بلطة« وهي آلة حادة قاطعة و»جي« ومعناها »حامل«، ما يربهن عىل 

العثامنية كان حاملو  أيام اإلمرباطورية  البلطة«. ويف  الكلمة تعني »حامل  أن 

البلط »البلطجية« يشكلون فصيال عسكريًّا، يناط به السري أمام قوات املشاة، 

لتمهيد طريقها إىل دخول القرى والبلدات واملدن، وسيطرتها عىل األرض. وكان 

م هذه القوات، أو ُيحِدثون  عون األشجار والنخيل التي تعرتض تقدُّ هؤالء ُيقطِّ

الفصيل  هذا  وظل  والقالع.  الحصون  جدران  من  أجزاء  ويهدمون  فتحات 

العسكري قامئا حتى أيام محمد عل باشا، الذي حكم مرص يف الفرتة من 1805 

إىل 1848(49).

ووقَتها مل يكن اسم أو وظيفة »بلطجي« يحمل شيئا أو معنى منبوذا أو 

مستهجنا، بدليل أن الوايل العثامين عىل مرص يف الفرتة من العام 1752 إىل العام 
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أو »بلطجي«. ولكن هذا االسم صار مصطلحا  1755 كان اسمه »بلجة جي« 

يف  مجرما  »البلطجي«  صار  إذ  العرشين،  القرن  ثالثينيات  من  بداية  كريها 

نظر املجتمع والقانون، وتراكمت هذه الصورة السلبية واملقيتة حتى وجدت 

الحكومُة املرصية نفَسها تسن قانونا لـ »البلطجة« وتضمه إىل قانون العقوبات، 

ثم  نصه.  العليا  الدستورية  املحكمة  ورفضت  الربملان،  عىل  تعرضه  مل  ولكنها 

الفراغ  تسد  بنودا  اإلرهاب«  »مكافحة  لـ  قانونا  نت  وضمَّ الحكومة  عادت 

الترشيعي ملكافحة »البلطجة«(50). 

ركاب  يف  استحضاره  إىل  حاجة  هناك  تبدو  ال  التاريخي  الجذر  هذا  لكن 

املجازات اللغوية التي تصاحب تلوين األفعال الحديثة للبلطجية باعتبارها شيئا 

دور  القانون  للخارجني عىل  فيه  األقل رضوريا، يف وقت صار  أو عىل  مرشوعا، 

ملموس يف املامرسات السياسية يف بعض الدول، إذ شاع استخداُمهم يف االنتخابات 

أنصار  التضييق عىل  قبيل  من  لهم،  وإسناُد وظائف محددة  واسع،  نطاق  عىل 

املنافسني وتخويفهم، ومنعهم من الوصول إىل صناديق االقرتاع، أو إجبار الناس 

عىل التصويت ملصلحة مرتشح معني، وحامية بعض املرتشحني من منازلهم، وفرض 

املغلوط  الوضع  هذا  ظل  ويف  االنتخابية.  الدائرة  أهل  عىل  وسطوتهم  هيبتهم 

والخارجني عىل  واملجرمني  والجانحني  املنحرفني  لبعض  مهنة  »البلطجة«  صارت 

فيزيد  وأحوالها،  السوق  لظروف  والقوانني، وأصبحت تخضع  والتقاليد  األعراف 

الطلب عىل »البلطجية« أياَم االنتخابات العامة، ويقل يف غري موسمها.

كام يستعني بعض رجال األعامل وكبار املالك بـ »البلطجية« لتخليص حقوق 

مؤجلة، أو السطو عىل حقوق الغري. وشاع األمر إىل درجة أن كثريا من الناس، 

حتى من بني البسطاء واملستورين، يف بعض الدول، يلجأون أحيانا إىل االستعانة 

بهؤالء للغرض نفسه، يف ظل بطء التقايض، وغياب سلطة القانون، وعدم الثقة 

بالعدالة، وانشغال جهاز األمن بالشأن السيايس عىل حساب األمن االجتامعي. 

وهنا يصبح »البلطجي«، من وجهة نظر من يستخدمه، هو شخصا يساعد يف 

اسرتجاع الحقوق املهضومة.

هذا السلوك ليس حديثا أو طارئا، بل له تاريخ يف العامل بأرسه. فلطاملا سعت 

بعض القوى السياسية إىل االلتفاف عىل التطور الدميوقراطي من خالل حشد 
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صفوف  لتفرقة  ارات  والغدَّ والسكاكني  الهراوات  وحَملة  »البلطجية«  وتكتيل 

احتجاجات  وقمع  العامل،  إرضابات  وفض  االنتخابية،  الحمالت  يف  املشاركني 

بقوٍة »مافياُت آل  ُتطل  الحقوقية. وهنا  املدين والتجمعات  املجتمع  منظامت 

كابوين« يف الواليات املتحدة وبلطجية »إس. إس« يف أملانيا النازية و»الفالنج« يف 

إسبانيا، وأصحاب القمصان السود يف إيطاليا الفاشية، أو ميليشيات الجامعات 

أو  بالجهاد  البلطجة  فعل  تربط  املجاز وهي  تفرط يف  التي  املتطرفة،  الدينية 

تغيري املنكر، واألمر باملعروف، وإقرار الحقوق، ونرصة الدين بوجه عام(51).

السياسية  والجامعات  باألفراد  املرتبط  الحد  »البلطجة« عند هذا  مل تقف 

داخل الدول، بل لقد وصلت إىل النظام الدويل برمته، فأصبح العرب املحَدثون 

صفة  األمريكية  املتحدة  الواليات  أعامل  وبعض  إرسائيل  أعامل  عىل  يطلقون 

العنف،  من  هائل  قدر  وارتكاب  القوة،  استخدام  يف  اإلفراط  حيث  »بلطجة« 

ِقبل  اعتناٍء من  السلوك، ومع عدم  ملثل هذا  قانوين  غ  أي مسوِّ غياب  يف ظل 

فقط  واإلخالص  املسوغ،  هذا  مثل  بوجود  »البلطجة«  مامريس  أو  املعتدين 

لتحقيق املصلحة حتى لو عىل رقاب الناس ودمائهم، أو لفرض الهيبة، حتى لو 

ظهر املعتدي يف صورة الدولة الباغية املتغطرسة املتجربة.

العنيفة  املامرسات  حدود  عن  تخرج  »البلطجة«  جعل  الوضع  هذا  مثل 

جميع  إىل  متتد  واسعة  عاملية  ظاهرة  لتصبح  أفراد،  أو  لعصابات  والغليظة 

السياسيني  بعَض  يحدو  ما  واالقتصادية،  واالجتامعية  السياسية  املستويات 

والديبلوماسيني واملفكرين وقادة الدول عىل أن يستعملوا كلمة »بلطجة« يف 

وصف كثري من املامرسات القمعية لبعض الدول. وقد التقط اإلعالميون العرب 

الخيط فأكرثوا من وضع عناوين من قبيل »بلطجة أمريكية يف مياه األطليس« 

و»زمن  البلطجة«  و»نواب  البلطجة«  و»دولة  األمريكية«(52)،  و»البلطجة 

البلطجة« و»بلطجة الفكر«(53).

يسعى  بينام  البلطجة،  من  املترضرون  مها  يقدِّ السلبية  الصورة  هذه  لكن 

أن  يكفي هؤالء  إيجايب. وال  أنه عمل  األمر عىل  تصوير  إىل  منها  املستفيدون 

يتوهموا هذه اإليجابية املزعومة ويصمتوا، بل يحرصون عىل أن يصنعوا مجازا 

حقيقة  عىل  يغطي  أو  وُيعمي  البلطجية  سمعة  يغسل  أن  وسعه  يف  لغويا 
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أفعالهم، ويصورها عىل أنها إحقاق للحق، ودفاع عن الوطن، وانتصار للقيم، 

يتصدون  أنفسهم يف حاجة إىل نعت من  املجتمع. وقد يجد هؤالء  ولتامسك 

للبلطجة بأنهم هم »البلطجية الحقيقيون«، وذلك ألنهم يترضرون منها.

ج ـ حالة لصور ذهنية متعددة
وأتصور أن املثال األبرز بالنسبة إلينا يف هذا املقام يتعلق بتعدد تصورات 

الحياة  يف  بشدة  حارضة  هي  التي  األمريكية،  املتحدة  الواليات  عن  العرب 

من  فكثري  إغفاله.  أو  تجنبه  ميكن  ال  وبشكل  العربية  واالجتامعية  السياسية 

الواليات  عن  الذهنية  صورتهم  يوزعون  ويكتبونه،  يقولونه  ما  عرب  العرب، 

املتحدة عىل فئات ثالث متفاوتة، هي:

العريب، وهذا  املواطن  لدى  غالبا  األمريكية: وهي سلبية  اإلدارة  1ـ صورة 

وتعاملها  اإلرسائيلية،  للسياسات  املستمر  واشنطن  تحيز  إىل  األساس  يف  ُيعزى 

الفظ مع الفلسطينيني. وزاد األمُر سوءا مع استهداف اإلجراءات التي اتخذها 

األمريكية  اإلدارة  تبدو  كام  واملسلمني.  العرب  لبعض  ترامب  دونالد  الرئيس 

استبداد  ومباركِة  الحاكمة،  األنظمة  مع  بالتواطؤ  العريب  املواطن  لدى  متهمة 

عرقلة  أي  تسبب  ال  األقل  عىل  أو  واشنطن،  مصالح  تحقق  مادامت  بعضها، 

لالسرتاتيجية األمريكية يف منطقة الرشق األوسط. وحتى لو أعلنت هذه اإلدارة 

أن لديها رغبة يف إنجاز إصالح سيايس يف الدول العربية فإن املواطنني يتعاملون 

مع هذا اإلعالن بريبة شديدة، وال ُيصدق كثري منهم نوايا واشنطن. وقد ازدادت 

حدثت  التي  الشديدة  االنتهاكات  بعد  العرب  لدى  سوءا  اإلدارة  هذه  صورة 

لحقوق اإلنسان يف العراق وقت احتاللها، والتي بلغت ذروَتها مع الصورة التي 

البيوت  انتهاك ُحرمات  أو  أبو غريب  التي وقعت يف سجن  الجرائم  ُبثَّت عن 

العراقية واالعتداء عىل النساء. ثم جاء قرار ترامب بنقل السفارة األمريكية إىل 

القدس ليزيد الطني ِبلة.

2 ـ صورة الشعب األمرييك: وهناك من بني العرب من ُيحيل الشعب إىل 

التي  املتعاقبة  اإلدارات  بكل  اإلتيان  له مسؤولية  ُيحمِّ أو  سيئا،  فرياه  اإلدارة، 

تحيزت إلرسائيل عىل حساب املصلحة واألمن العربيني، أو أنه زكَّ أو تواطأ 
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مع النزعة االستعامرية األمريكية، لكن كثريين يفرِّقون بني حكومة الواليات 

املتحدة والشعب األمرييك، فريونه شعبا طيبا ال ميكن أن يؤَخذ بجريرة إدارته. 

ويستند هؤالء إىل عدة أمور يف بناء تلك الصورة اإليجابية، منها أن األمريكيني 

تفعله  ما  يعرفون  ال  فإنهم  ثم  ومن  الخارجية،  بالسياسة  كثريا  معنيني  غري 

حقوق  انتهاك  إىل  بالنسبة  جرى  مثلام  يعرفون،  وحني  العرب،  ضد  إدارتهم 

اإلنسان يف العراق، فإنهم يرفضون سلوك إدارتهم، ويتظاهرون ضدها. ومنها 

أيضا ما يتعلق بإقبال األمريكيني عىل الحياة، واحتفائهم بكل صاحب موهبة 

ومقدرة يحل بأراضيهم.

ورمبا وضع فؤاد زكريا يده عىل هذا التصور برمته، فهو بعد أن يستعرض 

الظروف واألسباب التي جعلت أمريكا بهذه القوة، ومنها ما يعود إىل املوقع 

الجغرايف واستغالل مشكالت اآلخرين واالستفادة من الحروب، يقول:

محظوظا  نفسه  وجد  قد  األمرييك  الشعب  أن  بذلك  نعني  ال  »نحن 

إليه  قدمت  التي  الفريدة،  التاريخية  املصادفات  من  مجموعة  بفعل 

القوة والرثوة عىل طبق من ذهب، فمن املؤكد أن هذا الشعب قد بذل 

جهودا جبارة من أجل استثامر موارده«(54).

 3 ـ صورة الثقافة األمريكية: وينقسم العرب يف تصورهم لهذه الثقافة إىل 

قسمني، فهناك من يراها إيجابية، قياسا عىل القيم الليربالية التي تنطوي عليها، 

وهناك من ينعتها بالسلبية، ألن هذه الليربالية تتناقض يف بعض جوانبها مع الكثري 

الليرباليني  إىل  األول  الفريق  أتباع  وينتمي  الحضارية.  ثقافتنا وخصوصيتنا  من 

العرب مبختلف أطيافهم، وأنصار الفريق الثاين يتجسدون يف اإلسالميني مبختلف 

رين للحركات والجامعات اإلسالمية املتطرفة  ألوانهم. وتحفل كتب بعض املنظِّ

بحديث مستفيض عن »انحالل الغرب« ويف مقدمته الشعب األمرييك، وهناك 

كتابات عربية أخرى متيض يف االتجاه نفسه، ففي ثنايا تحليٍل آلراء مثقفني عرب 

حول الثقافة األمريكية، يرى صاحُبها أن »الثقافة األمريكية أحدثت حالة من 

االنبهار لدى الثقافات األخرى، من خالل ُعمق معاناة هذه الثقافات وجمودها، 

وما تطرحه الثقافة األمريكية من شعارات، ولكن هذا اإلعجاب مل يدخل مرحلة 

الثقافة،  هذه  مُتيِّز  التي  املتالحقة  واملتغرياِت  الرسيع،  لإليقاع  العميق،  التأثري 
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وفقداِنها املصداقية يف عالقاتها مع الثقافات األخرى، حيث االستعالئية الظاهرة 

يف الخطاب الثقايف األمرييك، واإلقصائية لآلخر وإغفاله«(55).

الثقافة  إىل  فينظر  وسطا،  موقفا  يقف  من  العريب  العامل  يف  هناك  لكن 

ونترصف  بالحرية  نؤمن  أن  إذ يف وسعنا  أوجه«،  لة  باعتبارها »حامَّ األمريكية 

عىل أساسها من دون أن نجور عىل ثوابتنا وخصوصيتنا. وأمثال هؤالء يتفاعلون 

مع الثقافة األمريكية باعتبارها واقعا، بغض النظر عام هو موجود من نقٍد لها 

عىل صفحات الكتب والجرائد واملجالت. ويبدو رجل الشارع العريب أقرب إىل 

هذا املوقف، بل يصل األمر عند كثريين إىل حد الفصل التام بني الصورة السلبية 

التمتع مبا أنتجته  الثقافة األمريكية وبني أحقيتنا يف  التي تدركها األذهان عن 

هذه الثقافة من علوم وفنون وأدوات للرتفيه.

عبارة  يف  األمريكية  الثقافة  من  برمته  العريب  املوقَف  يلخص  من  وهناك 

دالة، حني يصفها بأنها »ثقافة لديها قدرة مذهلة عىل التكيف مع املتغريات، 

وقد وصم هذه  ثلج.  متاثيِل  أو حتى  بتامثيل حجر جامدة،  التقيد  دون  من 

لكنها  الصفات،  من  ذلك  وغري  والسطحية  واالستهالكية  بالرباغامتية  الثقافة 

ثقافة ناجحة ومكتسحة«(56).

وتسهم عدة وسائل يف صناعة صورة أمريكا لدى العرب، بعضها متداخل 

األمريكية،  السينام  الوسائل  مطلع هذه  متناقض، ويف  وآخر  متجاور،  وبعضها 

التي تأيت عىل رأس السينام العاملية من حيث الكفاءة والقدرات وعدد األفالم 

التي ُتنَتج سنويا. ورسمت السينام األمريكية صورة شبه أسطورية للفرد األمرييك 

الذي ميكن  البسيط،  العريب  الواليات املتحدة يف ذهن املواطن  وللواقع داخل 

أن يسقط يف حبائل األفالم االستعراضية وأفالم العنف وأفالم الخيال العلمي، 

أو تجذبه بشدة طريقة عيش األمريكيني املرفهة، ومن ثم يرسم يف ذهنه صورة 

اإللكرتونية  واملواقع  الفضائية  القنوات  وتوجد  وأمريكا.  لألمرييك  فيها  مبالغا 

الواليات  من  تتدفق  التي  موضوعاتها،  مبختلف  والكتب  والصحف  واملجالت 

املتحدة إىل العامل العريب، وبعضها ُيرتَجم إىل اللغة العربية. وهذه املطبوعات 

ترسم صورة عن مجتمع ُمنجز وحر، مهتم بالعلم ويشجع عىل العمل والعطاء. 

يف  الرغبة  إىل  العريب  الشباب  من  الكثري  تدفع  التي  هي  الصورة  هذه  ومثل 
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الديبلوماسية  منها  أخرى  وسائل  أيضا  وهناك  املتحدة.  الواليات  إىل  الهجرة 

وتوظيف املساعدات االقتصادية، وتقديم الخربة األمريكية يف مجاالت عديدة. 

العريب  الذهن  يف  النمطية  الصورة  إزاحة  يف  تنجح  مل  الوسائل  هذه  كل  لكن 

يف  مفرطة  ومتجربة،  متغطرسة  دولة  باعتبارها  إليها  تنظر  التي  أمريكا،  عن 

األنانية. وهذا الوضع ُيقلق األمريكيني كثريا، بدليل طرحهم سؤاال جوهريا عقب 

أحداث الحادي عرش من سبتمرب هو: »ملاذا يكرُهنا العامل؟«، بل كان بعضهم 

أكرث تحديدا وتساءل: »ملاذا يكرُهنا العرب واملسلمون؟«. ومل يقف األمريكيون 

عند نقطة التساؤل، أو مل يكتفوا به، بل سعوا إىل تحسني الصورة، عرب حديث 

»ديبلوماسية  وتبني  األوسط،  الرشق  منطقة  يف  السيايس  اإلصالح  رضورة  عن 

الشعوب« التي هي نوع من الديبلوماسية الدولية َتستخدم فيه الدول برامَج 

التواصل املعلومايت والثقايف واإلعالمي للتقرب من شعوب الدول األخرى.

إلكرتونيني  موقعني  إنشاء  منها  عدة،  اقرتاحات  مت  ُقدِّ السياق  هذا  ويف 

أحدهام يبث باللغة اإلنجليزية واآلخر باللغة العربية عىل موقع وزارة الخارجية 

املتحدة، والطريقة  الواليات  املسلمني يف  األمريكية وتزويدهام مبعلومات عن 

التي ُيعاَملون بها هناك. وُوجد مقرتح بطباعة ملصق إعالين يحمل صورة مسجد 

األديان  بتعدد  املتحدة لإلسالم، والتزامها  الواليات  أمريكا تعبريا عن احرتام  يف 

واملذاهب واملعتقدات عىل األرايض األمريكية، عالوة عىل هذا شملت املبادرة 

ظهور بعض املسؤولني األمريكيني عىل شبكات التلفزيون العربية لرشح وجهة 

م وجهة  نظر بالدهم لنا، واستدعاء سفري أمرييك سابق يتحدث العربية ليك يقدِّ

البيت  ودعوة  العربية،  التلفزة  شاشات  عىل  ُمبني  عريب  بلسان  واشنطن  نظر 

الخارجية  وزارة  بعده  دعت  رمضاين،  إلفطار  اإلسالمية  الدول  لسفراء  األبيض 

قادة املسلمني يف الواليات املتحدة إىل إفطار آخر، كام استقبل الرئيس األمرييك 

بعيد  معهم  لالحتفال  األمريكيني  املسلمني  أطفال  بعض  بوش  جورج  األسبق 

الفطر املبارك يف البيت األبيض نفسه، ودعا بعض قيادات املسلمني والعرب يف 

أمريكا وخارجها، باإلضافة إىل مجموعة من خرباء الدعاية واإلعالم واالتصاالت، 

للتشاور معهم حول أفضل سبل التواصل مع الرأي العام العريب، وكيفية إقناعه 

بوجهة النظر األمريكية، وخاطب الرئيس السابق باراك أوباما العامل اإلسالمي 
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ه  من جامعة القاهرة، وحاول تهذيب النزعة االستعامرية لبالده، وبعضها موجَّ

يف  ترامب  تقدم  مع  تراجعت  الصورة  هذه  لكن  اإلسالمي،  العامل  إىل  بالطبع 

الحياة السياسية، إذ بنى جزءا كبريا من دعايته عىل عداء للمسلمني والعرب، 

ترسب يف حديثه عن مواجهة اإلرهاب.

يتمتع  بالطبع،  ترامب  قبل  الصورة،  لتحسني  األمرييك  الربنامج  يكن  ومل 

بسالمٍة منهجية؛ فهو مفرط يف املركزية والتنميط والتسطيح، ألنه يتعامل مع 

األوضاع  إىل  يلتفت  ومل  متجانسة،  واحدة  كتلة  أنه  عىل  إعالميا  العريب  العامل 

مل  الربنامج  أن هذا  كام  وسياسية.  ثقافية  اختالفات  تنطوي عىل  التي  املحلية 

ُيْعَن بتحسني الواقع، أي بإيجاد سياسات أمريكية عادلة حيال املنطقة، بل صبَّ 

وليس  اإلعالمي،  للتزييف  برنامجا  يجعله  مام  الصورة،  تحسني  عىل  اهتاممه 

خطَة عمل جادة ترمي إىل القضاء نهائيا عىل الصورة الذهنية السلبية للواليات 

البيت  إىل  ترامب  بوصول  كثريا  ترضرت  والتي  العربية،  الذهنية  يف  املتحدة 

األبيض، والقرارات التي اتخذها يف وجه املهاجرين املسلمني والعرب.

املقام أن نقرأ جيدا ما قاله كاتب عريب زار أمريكا عقب  ومُيكننا يف هذا 

ترميم  سبيل  يف  واشنطن  تبذلها  التي  الجهود  عىل  واطلع  سبتمرب   11 حدث 

الرشوخ التي أصابت صورتها الذهنية لدينا:

عىل  متزايدا  حرصا  ُتبدي  األمريكية  الحكومة  أن  يدرك  املتأمل  »لعل 

تحسني الصورة الذهنية ألمريكا لدى الدول العربية واإلسالمية، وهذا 

ره اآلخرون، ولكن الحقيقة املرة تعكس لنا ولغرينا  يشء نثمنه، كام يقدِّ

االتجاه  يف  األمريكية  األطراف  بعض  قبل  من  ُتبذل  جهودا  مثة  أن 

املعاكس، عىل غرار بعض موظفي مكتب االتحاد الِفِدرايل«(57).

يف ختام هذه الجزئية ميكن القول إن الصورة الذهنية ال تبدأ ثم تستقر 

فإنها  بالحقيقة،  الصلة  منبتَّة  غري  أحيانا  كانت  وإن  فهي  ُجزافا،  الرؤوس  يف 

املجاز، بل هي غارقة فيه، ورمبا هذا ما مينحها قدرة عىل  أكرث إىل  منجذبة 

د، إثر ترديدها وتداولها من ِقبل كثريين يحرصون عىل بقائها،  العيش والتمدُّ

وا عن موقفهم هذا بوضوح، كيال ُيتََّهموا بالعنرصية أو التفكري  حتى لو مل يعربِّ

غري العلمي. 
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رابعا: صورة مجازية لفكرة سياسية
ال تقترص الصور عىل ما متنحنا إياه آالُت التصوير عىل اختالف أنواعها، وال 

أذهاننا من تصورات  الرسامني عىل اختالف أطوالها، وال ما يستقر يف  ُفرشات 

وانطباعات عن أشخاص أو جامعات أو أمم، بل متتد أيضا إىل األفكار التي تصنع 

صورها، أو مبعنى أدق نصنع لها صورا متخيلة، ونضفيها عليها، ونرددها، واعني 

أو غري واعني باملجازات التي تسكنها.

وسأرضب يف هذا املقام مثال بفكرتني من بني أكرث األفكار تداوال وتناوال يف 

الدولة،  والثانية عن  التسامح،  قيمة  األوىل حول  املعارصة،  نقاشاتنا وسجاالتنا 

واحدة مستمدة من سجال قديم يتجدد، والثانية نابعة من أخذ ورد جديد له 

جذور قدمية. 

أ ـ الصورة املجازية لـ »املتسامح«
وانربت  تسابقت عقول ونفوس عدة  الزمن  قرنني من  أكرث من  مدار  عىل 

للحديث والدفاع عن مسألة »التسامح« باعتباره شيئا مثينا غاليا يجب التمسك 

به(58)، لكن قلة من هؤالء توقفت عند صورة الفكرة يف رؤوس الناس، أيًّا كان 

ديُنهم أو مذهبهم أو أيديولوجيتهم.

فحني نطالع كلمة »تسامح« يف الكتابات السياسية واالجتامعية والنفسية 

نستحرض صورة الفرد الهاشِّ الباشِّ يف وجوه اآلخرين، القادر عىل استيعاب ما 

ع البرش،  يقولونه مهام بلغ مدى اختالفهم مع آرائه وأفكاره، املتفهم لطبيعة تنوُّ

واملؤمن بالحقوق املتساوية للجميع، لكن كثريا من جوانب هذه الصورة ال ميثل 

للتعصب،  بأن هناك مسارات مضمرة أو خفية  التي تيش  الحقيقة،  أو  الواقع 

من  يخففوا  أو  يواروها،  أو  ينكروها،  أن  عديدة  مجتمعات  يف  الناس  يحاول 

وطأتها، ما يعني أن أمام البرشية طريقا طويال شاقا يف سبيل بلوغ الحالة املثىل 

من التسامح، وقبول اآلخر.

تعالج هذه  التي  الكتابات  قلب  من  علينا  ُيطل  الذي  املتسامح  الفرد  إن 

املسألة يف املجتمعات املنفتحة والدميوقراطية عليه عبء إثبات التقبُّل النفيس 

لفكرة أو مبدأ التسامح، بعيدا عام تظهره نصوص القوانني أو القواعد العامة 
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التي تعمل بها املؤسسات أو يفهمها التيار االجتامعي العريض واألسايس لحقوق 

املواطنة، التي تعني عدم التمييز بني الناس عىل أساس الدين أو العرق أو اللغة 

أو الجهة أو الطبقة أو اللون.

يضيق  مجازي،  طابع  ذاَت  التسامح  فكرة  تظل  قامئا  العبء  هذا  ومادام 

تهندسه  مسار  وهو  والضامئر،  النفوس  يف  الفكرة  هذه  ترسخ  بقدر  ويتسع 

التنشئة االجتامعية أكرث مام تفرضه القوانني وقواعد املامرسة السياسية السلمية 

السوي،  االجتامعي  الَحراك  أمام  الباب طوعا  التعدد، وفتح  تفهم  القامئة عىل 

املجتمع،  يف  القوة  وانتشار  النفوذ،  وتداول  العمل،  تقسيم  بأسلوب  واإلميان 

وحق الجميع يف حيازة ركائزها املادية واملعنوية والرمزية.

منها،  وقيٌم مستمدٌة، يف جانٍب  فيها معارُف  تتحكُم  االجتامعيُة  والتنشئُة 

من تقاليَد وأعراٍف وصوٍر منطية وموروثات وأفكار متداولة وطقوس وطرائِق 

َعيش وتجارب تاريخية وأساطري تغالب أو تزاحم القوانني والقواعد التي تضعها 

النظم السياسية، أو تعمل الدولة عىل تطبيقها، مبا يجعل القول بوجود املجتمع 

املتامهي متاما مع التسامح، أو املتفاين يف سبيل إنجازه عىل أكمل وجه، محَض 

املجتمعات يف  بعض  بذلته  الذي  الجهد  ننكر  يجعلنا  ال  كان هذا  وإن  ادعاء، 

سبيل االرتقاء النفيس لألفراد يك يقرتبوا من التسامح بأفضل معنى ومبنى له.

وهذا االدعاء يفرض نوعا من املبالغة، أو خلق الصور املشجعة، أو التعمية 

بالفعل  كائن  هو  وما  يكون  أن  ينبغي  ما  بني  القامئة  الفجوة  أو  الهوة  عىل 

عند كثري من األفراد، يتساوقون ظاهريا مع فكرة التسامح، ويسلكون أحيانا ما 

يوافقها أو يحقق ولو الحدَّ األدىن منها، بينام هم يف حقيقة أنفسهم غري مقتنعني 

بها بشكل حاسم وجازم ونهايئ. فالطبيعة البرشية البدائية، أو حالة التوحش، 

مستمرة يف نفوس بعض البرش، وهي ما تتمثل يف عدم قدرة بعض الناس عىل 

التعامل مع موضوع معقد وصعب من زوايا عدة مثل التسامح(59). 

 فكثري من الدراسات النفسية واالجتامعية والسياسية والرتبوية التي أُجريت 

يف املجتمعات الدميوقراطية برهنت عىل أن هناك دوما جانبا غري معَلن لدى كل 

فرد حني ينظر إىل غريه من املختلفني طبقيا أو عرقيا، السيام أن فكرة التسامح 

ذاتها تحمل يف طواياها ونواياها اإلقرار بالتفاوت، ألن من ُيبدي التسامح يفرتض، 
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ولو ِضمنا، أنه يف مرتبة أعىل ممن يتسامح معهم، أو يسامحهم، بل قد يصل 

األمر إىل حد نظره إليهم عىل أنهم مخطئون وال بد من التغايض عن أخطائهم 

أو تفهمها أو منحهم الفرصة لتصحيحها أو تقبلها عىل حالها هذا ولو إىل حني.

رضوريا  عمال  ليس  اكتامله  يف  التسامح  تصوير  أن  بالطبع  هذا  يعني  ال 

بناء  إىل  السعي  أو  العليا،  امُلثل  بأهداب  التمسك  قبيل  من  ولو  ومرشوعا، 

العامة  للحقوق  وإرساًء  وتوازنا وعدال وحرية  اتزانا  أكرث  أو  فاضلة  مجتمعات 

والفردية للمواطنني كافة.

ويف ركاب هذا التصوير ينفتح املجاز عىل مرصاعيه، يك يتدفق الحديث عن 

»اإلنسان الكامل« و»الفرد املتحرض« و»املجتمعات العادلة« و»املساواة التامة« 

و»املواَطنة الشاملة«، يك ترسم صورة براقة متثل الحد األعىل الذي يسعى الناس 

إليه يف كل زمان ومكان، أو هكذا ينبغي لهم أن يفعلوا.

فهذه الرتكيبات أو التعبريات تنطوي عىل مجاز واضح، إذ ال ميكن أن يكون 

يكون،  ولن  إلها،  ليس  ألنه  املجاز،  أو  االفرتاض  سبيل  عىل  إال  كامال  اإلنسان 

فكثري من العوامل الجينية واملكتسبة املعقدة متنع هذا الكامل. كذلك ال توجد 

مجتمعات عادلة، إذ إن املجتمع مجبول بطبعه عىل ألوان متعددة من الرصاع، 

وغاية ما تفعله املبادئ الدميوقراطية وإعالء القانون هو تقليل هذا الرصاع إىل 

الحد الذي يحمي املجتمع من االنهيار يف »حرب الكل ضد الكل« وفقا لتعبري 

املساواة  التامم عىل  إضفاء صفة  أن  توماس هوبز، كام  اإلنجليزي  الفيلسوف 

يصورها كأنها يشء مادي يخضع ملقياس منضبط، وكأن الفردين املختلفني عرقيا 

أو دينيا داخل مجتمع ما عبارة عن قطعتني من خشب أو بالستيك، يف وسعنا أن 

مك، والوزن والحجم واللون.  نجعلهام متامثلني يف كل يشء، الطول والعرض والسُّ

و»املواطنة« إن كانت مبادئها ميكن أن تطبَّق عىل أفضل وجه ممكن، فليس 

من املمكن أن يتسم هذا بالشمول إال يف الخيال والتصور املجازي، الذي يعتقد 

الالزمة،  الرشوط  كل  ويتمموا  الذرائع،  كل  يسدوا  أن  وسعهم  يف  أن  أصحابه 

ويغلقوا كل الثغرات فيحققوا الشمول.

الفرق  جيدا  يدركون  فإنهم  التعبريات  بهذه  السياسيون  يتحدث  وحني 

عن  الحديث  حتى  أو  إلهائهم،  أو  خداعهم  أو  الجامهري  مشاعر  دغدغة  بني 
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الينبغيَّات، وبني ما يجري يف الواقع، من منطلق فهمهم للهوة املوجودة دوما 

بني »الرغبة« و»القدرة«، أو ما يف ُمكنتهم أن يفعلوه اآلن، وما يستطيعون فعله 

غدا، فإن كان السيايس يطلب من الناس أن يتسامحوا فهو ليس من الحامقة يك 

يعتقد أن ما يطلبه سُيلبى يف الحال، وأن ما يتفوه به، كنوع من حث الناس عىل 

التسامح، يعني إقراره بأنهم قادرون يف كل األحوال عىل االمتثال ملطلبه هذا.

واألدبية  الفنية  واأللوان  السياسية  والرسديات  الصور  حفلت  ما  فكثريا 

التسامح يف مجتمع ما، أو بني حضارة وبقية  مبحاوالت ال تنقطع إلظهار قوة 

وكان  األخرى.  األعراق  ومختلف  وعرق  الثقافات،  وجميع  وثقافة  الحضارات، 

ليس  عليه  ُيْقِدمون  ما  بأن  مؤمنني  واليزالون،  املجازية،  الصور  هذه  صانعو 

نوعا من الخداع أو الكذب أو التضليل أو مجافاة الحقائق االجتامعية الخفية 

املثل إلمكانية  التامسك االجتامعي، ورضب  والظاهرة، بل هو رضورة لصناعة 

قيام حياة أكرث تسامحا.

ال يعني هذا أن هؤالء الصناع املََهرة غري مدركني لقيم التعصب وصوره 

الحياتية املفصلة، بل  الترصفات والتدابري  النفوس، ويف  املستقرة يف أعامق 

عىل العكس من ذلك متاما، إذ إن إدراكهم هذه الحقيقة هو ما دفعهم إىل 

رسم تلك الصور الناصعة، التي تجعل األبيض ينظر إىل األسود عىل أنه مثله 

إدراك  وتعزز  أي يشء،  عنه يف  يقل  ال  الفقري  أن  يرى  الرثي  وتجعل  متاما، 

معتِنق ديٍن ما أنه ليس بأفضل من معتنقي األديان األخرى، أو حتى عىل 

مستوى املعاين، كأن ينظر إىل لغة عىل أنها أعىل وأكمل من بقية اللغات، 

عىل  قدرتها  يف  بل  معجمها،  وثراء  وأجروميتها  بنيتها  مستوى  عىل  ليس 

اللغة يف أي مجتمع من  أو نطقا يحقق أهداف استعامل  أن تكون لسانا 

املجتمعات البرشية املعارصة.

فهم  يف  فائقا  يبذلوا جهدا  أن  عليهم  إذ  يسرية،  ليست  مهمة هؤالء  لكن 

وتحليل اإلدراكات املتبادلة املحملة بشحنات من الصور واملفاهيم والتصورات 

مدار سنوات طوال  واكتسبوها عىل  مهل،  البرش عىل  التي صنعها  والرواسب 

لوسائل  ومشاهدتهم  وإنصاتهم  واملدرسة  األرسة  رحاب  يف  تنشئتهم  خالل 

اإلعالم، وحصيلة قراءاتهم أو مطالعاتهم الخاصة.
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فإذا التقى أورويب وعريب، أو تزامال يف دراسة أو عمل أو رحلة، أو تشاركا 

يف مرشوع اقتصادي، فإن كال منهام ليس يف وسعه أن يصفي ذهنه متاما من 

تلك الرواسب، حتى لو كانت تنطوي عىل صور منطية جاهزة ومعلبة مغلوطة 

أو  املتصارعة  السياسية  للمصالح  وفقا  أو  االستخبارات  معامل  يف  ُصنعت  أو 

املتنافسة، والتي ترضب بجذور عميقة يف التاريخ.

وداخل املجتمع الواحد ليس يف وسع األبيض يف الواليات املتحدة األمريكية، 

عىل سبيل املثال، أن يتجنب األحجار الثقيلة التي تلقيها طرق التنشئة وقيمها 

مثله،  مواطن  هو  أسود،  آخر  مع  يتشارك  أو  يتفاهم  أو  يتحدث  وهو  أمامه 

يف  ليس  هذا  من  النقيض  وعىل  ذاتها.  الواجبات  وعليه  نفسها،  الحقوق  له 

وسع األسود أن يجرد باله من كل ألوان الريبة يف أن هذا األبيض ال ينظر إليه 

كام ينظر إىل أبيَض مثِله. فهؤالء يجهدون أنفسهم أحيانا إلجبار قلوبهم عىل 

التسامح لكن شيئا فيهم يظل قلقا ومعلقا بالذاكرة كالرماد.

كتابه  ياكوبوتيش  أنجلو  مايكل  ُينهي  أن  الطبيعي  من  كان  أجل هذا  من 

»أعداء الحوار« باقتباس يقول:

واألجناس  العرقيات  مختلفي  الناس  أن  نظن  أن  رمبا،  الخيال،  »من 

إىل  أن يصلوا يف وقت قريب  األرض، ميكُن  الذين يسكنون  والديانات 

دون  ومن  مسبقة،  أحكام  دون  من  بينهم،  فيام  االختالفات  استيعاب 

األدىن  الحد  إىل  نتطلع  أن  األقل  عىل  ميكن  إثراء.  يعتربونه  بل  ُبغض، 

للتسامح وهو يف متناولنا. وميكن يف رسالة بسيطة، لكنها مهدئة، من 

املمكن أال نريد، وأال نستطيع اقتسام يشء مع اآلخر، ولكن من دون أن 

نريد تدمريه، وأقصد بتدمريه - وهنا يلزم قدر من الشجاعة والتواضع - 

ليس فقط التدمري البدين، ولكن أيضا اإلقرار بأن اآلخر ند ونظري لنا«(60).

فإذا كان هذا عىل مستوى نفسية األفراد، فإن مفهوم التسامح يف معناه القابل 

للتطبيق يواجه تحديات شديدة، تجعل تطبيقه حتى يف املجتمعات األوروبية 

بية أفرزتها  واألمريكية ليس باألمر الهني، فهذه املجتمعات تعاين اتجاهات تعصُّ

األحزاب  إىل  املنتمني  من  املهاجرين  وكارهي  الجدد«  »النازيني  مثل  الليربالية، 

يف  اإلسبانية  األصول  وذوي  واآلسيويني  السود  إىل  النظرة  واستمرار  اليمينية، 
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املجتمع األمرييك عىل أنهم أقل درجات من البيض. وألن أتباع هذه االتجاهات 

يتمسكون بحق التعبري عنها، والدعوة إليها، باعتبارها من مبادئ الدميوقراطية، 

ه من داخل الثقافة أو األيديولوجية ذاتها التي  فإن مبدأ التسامح يجد ما يضادُّ

تدافع عنه، السيام مع إقرارها بأن الفرد هو سيد تفضيالته واختياراته؛ وبذا يبقى 

من حقه وحده أن يتسامح مع غريه أو يرفض هذا، تعبريا عن حريته يف القبول 

ليصبح  التسامح  يف  اإلفراط  أن  يعتقدون  من  هناك  نفسه  الوقت  يف  والرفض. 

الذئب  التسامح مع  أن  قبيل  للمجتمعات، من  نتائج سلبية  تساهال يؤدي إىل 

يعني ظلام تاما للحَمل، وهناك من يطالبون بالتسامح، لكنهم يف الوقت نفسه 

يدُعون إىل عدم نسيان األذى واألىس، بل إمكانية تذكره من دون إبداء امتعاض.

رفض  إىل  مضطرة  نفسها  تجد  الحاكمة  السلطات  فإن  نفسه  الوقت  يف 

التسامح مع أصحاب التوجهات الجامعية التي ال تريد االندماج أو التكيف مع 

التجمعات األخرى، خوفا عىل متاسك املجتمع، حني تؤدي الوالءات املتعددة إىل 

تناحر ال يشكل خطرا عىل الدولة فقط، بل أيضا عىل النموذج الليربايل برمته.

غري  بطرق  تعصبهم  عن  املجتمعات  هذه  داخل  األفراد  يعربِّ  هذا  وإزاء 

مبارشة، يف وقت تنطق فيهم ألسنتهم أعذب الكالم عن فضائل التسامح ورضورة 

للتعبري عن  القاطع به. فهناك دوما مؤرشات سلوكية مواربة أو خفية  اإلميان 

التعصب، مثل االنحيازات اللغوية، والتخاطب بالعني، والسلوكيات غري اللفظية، 

والتي ميكن أن تكون ُعرضة للتحكم املقصود، والتعبريات الضمنية.

كام أن التفاوت بني التعصب الضمني والعلني ال يعود بالرضورة إىل أسباب 

خارجية، بل قد يكون نابعا من الذات، أو يرجع إىل بواعث داخلية، تقوم عىل 

القيم الراسخة، وامليول النفسية، وتعمل عىل أنها »منشط تلقايئ« يدفع إىل عدم 

التسامح، عىل رغم أن األشخاص الذين يحملون هذه الصفات يتبنون يف العلن 

اتجاهاٍت تتعلق باملساواة، يك يحافظوا عىل صورتهم الذاتية بوصفهم أشخاصا 

بهم الخفي يف موقف ما، مل يعِدموا وسيلة  متسامحني متحرضين، فإن ظهر تعصُّ

لتربيره أو تأويله مبا ال يجرح صورتهم املجازية.

عىل  الالتسامح  وإما  التام  التسامح  إما  يطلب  الذي  التصور،  يبقى  وبهذا 

اإلطالق، ذا طابع مجازي، ألن التسامح ال يكون مطلقا، لكثري من األسباب التي 
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ُذكرت سابقا، لكن ال بأس من مجاز ينطوي ظاهره أو باطنه عىل حض الناس 

عىل الرتقي يف سلَّم التسامح إىل مستويات عالية.

ب ـ صورة »دولة املدينة« بني أثينا ويرثب
يستدعي املدافعون عن الدميوقراطية »دولة املدينة« لدى اإلغريق األقدمني 

بوصفها نقطة انطالق قوية يف مسرية البرشية نحو »حكم الشعب للشعب«، 

أو متثيل عموم الناس يف الحكم، فإنهم من دون شك يرسمون صورة براقة، يف 

املثل  أن »معظم  باملجاز، معتمدين عىل  الحقيقة  فيها  تختلط  األعم،  األغلب 

واحرتام  الدستورية  والحكومة  والحرية  كالعدالة  الحديثة،  العليا  السياسية 

اإلغريق  ل فالسفة  بتأمُّ تحديد مدلولها،  بدأ  األقل  أو عىل  بدأت،  قد  القانون، 

نظم دولة املدينة التي كانت تحت أنظارهم«(61)، »لكن التعامل مع ما جرى 

يف أثينا عىل أنه نوع من الدميوقراطية املبارشة، مبعنى الحكم بواسطة الشعب 

كله، خرافة سياسية أكرث منها نظاما من نظم الحكم«(62).

وغامئا  ومجمال  عاما  الحالية  السياسية  السجاالت  يف  يأيت  االستدعاء  فهذا 

ينبو عن التفاصيل الدقيقة، الفكرية منها والقانونية واإلجرائية، وكلها تبني أن 

زعيم  حاول  التي  حتى  أو  اآلن،  بها  ر  ُتَصوَّ التي  الروعة  بهذه  تكن  مل  املسألة 

لشهداء  الشهرية  الرثاء  خطبة  يف  يصورها،  أن  بركليس  األثينية  الدميوقراطية 

املدينة بعد هزميتها املنكرة من أسربطة التي كان يحكمها نظام عسكري، وهي 

نظريه  أمام  دولة دميوقراطية  فيها جيش  انهزم  التي  التاريخ  الوحيدة يف  املرة 

ه بركليس إىل أثينا، مخاطبا إياها كأنها فتاة  املنتمي إىل دولة مستبدة. فقد توجَّ

غاية يف الحسن والجامل، وقال لسامعيه:

»أناشُدكم أن تسلطوا أنظاركم يوما تلَو يوم عىل عظمة أثينا حتى 

تفيض قلوبكم بحبها، وإن أخذتم يوما مبجدها وعظمتها، فاذكروا رجاال 

عرفوا واجبهم، وأقاموا بشجاعتهم رصح هذه اإلمرباطورية، وكانوا إذا 

ما جد الجد ال يخامرهم إال شعورُهم بخوف العار وإباء الضيم، وإذا 

ما قدر لهم الفشل أبوا أن تفقد بالدهم رشفها أو مجدها، فجادوا لها 

راضني بأرواحهم كأعز قربان يقدمونه يف يوم عيدها«(63).
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فدميوقراطية أثينا كانت محل نقد الذع من أحد األرستقراطيني يف كتيب، 

دميوقراطية  أداة  هو  األثيني  الدستور  أن  فيه  رأى  زينوفون،  إىل  خطأً  ُنسب 

ممتازة، وهو يف الوقت نفسه صورة صادقة للحكم شديد االنحراف، حيث إنها 

تعكس مصالح القابضني عىل تجارة ما وراء البحار، وتكون أحيانا حيلة البتزاز 

األغنياء ملصلحة الفقراء، أو وسيلة لتنفيع ستة آالف رجل من املحلَّفني يشكلون 

املحاكم الشعبية(64). لكن هذا النقد، الذي وصل عند البعض إىل درجة الَغنب 

الرقيق حرية نسبية، مل يؤثر يف الصورة املتخيلة ألثينا  الشديد من فكرة منح 

القدمية، بقدر ما زادها بهاء، مع تقدم البرش نحو املساواة والحرية.

ولدى العرب واملسلمني منوذج آخر لـ »دولة املدينة«، التي ُيقصد بها صيغة 

التعامل وإدارة املجتمع التي قامت يف يرثب بعد أن هاجر إليها الرسول محمد 

(عليه الصالة والسالم)، وانطلقت منها »الخالفة اإلسالمية« بعد انتقاله إىل جوار 

ربه. فالنازعون إىل توظيف اإلسالم يف تحصيل السلطة السياسية طاملا يعودون 

ُتَكأًة، لتربير االنغامس يف  إياها نقطة انطالق، ورمبا  التجربة متخذين  إىل هذه 

السياسة، حتى لو تحول الدين معهم إىل أيديولوجيا. ورمبا ُيكرث هؤالء من استعارة 

ما قاله مونتغمري واط من أن الرسول (صىل الله عليه وسلم) قد »مارس طواَل 

حياته وظائف النبي واملرشع والقائد الديني وكبري القضاة، وقائد الجيش، ورئيس 

الدولة املدين، يف دور واحد«(65)، مع أن هناك من لديه وجهُة نظر أخرى مستندا، 

واألهواء  املصالح  وفق  للتأويل  املعرضة  السياسية  التاريخية  الروايات  إىل  ليس 

يخاطب  مل  الذي  لإلسالم،  املؤسس  الكتاب  وهو  الكريم،  القرآن  إىل  بل  أحيانا، 

اللحظة األخرية  الرسول قط بوصفه ملكا، بل بوصفه برشا ونبيا ورسوال، أو إىل 

يف حياة النبي التي أمر فيها صاحبه أبا بكر الصديق (ريض الله عنه) أن يصل 

بالناس، وليس أن يأيت إليه ليتسلم أختاما وأوراقا وأرسار حكم، مبا يؤكد أن النبي 

أراد أن يؤكد أن ما جاء به »دعوة« للعاملني، وأن ما كان ينفيه عمه أبو طالب 

من كالم أيب سفيان حني كان يقول له: »إن ُملك ابن أخيك« هو الرسالة الحقيقية 

لإلسالم، وهي نبوة وليست ُملكا، إمنا حوله إىل هذا ما كان لديهم مرشوع سيايس 

يقوم عىل التوسع باسم الدين، وهو يتجدد اآلن مع بعض أطروحات الجامعات 

والتنظيامت التي توظف الدين يف تحصيل السلطة السياسية والرثوة، وتستعري 
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»دولة املدينة« يف جزيرة العرب، وليس يف بالد اإلغريق، لتكون نقطة االنطالق 

والتربير، مع أن هذه االستعارة قد تكون منحولة أساسا، إذ مل يكن هناك ما مينع 

أن  املسلمني  فقهاء وفالسفة ومفرسي  اإلغريقي يف  الفكري  اإلرث  تأثري  يف ظل 

يكون اصطالح »دولة املدينة« هو أحَد مظاهر هذا التأثري، عىل رغم أن هؤالء 

قد  الكريم،  الرسول  أن  جيدا  يعلمون  اإلغريقية  الفكرة  أو  باملصطلح  املتأثرين 

ُعرض عليه امُللك ورفضه، وكان طلبه الوحيد أن ُيخلُّوا بينه وبني الناس، أي حرية 

التعبري وتبليغ الدعوة، وحتى لو كان الرسول قد مارس كل املهام التي ذكرها واط، 

فليس هناك من له مكانته، كنبي صاحب رسالة، يوَحى إليه.

ج ـ بني »الدولة اآللة« و»الدولة اإلله«
منوذجا  م  يقدِّ اآللة«  و»الدولة  اإلله«  »الدولة  موضوع  هناك سجاٌل حول 

آخر لصورة الفكرة. فهناك من يقدس الدولة، ويضفي عليها من صفات الرضورة 

والقدرة والحكمة والتعايل ما يقربها من أن تكون إلها معبودا، أو يجعلها هكذا 

بالفعل. وهناك من يحوِّلها إىل مجرد آلة طيعة عمياء قاسية يف أيدي فئة أو 

ع وتحالف اجتامعي أو زبائنية أو  صفوة أو طبقة أو رشيحة أو مجموعة أو تجمُّ

مؤسسة، تستعملها يف تربير ما تفعله، ليس من قبيل االحتكار املرشوع للعنف 

فقط، بل أيضا عرْبَ التحكم الصارم يف السلطة والرثوة وأحوال الناس ومصائرهم.

للدولة  التقليدي  التعريف  عند  ومليًّا  كثريا  تتوقفان  ال  استعارتان  وهاتان 

باعتبارها شعبا وأرضا وحكومة، أو عند الحموالت التاريخية التي اتخذتها منتقلة 

القومية«  »الدولة  ثم  األرجاء  فسيحة  اإلمرباطورية  إىل  والقبيلة  العشرية  من 

التي عرفها العامل يف القرن السابع عرش، والتزال قامئة، وهي التي صار لها َعلم 

الجغرافية، ومن يتحدث  لها، بعد تعيني حدودها  ونشيد، ووجدت من يؤرِّخ 

عن الخصائص الفريدة أو املختلفة لشعبها، ومن يرشح دورها يف اإلقليم والعامل. 

لبة  فالدولة، إىل جانب تكوينها التقليدي، »وظيفة« تؤديها أيا كانت قوتها الصُّ

واللينة أو مكانتها، متقلبة يف حالها هذا بني حدين متباعدين: الدولة العادلة 

التي تعمل عند أصحابها األصليني أو أهلها األساسيني وهم شعبها، صاحب املال 

والسيادة والرشعية، والدولة الجائرة التي ال يعنيها الناس إال يف أنهم مجرد رشط 
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ر وقتهم وجهدهم وأحالمهم يف سبيل  رضوري يك يقوم حكم عىل رقابهم، ويسخِّ

مصلحة القلة التي تحتكر أسباب العيش، أو تستويل عىل ركائز القوة، ويكون يف 

يدها وحدها سلطة العطاء واملنع، واألخذ والرد، والعقاب والثواب.

ثقافات وخلفيات وظروف  إلًها موزعون عىل  الدولة  والذين يجعلون من 

شتى، منهم فالسفة ومفكرون وُكتاب قدموا إسهامات نظرية ذات بال يف هذا 

االتجاه، ومنهم املتطرفون يف تقديرهم للدولة ودورها إىل حد القداسة أحيانا، 

فون بعناية كأبواق تروِّج لهذا، من دون أن تسميه بطريقة رصيحة،  وكذلك املوظَّ

أو حتى من دون أن تدرك أهداف أصحاب القرار ومراميهم.

وهنا يرى برتراند راسل أن النسق الفلسفي الليربايل بدا يشكل الوجه املقلوب 

أو املعاكس للنسق الديني، فبينام يتعامل األخري مع الله كمطلق، يتعامل األول 

اإلميان  ترينر  برايان  يصف  أن  حد  إىل  األمر  ووصل  نفسه.  بالوضع  الدولة  مع 

الغيبي  »الدين  محل  يحل  حدايث«،  سيايس  »دين  بأنه  الحديثة  القومية  بالدولة 

فرصَة وضع كل يشء  الليربايل  النسق  إتاحة  فإن  الحقيقة  لكن يف  التقليدي«(66). 

محل مساءلة ومراجعة ُيفرز، من قلبه، الذين يعيدون النظر يف مسألة تأليه الدولة، 

بينام التصور الديني املغلق ُيقيص، بل قد يستأصل، من يفكرون يف أي مراجعة له. 

ويف كل األحوال، وبغض النظر عن هذه التباينات، فإنه »ليس هناك سوى القليل 

الدولة،  به  مام حظيت  أكرث  واإلطراء  الثناء  من  بقدر  التي حظيت  األنظمة  من 

باعتبارها نظاما سياسيا... حتى لو كان املديح ال ينصب عىل دولة حقيقية«(67).

أما الذين يجعلون منها آلًة فُهْم عىل إدراك شديد بتوظيف الدولة، بوصفها 

مصالحهم  خدمة  يف  معنويا،  وتصورا  ماديا  وكيانا  ورمزية  اعتبارية  شخصية 

وإجراءاتها  وقراراتها  ومؤسساتها  الدولة  آليات  يستعملون  حيث  ومنافعهم، 

وقوانينها وقواعدها الحاكمة وتصوراتها عن نفسها ودورها يف سبيل أوضاعهم، 

ني من املساءلة والحساب،  وضامن استمرارها عىل حالها أطوَل فرتة ممكنة، متخفِّ

أو متهربني منهم عىل قدر استطاعتهم.

والدولة اإلله مل تقف عند حدود من يسلكون طريق »الدولة الدينية« التي 

تجعل وظيفة الحاكم هي حراسة الدين وسياسة الدنيا مثلام صك هذا بعُض 

فقهاء املسلمني، وتدمج بني منافع السلطتني الزمنية والدينية وفقا ملا حصل يف 
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أوروبا يف القرون الوسطى، بل تعدتهم إىل مفكرين عقالنيني وَعلامنيني دفعتهم 

ظروف معينة إىل »تقديس الدولة« »وجْعل مصلحِة الحاكم فوق كل اعتبار، 

ورأِيه قبل أي رأي، وقبل كل اجتهاد، وكل اتجاه، مثلام رأينا يف أصحاب »اآلداب 

لألمري،  ميكافيلل  نيقوال  ونصائح  اإلسالمي،  السيايس  التاريخ  يف  السلطانية« 

صاحب  هوبز  توماس  ومخاوف  قوتها،  ورسوخ  الدولة  بوجود  هيجل  وإميان 

»التنني«، الذي ُولد يف عاٍم استوىل فيه اإلسبان عىل إنجلرتا فقال عبارته الشهرية 

»يف عام األرمادا، ولدت أمي توأمني: الخوف وأنا«، وكذلك لدى كثري من ناقدي 

بأي  »االستقرار واالستمرار«  والباحثني عن  التحرر،  أجل  الشعوب من  حركات 

مثن، حتى لو كان مجرد جمود وقعود، وكذلك لدى بعض من يستخفون برأي 

الجامهري ومواقفها وسعيها الدائب من أجل تحسني رشوط الحياة. 

تضخم  عها  روَّ التي  النقدية  الرؤى  من  كثري  كشفتها  فقد  اآللة  الدولة  أما 

مها، وترسانة القوانني التي سنها األقوياء املتجربون يف سبيل  البريوقراطية وتحكُّ

حامية مصالحهم، وترصفات املؤسسات التي مل تتخل عن مزاعمها الدامئة بأنها 

هي األجدر يف فهم املصلحة العامة، واألقدر عىل إدارة الشأن العام، واألوىل يف 

اإلمساك بتالبيب املجال العام، واألكيس يف امتالك وسائل اإلنتاج وتوزيع مصادر 

القوة املادية واملعنوية عىل املحكومني.

ومن ثم َسريَّ هؤالء الدولَة منفصلة عن املجتمع، لكنهم مل يعِدموا الوسيلة التي 

أن  السابغة، بعد  املطلق، والحكمة  الخري  يفعلونه هو  ما  أن  للشعب  بها  قوا  سوَّ

نوا مبرور الوقت جسدا طفيليا هائال غطى بغشائه السميك عىل قلب املجتمع  كوَّ

بلسانه،  وتنطق  الشعب  مصالح  متثل  أن  عليها  التي  املؤسسات  وحوَّل  وجنباته، 

وعىل رأسها الربملان، إىل مجرد تابع للسلطة التنفيذية، أو خادم مطيع ملا تراه، بينام 

صارت األخرية بتكوينها األمني والبريوقراطي هيئة قمعية وشكال ممقوتا لسلطة 

خاصة، وليست سلطة الشعب(68). 

خامسا: املجاز وتصحيح الصورة النمطية السياسية: حالة الشعر العذري
هل ميكن للمجاز أن يساعد يف تصحيح صورة منطية هي سياسية بامتياز 

لشعب ما يف أذهان غريه؟ يبدو هذا سؤاال الفتا، قد يتوقف البعض عنده سائال 
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عن فحواه وجدواه. لكن الحقيقة التي تبدد كثريا من الحرية والشك متثلت هنا 

يف الشعر العريب العذري الذي مبكنته - عىل اعتبار أن الشعر هو بيت املجاز 

األول - أن يزيل الكثري من الغشاوة عن عيون الغرب حيال العرب، والتي متثلت 

العذري من  خت من خالل مطالعة ما هو سوى  التي رُسِّ النمطية  الصورة  يف 

الشعر والنرث والعطاء املعريف الحيس.

ابتداًء، بات من املعروف أنه قد نشأت وشاعت ورسخت صورة منطية للعريب 

الشخص  األعم، ذلك  األغلب  أنه، يف  الغربية رسمته عىل  الثقافة  يف جانب من 

الطعام والجنس، وكل لذة جسدية يغرق فيها حتى  النزق الشهواين، الرشه إىل 

من  بغريه  الغدر  ومستمرئا  والغلامن،  بالجواري  تضج  أرض  يف  سائرا  ناصيته، 

الرجال، واالستعالء عىل املرأة، والنظر إليها من طرف أنفه، واعتبارها مستباحة 

يف الحروب بني القبائل حيث الخطف والسبي واالسرتقاق، وكذلك يف الفتوحات.

مسترشقون،  إليها  انتهى  التي  الخالصات  من  جزءا  الصورة  هذه  احتلت 

الغرب عىل  يتعامل معها يف  البعض  التعليم هناك، وصار  مناهج  إىل  وترسبت 

الوقت  إدوارد سعيد(69). ويف  لتعبري  أنها حقيقة دامغة ال مجرد »إنشاء«، وفقا 

استعامرية  مصالح  خدمة  عىل  املجبول  االسترشاق،  من  اللون  لهذا  كان  نفسه 

واسرتاتيجيات حربية وسياسية، صوت صاخب طغى عىل حركة االسترشاق العلمي 

التي كانت منها تلك التي درست األدب العريب وتراث املسلمني بإنصاف وتجرد.

والصورة النمطية الواقرة يف نفوس الغربيني وأذهانهم متكئة عىل ما ُرِوَي 

يف أثناء القرون الوسطى من حكايات عن سحر الرشق وعوامله الغريبة، وهي 

املبثوثة يف نصوص عريضة عىل رأسها »ألف ليلة وليلة« وكثري من كتب الفقه 

النمطية مل تنشأ من عدم،  الصورة  التاريخ واألدب. وبذا، فإن هذه  وحوليات 

ومل تؤسس نفسها عىل التقوالت والتخرصات واألوهام، بل لها ما يربرها؛ فرتاث 

أن  الحيف  لكن  ويرس،  بسهولة  الدرب  هذا  إىل  تؤدي  بحاالت  مفعم  العرب 

نعتقد أن هذا هو كل يشء، وليس هناك أمر آخر غريه.

وهذا الذي ميكن أن يكون غريه ال يبتعد، بأي حال من األحوال، عن مسارين 

أساسيني هام: التصوف، والشعر املعرب عن الحب العذري. وألن األول ُقتل بحثا 

بالغته  أو  العميقة  الروحية  لطاقته  سواء  منه،  الندهاشهم  املسترشقني  لدى 
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الظاهرة، فإن اآلخر، عىل رقة حاله، مل ينل حظا من التناول الذي يبوئه مكانة 

الربهان عىل أن العرب يف الجاهلية أو بعد اإلسالم مل يكونوا غارقني يف الحس 

متاما مثلام صّورتهم بعض الرؤى الغربية املتحيزة ضدهم.

املسيحية  الثقافة  تطبيع  املزية هو  إىل هذه  الغرب  التفات  يكون عدم  قد 

لها؛ وذلك يف دعوتها التي تربط االرتقاء الديني بتقييد الحيس، بل قتله أحيانا.

فالرهبنة، التي يعدونها ذروة االمتثال الديني أو الخضوع اإلمياين، تقوم عىل منع 

اللذة الجنسية وتقليل اشتهاء الطعام، وبذا فإنه قد يبدو عاديا بالنسبة إىل الغريب 

والرمزي  الروحي  بحضورها  هامئني  الحبيبة  إىل  شوقا  العرب  عشاق  يتحرق  أن 

وليس الجسدي، ففي هذا امتثال ورضوخ، وليس متردا وخروجا يلفت االنتباه.

العرب،  عند  الحسية  بالنزعة  القول  إىل  املسترشقني  أغلب  ذهب  وبينام 

التقط اثنان منهم النزوع الروحي، لكنهام مل ُيرجعا هذا إىل سامت يف النفسية 

األفالطوين.  والحب  باملسيحية  التأثر  فعل  من  جعاله  بل  العربية؛  والذهنية 

فبينام مييل ماسينيون إىل األخري، نجد دوزي يعزو آراء ابن حزم األندليس إىل 

جذره املسيحي، حيث كان أجداده يعتنقون املسيحية قبل أن يسلموا. ويزعم 

دوزي هنا أن الجنس العريب ال يعرف سوى الحب الحيس. ويتفق أثني بالسيوس 

التأثر باملسيحية، ويرى أن هذا واضح يف قبيلة بني عذرة(70). وما  مع مسألة 

يفند هذا التصور أن الشعر الغريب نفسه مل يشهد حضور املسار العذري بهذه 

قلبها  ويف  عموما،  الغريب  األدب  فحركة  العريب،  نظريه  لدى  كانت  التي  القوة 

الشعر، كانت متمردة عىل تقاليد القرون الوسطى التي تحالفت فيها الكنيسة 

مع السلطة السياسية، ولذا كان من الطبيعي أن ينشغل الشعر بالجانب الحيس 

وهي  ورضورية،  ملحة  إنسانية  حاجة  بوصفه  له  وينترص  فيفجره  املكبوت، 

مسألة انعكست أيضا عىل الفن التشكيل مبختلف مدارسه.

وعىل النقيض من الشعر العذري، الذي قّلت دراسته أو أُهمل مقارنة بغريه 

من أنواع الغزل يف الشعر(71)، فإن الصورة الحسية للعرب واملسلمني جرى الرتكيز 

عليها واإلفراط يف رسم مالمحها وتوصيفها؛ ورمبا كان هذا لغرض توظيفها عىل 

درب التمرد عىل الدعوات الروحانية الخالصة التي كان رجال الدين املسيحي 

يلحون عليها وميألون بها آذان الناس ليل نهار.
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أو  بالعرب،  كأنها خاصة  زاد من وجودها،  فيها  والنفخ  الرتكيز عليها  لكن 

كأن ما جاء يف كتب مثل »األمايل« أليب عل القايل، و»اإلمتاع واملؤانسة« أليب 

ُيَتَغاَفل عن  بينام  الحيس هو كل يشء،  الجانب  التوحيدي يف شأن هذا  حيان 

الجانب الروحاين يف كتاب »طوق الحاممة« البن حزم األندليس، وهو من أهم 

ما ُكتب يف العشق بني رجل وامرأة يف تاريخ العرب واملسلمني، بل يتعدى هذا 

لتكون له مكانته عىل مستوى تاريخ الحب اإلنساين يف الدنيا بأرسها، نظرا إىل 

ابن  الروحانيات والحسيات. وهناك أيضا ما أورده  النفيس وجمعه بني  عمقه 

النديم يف »الفهرست« عن أسامء العشاق يف الجاهلية واإلسالم، والعشاق الذين 

ُألفت يف أخبارهم كتب، أو دخلت أحاديثهم يف السحر، وكذلك عشق اإلنس 

للجن والجن لإلنس(72)، وداوود األنطايك يف »تزيني األسواق يف أخبار العشاق«، 

وابن الجوزي يف »ذم الهوى«، وجعفر بن أحمد الرساج يف »مصارع العشاق«، 

والسيوطي يف »نزهة الجلساء يف أشعار النساء«، وابن قيم الجوزية يف »روضة 

املحبني ونزهة املشتاقني«، وأحمد بن سليامن الكسايئ يف »روضة العاشق ونزهة 

الوامق« وغريها.

التي  القصور  يجري يف  ما  كلها مرتفة كشأن  الناس  تكن حياة  مل  وبالطبع 

كانت تشهد يف كثري من األحيان أمناطا من السلوك الحيس املفرط يف مجونه، 

وبعضه كان شاذا غريبا، وكذلك يف الدوائر املمكنة التي كانت تحيط بالحكم، 

واملستفيدة من إغداقه، واملتنعمة يف بذخه وإرسافه.

والغريب أن ُيرَبط قرسا بني »البداوة« و»اللذة« يف صور الرشقيني، أو هكذا 

العذري كان أكرث تفجرا  الشعر  الغرب، مع أن  يشيع يف مخيلة كثري من أهل 

املخيال  هذا  إىل  املستدعى  فالعريب  الحجازية.  الصحراوية، خصوصا  البيئة  يف 

البدوي  هو  بل  والشام،  والعراق  مرص  يف  األمصار،  ابن  ليس  الغريب  الشعبي 

بخيمته وإبله وضأنه وخيله وليله، والذي تفجر الرمل تحت قدميه نفطا، فأمده 

مبال طائل جعله يصري موصوال برتاثه الحيس الوسيط.

ورمبا يعود هذا إىل أن البيئة الصحراوية املفتوحة البسيطة ال تسمح كثريا 

احتياج  يف  التفكري  إىل  األذهان  تذهب  بحيث  ومعشوقه،  عاشق  بني  باختالء 

الجسد، كام أن التقاليد الصارمة للقبائل تقيد هذا االختالء كثريا، عالوة عىل أن 

Al Arabi Library PDF



259

الصورة

الشعراء أنفسهم كانوا مقيدين بها الرتباطها مبسألة »الرشف« الذي إن انُتهك 

الجنسني  الدماء غزيرة. كام أن فرص االختالط بني  السيوف، وأريقت  ُأشهرت 

كانت غاية يف الضعف، وهي مسألة دل عليها الشعر حني أظهر تلصص الرجال 

عىل النساء، أو افتعال مصادفات عند آبار املاء وعىل جوانب الخيام املرضوبة 

يف الخالء.

وجاء اإلسالم ليفرض قيمه التي تنّفر من أي غزل رصيح، السيام ما ينطوي 

متنفسا  الشعراء  يجد  فلم  الجنسية،  العالقات  أو  الجسد،  مفاتن  وصف  عىل 

إىل  مالوا  شعراء  عليه  خرج  توجه  لكنه  العفيف(73)،  الغزل  يف  إال  لعواطفهم 

يف  وتعقدها  الحياة  تطور  مع  الحيس  الشعر  إىل  وعادوا  بعد،  فيام  »املجون« 

األمصار اإلسالمية.

هذه األسباب التي صنعت الشعر العذري مل يلتفت إليها الغربيون كثريا، 

ولعل املسترشق الفرنيس أندريه ميكال قد اعرتف بهذا يف تقدميه لكتاب عامل 

»بفعل  قائال:  العريب«  الغزل  »سوسيولوجيا  لبيب  الطاهر  التونيس  االجتامع 

العربية،  الجزيرة  بالحاجة، تحت سامء  البعض  املؤلف عرفنا أخريا، ملاذا شعر 

إىل قول الحب، كام مل يقله أحد قبلهم، وملاذا عشقوه. لقد كان عليهم أن ميدوا 

هذا الشعور اإلنساين الذي وجدوه بصوت خاص، هو الشعر، إذ األمر أمر نشيد، 

البعيد ملا  وأمر قصيد. إن ظهور حكايات العذريني وأشعارهم، وكأنها الصدى 

تنازع فيه شعراء الجاهلية، يشهد عىل حيوية ثابتة الجذور: حيوية الكالم الذي 

يحول العامل إىل جامل«(74).

إن توظيف شعر الغزل العفيف، بوصفه تعبريا عن الحب املقموع أحيانا(75)، 

هو مسار مجازي مهم رسمته كلامت بليغة تفيض هياما بالحبيبات، وترى فيهن 

ما هو فوق الحس، وهي مسألة يجب االعتناء بها عناية ظاهرة، وإن كنا يف 

معرض هذا الكتاب نسعى فقط إىل اتخاذ أمثلة للربهنة عىل هذه الفكرة. من 

أجل ذلك سأركز عىل الشعراء األهم يف تاريخ العرب األقدمني، والذين صارت 

قصصهم أمثوالت، تتوالد وتتناسل وتنتج معانيها مع توايل األجيال، فهي تؤسس 

للحجة التي نبديها يف هذا املقام، أو ترسخ أركانها، بعد أن تضع أرضية قوية لها 

يجري البناء عليها.
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وحتى لو ذهبنا إىل ما خلص إليه طه حسني حني رأى أن هذه القصص إما 

أو مختلقة من عدم(76)، فإن هذا ال يجرح فكرتنا هنا، بل يجليها  مبالغ فيها 

ويزيدها ويعطيها زخام قويا؛ ألنه يقول بوضوح إن العقل واملخيال الجمعي 

العريب يف تلك اآلونة كان مييل إىل الحب العذري، فيصنعه أو ينفخ فيه ليكرب 

ويصري أسطورة كاملة، قادرة عىل البقاء، مثل ما خّلفته حكايات »عنرتة وعبلة« 

و»قيس وليىل« و»قيس ولبنى« و»كثري وعزة«.

وقد صنعت نفوس العرب يف ميلها إىل الحب العذري أبيات شعر تفيض 

بالروحانيات، ومنحتها قرسا إىل أكرب شعراء العربية عرب الزمن وهو أبو الطيب 

املتنبي. فإليه نسبت(77) أبيات تقول:

ألقاه ألقاه  ال  كنت  وإن  أين  منزله...  القلب  ثنايا  يف  عزيزًا  »أبلغ 

سكناه سكناي  عن  تباعد  وإن  برؤيته...  موصول  طريف  وإن 

أنساه لست  إذ  أذكره  وكيف  أذكره...  لست  أين  يعلم  ليته  يا 

أنساه لست  أين  يعلم  والله  أذكره...  لست  أين  توهم  من  يا 
إن غاب عني فالروح مسكنه...من يسكن الروح كيف القلب ينساه«(78) (٭)

ويساور شك عارم كل من يقرأ هذه األبيات ويرى اسم املتنبي عليها، فهي 

بعيدة عن طريقته يف النظم، وال ترقى لعمق شعره، وهي أقرب إىل ما أنشده 

عل بن الجهم، حني قال:

أَلقاُه أَلقاُه  ال  ُكنُت  َوإِن  أيَّن  ُصحَبَتُه...  الَلُه  َتَوىّل  أَخانا  »بِلغ 

َمثواُه َمثواَي  َعن  َتباَعَد  َوإِن  ِبُرؤَيِتِه...  َموصوٌل  َطريِفَ  َوأَنَّ 

أَنساه«. لَسُت  إِذ  أَذُكرُه  وََكيَف  أَذُكرُه...  لَسُت  أيَّن  َيعَلُم  الَلُه 

الشعر  العذرية واضحة طافحة ال ميكن نكرانها، وكل  يف كل األحوال فإن 

العذري يف موقفه النفيس وبعض مفرداته، نسج عىل منوال مؤسيس العذرية أو 

أشهر من فيها عىل مدار تاريخ األدب العريب القديم، وقد يعود هذا إىل عمق 

متطابقة.  بل  متشابهة،  الغرام  للبرش يف  النفسية  األحوال  أن  إىل  أو  تجاربهم، 

(٭) وبعض هذه األشطر مكسور الوزن؛ ولعل مرجع ذلك إىل أن الشعر املنحول كان يقال أحيانا يف األسواق واملجالس 
من قبل شعراء متواضعي املوهبة والقريحة، فأىت كثري منه مختال يف الوزن، وبه تكرار عىل النحو الذي رأيناه، وال 

يتامىش مع شعر من نسبت إليهم هذه القصائد زورا، وهذا مام جرى االستناد إليه يف كشف هذا الزور.
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بسبب  وحزن  ولوعة  بشوق  املشوبة  العاطفة  بصدق  يتسم  العذري  فالغزل 

الفراق، وخوف ولهفة وتتيم إن جاء اللقاء، ومراوحة بني األمل واليأس، والوصال 

ويكتفي  باسمها،  الحبيب  يرصح  ال  واحدة،  محبوبة  عىل  يقوم  وهو  والهجر، 

بالتلميح بصفاتها الروحية، ويستعني يف وصف حبه ببعض مظاهر الجامل يف 

الطبيعة كالرياح والليل والنجوم والبحر وغريها، وتوظيف األلفاظ التي تثبت 

عفة الشاعر وقويم خلقه(79).

فها هو عنرتة بن شداد يخاطب حبيبته عبلة بحرقة ولهفة يف ثنايا قصائد عدة، 

ال نجد فيها سوى رجل معذب بعشق مربّح، ليس فيه سوى البني والهدر والعذاب 

والخوف من ذهاب الشباب من دون نيل املراد يف القرب من املحبوبة. وهنا يقول:

َعذايب يف  َقوُمِك  الَيوَم  َولَجَّ  الَتصايب...  زاَد  َقد  َعبَل  يا  »أاَل 

َشبايب«. يف  َمشيبي  َينمو  َكام  َيوٍم...  ُكلَّ  َينمو  َهـواِك  َوَظلَّ 

ويقول يف قصيدة أخرى تبني أنه يعيش يف األمنيات املعذبة، ويستعذب هذه العذاب:

»لَو كاَن َقلبي َمعي ما اخرَتُت َغرُيُكُم... َوال رَضيُت ِسواُكم يف الَهوى َبَدال

َعَذال«. َوال  لَوماً  ال  َيقَبُل  َفَليَس  ُبُه...  ُيَعذِّ َمن  يف  راِغٌب  لَِكنَُّه 

ويواصل هذا العاشق الجسور بث ضعفه اإلنساين، وإطالق طاقته الروحية 

يف وجه املحبوبة، مع أنه هو الفتى القوي الجسور، الذي كان جسده الفائر هو 

أول ما يدل عليه بني قومه، وأكرث ما يعطيه رشعية وحضورا بني أناس يرفضون 

لونه األسود، لكنهم يف حاجة إىل سيفه البتار. فها هو يرجوها، ويشكو لها ما 

سيصيبه إن مل يجر الوصال، ثم ميعن يف الروحانية باستدعاء الطيف والخيال، 

ويجعل موته أكرث رفقا به من الفراق، ويضيف أشجانه عىل نوح طائر ضعيف 

وهو الحامم الذي ينوح وجعا. وهو ما تعرب عنه أبياته هذه:

َترَضَُّم َحرٍب  ناُر  الَتداين  َودوَن  مالٍِك...  اِبَنَة  يا  ِمنِك  الَتداين  »َوأَرجو 

امُلَتيَُّم باَت  َكيَف  َعّني  عاَد  إِذا  َواِسأيَل...  َخيالِِك  ِمن  ِبَطيٍف  َفُمّني 

َدُم َوال  لَحٌم  الَهجِر  َبعَد  يِلَ  َفام  َدمي...  يف  َقوُمِك  لَجَّ  إِن  َتجَزعي  َوال 

أَلَم َتسَمعي َنوَح الَحامِئِم يف الُدجى... َفِمن َبعِض أَشجاين َوَنوحي َتَعلَّموا«.

بل  املحبوبة،  فقد  من  أحزانه  يشاركه  لعله  آخر،  طائرا  عنرتة  يناجي  ثم 

إنه يتحد معه، ويرى أن ما يضني هذا الطائر قد أضناه هو من قبله أو معه، 
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ويدعوه يك يتمهل عنده ليشاطره هذه اللوعة التي ال تطاق، وتطلق من جوفه 

نارا من فرط شوق وأىس يجعالن عينيه تفيضان بدمع منهمر. فها هو يقول:

الباِن طائر  يا  طرباً  وزدتني  أشجاين...  هيجَت  قد  البان  طائر  »يا 

أشجاين بالبني  الذي  فقد شجاك  به...  قد فجعَت  إلفاً  تندب  كنَت  إن 

زدين من النوح وأسعدين عىل حزين... حتى ترى عجباً من فيض أجفاين

نرياين«. أنفاس  من  لنفسك  واحذر  عجاًل...  تكن  ال  ما يب  لتنظر  وقف 

ويأيت قيس بن امللوح، ليشق دربا أشد يف الحب العذري صار أمثولة للعرب 

أجمعني عىل مدار أكرث من ألف عام، وسيظل قامئا يف قابل األيام؛ وذلك ألنه 

كان عاشقا أسطوريا، أفضت به التباريح إىل حد الجنون، وقد تجىل جوهر هذه 

األمثولة يف بيت شعر صار أمنية لكل عاشق هجره معشوقه، ألي من األسباب 

التي تتشابه عىل رغم اختالف األزمنة واألمكنة، هو:

»َوَقد َيجَمُع الَلُه الَشتيَتنِي َبعَدما... َيُظّناِن ُكلَّ الَظنِّ أَن ال َتالِقيا«.

وقيس بن امللوح إن كان قد أىت عىل ذكر جسد ليىل يف بعض قصائده، فإنه مل 

يتعامل معه بوصفه موضوعا للذة؛ بل تعامل مع تجلياته الروحية ودالالته، فهو يقول:

»تعلقت ليىل وهـي ذات ذؤابة... ومل يبد لألتراب من ثديها حجم

صغريين نرعى البهم ياليت أننا... إىل اليوم مل نكرب ومل تكرب البهم«.

فهو هنا يتحدث عن جسدها يف معرض بناء داللة عىل أنه قد تعلق بها 

صغرية، وهو إن تغنى بجاملها فإنه ال يبقيه يف مسار الحس، بل يدفعه دفعا 

إىل مسار الروح:

أَسَوِد لَيٍل  ُجنَح  َط  َتَوسَّ َقَمٌر  َكأَنَّها...  الَنعيُم  باَكرَها  »َبيضاُء 

ِد«. لِلُحسَّ َمِظنٌَّة  الِحساَن  إِنَّ  َحواِسٍد...  ذاُت  ِبالُحسِن  َموسوَمٌة 

فام إن حيل بينه وبني وصال املحبوبة حتى راح يهذي ويرفعها إىل مكان 

عاٍل، فتكون كل يشء؛حياته وعمره ونهاره وليله وقبلته وسبب بالئه املحبب إىل 

نفسه، وهي من تطارده يف صحوه ومنامه، ويبحث عنها يف كل أحد وكل يشء 

حوله، حتى لو كان مجرد اسمها الذي تحمله فتاة غريها. وهنا يقول:

الَليالِيا أَُعدُّ  ال  َدهراً  ِعشُت  َوَقد  لَيَلٍة...  َبعَد  لَيَلًة  الَليايل  »أَُعدُّ 

خالِيا ِبالَليِل  الَنفَس  َعنِك  ُث  أَُحدِّ لََعلَّني...  الُبيوِت  َبنِي  ِمن  َوأَخُرُج 
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َوراِئيا امُلَصىّل  كاَن  َوإِن  ِبَوجهي  َنحَوها...  مَيَّمُت  َصلَّيُت  إِذا  أَراين 

امُلداِويا الَطبيَب  أَعيا  الجوى  َوُعظَم  ُحبَّهـا...  َولَِكنَّ  إرِشاٌك  يِبَ  َوما 

ُمداِنيا«. ِمنُه  كاَن  أَو  أشَبَهُه  أََو  اسمها...  واَفَق  ما  األَسامِء  ِمَن  أُحبُّ 

وملا يستبد به الشوق، يهيم عىل وجهه يف الصحراء رشيدا، يخاطب الطري 

يف أمل:

»أال يا حاممات العراق أعنني... عىل شجني، وابكني مثل بكائيا«.

وبلغت الصورة الروحية مداها يف قصة غرام قيس حني كان ينشد يف وجه 

كل من كان مييض خلفه يف ترشده محاوال إقناعه بالعودة إىل أهله:

َواِلِتهايِب َغراِمي  َفأَشكوها  لَيىَل...  أَرِض  يِف  الَهـَوى  يِبَ  »مَييُل 

َواكِتئاِب ُهموٍم  يِف  َوَقلِبي  َجفِني...  َسحاَب  اِب  الرتُّ يِف  َوأُمِطُر 

َوانِسياِب انِهامٍل  يِف  َوَدمعي  َوجدي...  َعظيَم  لِلِدياِر  َوأَشكو 

ِخطايِب ُمسَتِمٌع  َب  الرتُّ َكأَنَّ  ِمنها...  ِب  الرتُّ يِف  صورًَة  ُأَكلُِّم 

اِب الرتُّ إىَِل  َوالَحديُث  ُمصايِب  إِلَيها...  أَشُكو  ِعنَدها  َكأيَنِّ 

َجوايِب يِف  َيرِجُع  الَعتَّاُب  َوال  َقويِل...  َجواَب  َيرُدُّ  َشخٌص  َفال 

حاِب السَّ ِتسكاِب  ِمثَل  َهتوٌن  ِمنِّي...  مُع  َوالدَّ خاِئباً  َفأَرِجُع 

َعذاِب«. يِف  َهواها  ِمن  َوَقلِبي  َحّقاً...  املَجنوُن  ِبها  أيَنِّ  َعىل 

أما جميل بن معمر، املسنودة شهرته إىل اسم حبيبته فسمي »جميل بثينة«، 

فهو من قبيلة تسمى »عذرة«(80)، من بطون قريش، وسميت بهذا ألنها اشتهرت 

بالحب العذري، وهو يرضب مثال مختلفا يف العشق، فالحبيب هذه املرة عىل 

وصال مبحبوبته، يقابلها خلسة، ويبثها العج أشواقه، فيتحاوران ويتناجيان، إذ 

يقول:

»إذا قلُت: ما يب يا بثينة ُ قاِتل... من الحّب، قالت: ثابٌت، ويزيُد

وإن قلُت: ردّي بعَض عقل أعْش... بِه توّلْت وقالْت: ذاَك منَك بعيُد

يبيُد يبيُد  فيام  حبها  وال  طالباً...  جئُت  مبا  مردوٌد  أنا  فال 

حميد وهو  باَن  خليٌل  ما  إذا   ...ً سالمة  بثنَي،  يا  الجواري،  جزتَك 

وُعهود له  ميثاٌق  الله  من  فاعلمي...  وبينِك،  بيني  لها،  وقلُت 

وتليُد طارٌف  إاّل  الحبُّ  وما  وتالداً...  طريفاً  ُحّبيُكْم  كان  وقد 
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لكؤود باملنى،  َسّهَلْتُه  وإْن  وبينها...  بيني  الوصِل  َعُروَض  وإّن 

وأفنيُت ُعمري بانتظارَي َوعدها... وأبليُت فيها الدهَر وهو جديد«.

وملا تبدل الوصل فراقا، ومل يعد مبكنته لقاؤها ومناجاتها وجها لوجه، بعد 

من جوع  ال  الروح،  من حرقة  وهو شوق  إليها،  الشوق  أضناه  بغريه،  زواجها 

الجسد، بل إن األخري يف هذا ليس سوى خادم، يبىل وينحل من فرط الهوى. 

وهنا يقول:

»أيا ريح الشامل، أما تريني... أهيم، وأنني بادي النحول

هبي يل نسمة من ريح بنٍث... وُمّنيب الهبوب عىل جميل

وقويل: يا بثينة حسب نفيس... قليلك، أو أقل من القليل«.

ويف النزع األخري من حياته، مل ينس جميل محبوبته، وطلب ممن يحيطون 

به وهو يحترض أن يبلغوها أن اسمها كان آخر ما هتف به، وراح ينشد:

؟ الُحبُّ الّرجَل  َيْقُتُل  ُأساِئُلُكْم هل  ُهّبوا...  َوْيَحُكُم  النّوام  أّيها  »أال 

.» ُلبُّ له  ليس  حريان  ويرتكه  عظامه...  َيُسلَّ  حّتى  نعم  فقالوا: 

وبشكل نسبي أو متفاوت يف التقدير، وإدراكا لتناقضه، ُنِظر إىل حال كثري 

بن عبدالرحمن، الذي اشتهر بكثري عزة، بعد أن شغف بها حبا، فقد قيل له: هل 

نلت من عزة شيئاً طول مدتك؟ فقال: ال والله، إمنا كنت إذا اشتد يب األمر أخذت 

يدها فإذا وضعتها عىل جبيني وجدت لذلك راحة. ويعرب عن هذا الحب، الذي 

صار أمثولة أيضا، بقوله:

»َوراَجعُت َنفيس َواعرَتَتني َصباَبٌة... َوفاَضت ُدموعي َعربًَة َخشَيَة الَنوى

َوُقلُت وََكيَف امُلنَتهى ُدوَن ُخلٍَّة... ِهَي الَعيُش يف الُدنيا َوهَي ُمنَتَهى امُلنى«.

أن  التي تبني كيف  الروح،  الكبد واملشقة وعذاب  إنها حاالت ظاهرة من 

الحب عند هؤالء محال إىل وجع النفس وآالمها، كأن يقول عروة بن حزام:

»عىل كبدي من ُحّب عفراء قْرحٌة... وعيناِن من وجدي بها تكفاِن«.

ويقول أبو نواس:

لََديِه من  ِبَوصٍل  أَطَمع  ولَم  إِلَيِه...  أقَلَقني  وُق  الشَّ ما  »إذا 

َعليه«.. ِفييِض  لُِمقَلتي  وُقلُت  َكّفي...  َبطِن  يف  ِمثالَُه  َخَطّطُت 

ووصلت به املعاناة يف عشق جنان أن قال:
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أَنا ُأبديها َوال أَنَت َتعَلُم َقَتلَتني... َفال  »أَموُت َوال َتدري َوأَنَت 

َيَتَكلَُّم ِبالَهوى  َدمعي  َولَِكنَّ  َهواُكُم...  َيكُتامِن  َوَقلبي  لِساين 

َولَو لَم َيُبح َدمعي مِبَكنوِن ُحّبُكم... َتَكلََّم ِجسٌم ِبالُنحوِل ُيرَتِجُم«.

ويقول محمد بن بختيار بن عبد الله:

ليُق ِمَن األسرِي العاين«. »َدْعِني ُأكاِبُد لَْوَعتي وأَُعاين... أَْيَن الطَّ

ويصف العباس بن األحنف الحب العذري كله يف أبيات بديعة يقول فيها:

األقداُر وتسوقه  به  تأىت  لجاجٌة...  يكون  ما  أول  »الحب 

حتى إذا سلك الفتى لجج الهوى... جاءت أمور ال تطاق كبار

مدرار دمعها  لغريك  عينا  فاستعر...  عينك  دموع  البكاء  نزف 

تعار«. للبكاء  عينا  أرأيت  بها...  تبىك  عينه  يعريك  ذا  من 

أما ماين املوسوس، فيصف حال املحب نفسه بأنه شقي معذب خائف من 

لوعة الفراق أو االشتياق، وال يشفي غليله لقاء، وهنا يقول: 

»وما يف األرض أشقى من محٍب... وإن وجد الهوى عذب املذاق

الشتياق أو  فرقة  مخافة  حني...  فيكل  باكيا  تراه 

الفراق خوف  دنوا  إن  إليهم...ويبيك  شوقا  نأوا  إن  فيبىك 

التالقي«. عند  عينه  وتسخن  التنايئ...  عند  عينه  فتسخن 

وعىل املنوال نفسه نسج شعراء العرب يف الجانب العذري، كام نرى عند 

العذريون  الشعراء  كثريين ممن جاءوا بعد هؤالء وإىل يومنا هذا. وقد عاش 

حياتهم يف صدق من املشاعر الفياضة، ومعاناة شديدة، بسبب »ما يرافقه من 

حزن وكبت يجل عن الوصف«(81). وال يعني هذا أن مسار الشعر العريب يف باب 

العشق كان عذريا كلية، إذ كان هناك من شبب بالنساء، وعرَّض بهن أحيانا. 

النابغة  القيس، وقبله خاله املهلهل، أول من فعل هذا، وجاء  ويقال إن امرؤ 

الذبياين ليفرط يف غزله الحيس، إىل درجة أنه طابق يف هذا ما كان يفعله وقتها 

شعراء الفرس والروم(82).

يف الوقت نفسه مل يغب الجسد متاما يف الغزل العفيف، فهو قد حرض فعال 

يف بعض الحاالت، لكن يك يؤدي وظيفة تسويغ العشق من خالل اإلغراق يف 

الجسد،  إن كان ألعضاء من  الوصف  املحبوبة وجاملها، وهذا  وصف محاسن 
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فإن كثريا منه كان يرى هذا الحسن يف جامل الوجه والعينني أو القوام من دون 

تفصيل. بينام حرض نقيضه يف الغزل الرصيح، وجاء قويا عميقا، لكنه مل يفرط يف 

هذا إىل حد بعيد، مقيدا بتصورات الدين والتقاليد االجتامعية.

يف العموم فإن تقسيم الحب إىل عذري وحيس بهذا الشكل الحدي فيه كثري 

من الترسع(83)، ففي الواقع تزامن النوعان يف مكان واحد، وعند شاعر واحد 

مثل أيب نواس الذي كان ينظم اللونني، وهناك غريه. كام أن االعتامد عىل الشعر 

وحده للتعبري عن هذا الواقع االجتامعي ليس كافيا(84). لكن املسار العذري يف 

الشعر العريب قوي ظاهر وال ميكن نكرانه، مام يجعله صالحا، يف حد ذاته، ألن 

ميثل برهانا جليَّا يف الرد عىل األسانيد التي يقدمها بعض املسترشقني من أجل 

تكريس صورة منطية للعريب.
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إْن كانت السياسُة تبدُأ بالكالِم، كأيِّ فعٍل 

نفسه الوقت  فإنـها يف  واجتـامعي،   إنســاينٍّ 

أحيانا  يكون  قد  إنه  بل  الصمت،  تخاصم  ال 

أحد تعبرياتها املتعددة. وينطوي هذا يف حد 

ذاته عىل مفارقة أو مجاز، السيام يف أذهان 

الذين ارتبطت املامرسة السياسية يف أذهانهم 

الدائم  والنزوع  الدائبة،  والحركة  بالصخب 

السياسة هي فن  باعتبار  الظاهر،  الفعل  إىل 

املمكن أو إدارة التنوع واالختالف طوعيا، ويف 

الحالني تستلزم كالما وحركة، حديثا وفعال.

ومخيالتهم  الناس  أذهان  يف  رسخ  هكذا 

يف  براعة  ميتلك  أن  يجب  الجيد  السيايس  أن 

الخطاب واملامرسة. وتتصور األغلبيُة الكاسحة 

الصمت

»التاريُخ ال يصنُعه الصائتون فقط، بل 
يصنعه الصامتون أيًضا«

66
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أن الشعوب يف تعاملها مع السياسة إما محتجٌة، وإما مشاركٌة يف اقرتاع، وإما 

ناقدٌة لألوضاع السائدة، أي أنها صائتة دوما وليست صامتة، حتى لو كان الصوت 

ثا نفَسه حتى ُيفرغ  مجرد متتمة و»برطمة« يعمد إليها املغلوب عىل أمره محدِّ

بعضا من شحنة الغضب، وهو حريص عىل أال يصل كالُمه إىل غالبه أو ظامله.

لكن تجاوز هذا التصور األكرث حضورا يف األذهان والنظر إىل ما وراءه يفتح 

عيوننا عىل حقيقة أخرى تقول إن الصمت طاملا كان وسيلة للمقاومة، أو االحتجاج 

غري املعلن، ويبدو أحيانا أشبه بتيارات املاء التي تنساب يف األعامق بهدوء تحت 

األمواج التي تتالطم عىل السطح، أو أشبه بالسكون التام للريح أو حتى النسيم، 

الذي ال يعني أن الهواء ال يندفع، وال يؤدي وظائفه املعتادة يف حياتنا. 

الذين  إن  إذ  مجتمعاتنا،  عىل  كثريا  تنطبق  املجازية  الصورة  هذه  مثل 

السياسة، ونسمع صوت تطاحنهم، هم قلة قياسا إىل عدد من  يشتبكون مع 

ال ُيِعريونها أي اهتامم، أو أولئك الذين يقرتبون منها عىل فرتات متقطعة، أو 

يكادون ميسكون بها، عىل رغم أن كثريين منهم يدركون أنها متس كل يشء وكل 

أمر يف حياتهم، كرب أو صغر.

وحتى هؤالء إن تهامسوا بكالم يف السياسة فإن أصواتهم قد تذهب ُسدى، 

وتضيع يف الفراغ الهائل بينهم وبني الجالسني عىل كرايس الحكم، وقد ال يتمكن 

واملسموع  املريئ  اإلعالم  يف  إليهم  واملنصتون  النيابية  املجالس  يف  ممثلوهم 

واملقروء من إيصال صوتهم يف كل وقت وحني. ورمبا أسهمت وسائل التواصل 

االجتامعي يف بعض املجتمعات، من زاوية اعتبارها »تكنولوجيا التحرر«(1)، يف 

الصمت  ُيزيل  السيايس، لكن هذا ال  الجدل والنقاش  أتون  انخراط كثريين يف 

الناظر يف شاشة هاتفه، ال نكاد  بقدر ما يكرسه، فالجالس خلف حاسوبه، أو 

أو  يكتبه  املفاتيح، وما  لوحة  أصابعه عىل  قلبه، ونقرات  نبضات  نسمع سوى 

يقوله ال يذهب بالرضورة إىل الفضاء العام، وقد ال يراه أو يسمعه أو يقرأه أو 

يتفاعل معه سوى عدد ُيَعد عىل أصابع اليد الواحدة يف إطار »األرسة االفرتاضية« 

و»األصحاب االفرتاضيني«.

إن »الكالم ليس مخرتَعا ثقافيا، بل الصمت هو املخرتَع الثقايف، فالكالم صفة 

جوهرية غريزية يف اإلنسان، وعجزه عن الكالم علة تطرأ عليه، إما ألسباب مرَضية 
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وإما ألسباب قمعية سلطوية أو ثقافية«(2)؛ ففي البداية كان الكالم حقا شخصيا 

يخص املتكلم املفرد من دون قيد وال رشط، كام هي الحال بالنسبة إىل الطعام 

والرشاب والتنفس، لكن حني أدرك اإلنسان أن الكالم له وظيفة اجتامعية سياسية، 

الكتابة  التعبري من خالل  الناس يف  الثقافية، وظهر من ينوب عن  بعد وظيفته 

والخطابة والشعر، راحت الرشوط ُتفرض عىل الكالم، وصار الصمت مستحبا لدى 

حاكٍم ال يريد ألحد أن ينتقده، ولدى قادر عىل النقد لكنه يْؤِثر السالمة(3).

وفرص الكالم ليست متاحة يف كل الوقت، حتى يف املجتمعات التي تنعم 

بقسط مناسب من الحرية، فها هو ميشيل فوكو يشكو دوما من نقص الحرية، 

من  ليس  إنه  ويقول  الفرنيس،  املجتمع  يف  واملختفية  املعلنة  الرقابة  ووجود 

املتاح ألي فرد أن يقول كل يشء، عن أي يشء، ويف أي وقت، وكأنه يؤكد أن 

هناك صمتا مفروضا بال انقطاع، وهو ما ُيستَشف ولو ضمنا من عبارته التي 

يقول فيها:

وأننا ال  نقول كل يشء،  أن  الحق يف  لدينا  ليس  أنه  »إننا نعرف جيدا 

ميكن أن نتحدث عن كل يشء يف كل ظرف، ونعرف أخريا أال أحَد ميكنه 

الحديث  الذي ال يجوز  أن يتحدث عن أي يشء كان. هناك املوضوع 

عنه، وهناك الطقوس الخاصة بكل ظرف، وحق االمتياز أو الخصوصية 

إجراءات  من  الثالثة  األنواع  لعبة  هي  تلك  املتحدثة.  للذات  املمنوح 

سياجا  بعضا، مشكلًِّة  بعُضها  يعوض  أو  وتتعاضد،  تتقاطع  التي  املنع، 

معقدا يتعدل باستمرار«(4).

رمبا وفَّرت مواقع التواصل االجتامعي فرصة للحكومات يك تعرف الطريقة 

توفره  كانت  مام  أكرث  السياسة،  يف  الشعوب  بهام  تتحدث  اللذين  واملضمون 

عينات ضيقة،  ُتجَرى عىل  التي  الرأي  واستطالعاُت  والعسس  امُلخربين  تقارير 

لكن تظل هناك قطاعات عريضة من الجمهور، أو املحكومني، غري منخرطة يف 

هذه املواقع، أو ال تستخدمها البتة يف التعبري عن املسائل السياسية، بل يعترب 

هؤالء أن تسييسها هو انحراف بها عن الهدف الذي انطلقت من أجله وهو 

انحسار األلفة والتامسك االجتامعي يف  الفردانية واالغرتاب، وتعويض  مقاومة 

بعض املجتمعات الغربية.
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الصمت  التعامل مع  الصمت؟ وكيف ميكن  يعني  ماذا  تساؤل:  يثار  وهنا 

باعتباره موقفا سياسيا، إن كنا ال نعرف أساسا أسبابه أو ما إذا كان السكوت ذا 

مغزى سيايس أو ال؟ وهل صار الصمت مفيدا يف حياة سياسية مفعمة بالضجيج؟ 

وما األشكال التي يتخذها الصمت يف عامل السياسة الرحب؟

أوال: ما الصمت؟
ُيعرَّف الصمت لغويا بأنه »السكوت« أو »عدم النطق«، وهو نظام تواصيل 

التي ميكن من خاللها إيصال الرسالة من  اللفظية  من األنظمة العالماتية غري 

املرِسل إىل املستقِبل. وحوى الرتاث البالغي العريب ما يدل عىل أن الصمت درجة 

القدرة عىل اإلبانة ونقل  البالغة، تكون أحيانا أفصح من الكالم يف  رفيعة من 

املعنى وإثراء عملية الفهم واإلفهام، مثلام جاء يف بايب القرص والحذف، يف اللغة 

العربية، وأن الصمت ميكن أن يكون جوابا مساويا للجواب الناتج عن التكلم، 

رشط أن يأيت ضمن »موقف خطايب« يحدد داللته، ألنه خارَج هذا يستعيص عىل 

التأويل. وكان الجاحظ يرى السكوَت نوعا من البالغة أو طريقة من طرائقها(5). 

والصمت بحد ذاته نوع من أنواع الرسائل، مبعنى أنه يكون ذا طابع إشاري.

وهناك أشكال عدة للصمت ميكن ذكرها عىل النحو التايل(6): 

أ ـ صمت وقتي يقصد املرِسل منه إيصاَل رسالة بعينها ثم مييض يف توظيف 

النظام اللفظي، يك يهيئ املتلقي الستقبال مضمون الرسالة. 

أو إشارات جسدية، ومن ذلك  ب ـ صمت مطلق غري مصحوب بحركات 

أو  والحمقى،  ال  الُجهَّ عىل  به  والضن  الِعرض  صيانة  إىل  يرمي  الذي  الصمت 

إدخال الكمد والحزن عىل املستقِبل، أو احتقاره وامتهانه، وهو بهذا ميثل ردا 

قاسيا عليه.

إيصال  يف  الصمت  نظام  إعانة  إىل  ترمي  بحركات  مصحوب  صمت  ـ  ج 

ف  الرسالة، يف الوقت الذي ال يكفي فيه الصمت لتحقيق هذا الهدف. وقد ُتوظَّ

إشارٌة جسدية واحدة أو عدد من اإلشارات الجسدية املتنوعة لإلسهام يف بلوغه.

املرِسل  يكتفي  حيث  تأويله  يف  تسهم  معربة  بحالة  مصحوب  صمت  ـ  د 

بالحال املعربة إلعانة الصمت يف إيصال الرسالة.
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فاإلنسان  متاما،  واللغة  الكالم  انعدام  مبعنى  أبيض،  صمت  يوجد  ال  لكن 

»حيوان ناطق«، وهو إن استغرق يف صمت ُمطِبق، فهو يفكر باللغة، وينطلق 

يف حديث غري مسموع، فيبدو صمته أشبه بنزيف داخيل للمشاعر، أو هذيان 

هادف ومحبب لألفكار. 

وهنا تكون »لغة الصمت أبلغ من لغة الصوت، ألن الكالم املسموع رهني 

مبواقع إنتاجه من مخارج الحروف، وضوابط املنطق، وسياق املوضوع املحدد، 

تقتيض  التي  األصوات  مواقع  مبحدودية  ينضبط  ال  الصامت  الحديث  بينام 

السياق، حيث يتموج مع  أنه متحرر من أحادية  إنتاجها، كام  التناوب لحظة 

تغريات طقس التفكري، وتلونات صور التخيل والتخييل، فهو ُيَبث عىل أكرث من 

موجة، وُيلَتقط عىل أكرث من تردد«(7).

عىل وجه العموم، فإنه مع الرثثرة السياسية التي مألت الفضاء العام، السيام 

السيايس  قيمة  بدأت  االجتامعي،  التواصل  ملواقع  الكبري  االنطالق  هذا  بعد 

عىل  تدريجيا  ترتفع  حنكته،  أو  الوظيفية  خربته  أو  تربيته  بحكم  الصامت، 

فأكرث حينام  أكرث  الصامت  السيايس  قيمة  يقوله.. وترتفع  ما  أن عنده  افرتاض 

يكون  أال  وإدراك، رشيطة  وعي  بكل  جيدا  مستمعا  يكون  أي  اإلصغاء،  يجيد 

صمته انصياعا(8). 

ومتدنا تجارب الشعوب بكثري من األسباب، وتساعدنا عىل تفسري مغزى الصمت 

الرتقب  أو  الرضاء  عن  تعبريا  الشعوب  صمت  كان  األعم  األغلب  ويف  ومراميه. 

والتأمل أو الضجر أو التأهب أو اليأس أو الهروب أو للعقاب أو من جراء الخوف 

والغطرسة،  االستعالء  إىل  راجعا  السلطة  الكالم. وكان صمت  الشك يف جدوى  أو 

ولتفويت بعض املواقف، أو للرتفع وكظم الغيظ، أو بسب عدم امتالك القدرة عىل 

الرد، عالوة عىل العجز أحيانا، أو الرتكيز يف األفعال دون األقوال، أو لإليقاع بالخصم 

ودفعه إىل الخطأ، أو أخذ الوقت الكايف للتفكري يف االنتقام.

 ومع كل هذه األسباب هناك ثالثة أمور أساسية يجب أن توضع يف االعتبار، هي:

1 ـ تدور كثري من املسائل والقضايا السياسية يف أذهاننا ونحن غارقون يف 

أن يعربِّ فيام بعد عام دار يف  للبعض منا  تام، ويتاح  أو رشود  صمت مطبق، 

رأسه، وهناك من ال يتاح لهم هذا، أو ال يرغبون فيه. 
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أشبه هي  التي  السياسية«  »السكتة  بـ  الشعوب  ُتصاب  أن  ميكن  ال  ـ   2 

يكون  االتجاه  هذا  يف  حديث  وأي  العميقة،  الغيبوبة  أو  الدماغية«  بـ»السكتة 

محَض مجاز، كأن يتحدث أحد عن موت الشعب أو موت األمة، فالحد األدىن من 

التعبري سواء بالكلامت أو اإلشارة أو اإلمياءة أو مختلف الرموز يكون موجودا طوال 

الوقت، سواء كان هذا عرْب الهمس أو الصخب. وقد تكون إشارٌة أبلغ من عبارة.

كتابه  مقدمة  يف  العقاد  محمود  عباس  كتبه  ما  املقام  هذا  يف  ويحرُضين 

»عبقرية محمد«: »وحسبنا من كتابنا هذا أن يكون بنانا تومئ إىل تلك العظمة 

يف آفاقها، فإن البنان ألقدُر عىل اإلشارة من الباع عىل اإلحاطة، وأفضل من عجز 

املحيط طاقة املشري«(9).

3 ـ إنه حتى يف أعامق الصمت السيايس فإن األفراد والجامعات تعيش يف 

صدى ما وقع من كالم، يف صورة استدعاء للاميض واجرتار للذكريات، خاصة بعد 

هذا  ويتخلل  والحروب،  والهبَّات  واالنتفاضات  الثورات  مثل  الكربى  األحداث 

االجرتاَر شعوٌر بالزهو أو الراحة أو الندم، أو تحنيُّ الفرصة للعودة إىل الصخب 

من جديد.

والصمت كالم غري منطوق، قد يعرب عنه صاحبه بحوار داخيل غري مسموع، 

أو رشود يف معنى، أو تدبُّر يف سكوت، وقد يسكت من دون نطق، أو يرتب 

ُينَسب إىل  أنه ال  القانون هناك قاعدة تؤكد  أفكاره صامتا ثم ينطق بها. ويف 

ساكٍت قول، لكن السكوت يف معرض الحاجة إىل بيان يعترب قبوال(10).

النسبي للصوت  أو  الكيل  الغياب  العلمية فإن السكوت هو  الناحية  ومن 

املسموع، والبيئة إن كانت عىل مستوى صوت أقل من عرشين ديسيبل (وحدة 

قياس الصوت) فإنها تكون صامتة. أما من الناحية العملية فإن الصمت يتوزع 

والتأمل  والتدبر  التفكر  وبني  والخنوع،  الخضوع  بني  ترتاوح  سلوكيات  عىل 

والغوص يف الذات بغية تطهري النفس. ويف الحرب فإن الصمت قد يكون حيلة 

إلصابة العدو بالحرية أو االستعداد لالنقضاض عليه، ويف التفاوض السيايس فإنه 

ُيَعد واحدة من التقنيات التي ُتستخَدم لتحقيق األهداف.

ق دامئا ملن  ر الصمت، وُيصفِّ وقد غدا »العامل ال يتوقف عن الكالم، وال ُيقدِّ

يتحدث أكرث، ويصفه باالنفتاح والحضور االجتامعي وسعة األفق... بل أصبحت 
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البعض، وتنهال عىل صاحبه  ل منه  يتنصَّ السكوت مرضا  إىل  االنطوائية وامليل 

األوصاف السوداء تارة، والساخرة تارة أخرى من معقد ومغلق ومحدود الفكر 

وكئيب«(11)، وهناك من يعتربون مترُّد البرش نوعا من رفض »صمت التاريخ«(12). 

بالوعظ واإلرشاد ما قاله أساتذة علم األعصاب من  رمبا ال يدرك من يرصخون 

الذين  التأمل الصامت تعمل بطريقة أفضل من أدمغة  الذين ميارسون  أن »أدمغة 

ال ميارسون ذلك«(13)، وال يدرك هؤالء بالقطع أن للصمت لغة ولهجات، فقد »وجد 

خرباء علم اللغويات االجتامعي أن الصمت يف سياق مختلف الثقافات، وحتى يف إطار 

القول  تجعل من  التعقيد،  بالغة  وميكاِنزمات حوارية  له وظائف  الواحدة،  الثقافة 

بأن للصمت لغات مختلفة، إن مل تكن له لهجات أيضا، من األقوال غري املجازية«(14).

وال يفهم هؤالء أن هناك ما ال تستطيع الكلامت أن تحيط به، وهنا يقول 

د. مصطفى محمود يف معرض حديثه عن مدى قدرة الكلامت املنطوقة عىل 

التعبري عن مشاعرنا ومكنون نفوسنا وخلجاتها: 

»نحن نتبادل الكلامت والحروف والعبارات كوسائل للتعبري عن املعاين 

ر أن الحروف ميكن أن تقوم  النفوس، ونتصوَّ وكأدوات لكشف كوامن 

بذاتها كبدائل للمشاعر، وميكن أن تدل بصدق عىل ذواتنا ومكنوناتنا. 

والحقيقة أن الحروف تحجب وال تكشف، وتضلل وال تدلل، وتشوه وال 

توضح، وهي أدوات التباس أكرث منها أدواِت تحديد.. وللصمت امُلفَعم 

بالشعور ُحكم أقوى من حكم الكلامت، وله إشعاع، وله قدرته الخاصة 

عىل الفعل والتأثري... فام أبلَغ الصمَت، وما أقدره عىل التعبري«(15).

وقد التقط بعض الشعراء قدرة الصمت عىل تصوير الحال، عىل رغم أنهم 

أقدر الناس عىل الرسم بالكلامت، وفقا للتعبري ذائع الصيت لنزار قباين، فها هو 

محمود درويش ينبئنا بأن الصمت ليس ُخواء، بل تحل فيه كل األصوات منذ 

بدء الخليقة وحتى أيامنا التي نحياها، ويجب أن نصغي إليها:

»أُصغي إىل الصمت. هل مثة صمت؟

 لو نسينا اسمه، وأَرهفنا السمع إىل ما فيه،

 لسمعنا أَصوات األرواح الهامئة يف الفضاء،

 والرصخات التي اهتدت إىل الكهوف األوىل.
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ر واختبأ يف الريح،   الصمت صوت تبخَّ

وتكسَّ أَصداء محفوظًة يف ِجراٍر كونّية.

.......

 لو أَرهفنا السمع إىل صوت الصمت... 

لصار كالمنا أَقل!«(16).

 وهنا يقول الشاعر فيصل الجبعاء:

»عبثا نهرب..

من َسعة الصمت إىل ضيق الكالم..

ثم َنعَلق بني فكرتني انقطع بينهام جس املجاز«(17).

فالشاعر هنا يرى يف الصمت فسحة تضيق حني ننطق، وهو ُمحق يف هذا، فالكالم يقيد 

املعنى السابح يف رؤوسنا، ألنه ال يخرج عىل ألسنتنا بالكيفية التي يحرض بها يف رؤوسنا 

أو مخيالتنا. وهو ُمحق أيضا حني يجعل من املجاز جسا واصال بني فكرتني، األوىل وَقرَت 

يف األذهان والوجدان صامتة، واألخرى نطقنا بها يك نخرجها من صمتها، لكننا سنعِجز عن 

تصويرها عىل الهيئة التي كانت فيها مكتملة جليلة مع الصمت الذي زعزعنا إقامته.

وتتجىل قيمة الصمت أكرث مع أشعار أخرى، كقصيدة للشاعر أسامة بوعناين 

يرى فيها أن لغة اإلشارة بالعني أكرث قدرة عىل التعبري عن حاالت العشق من أي 

كالم ننطقه، وهنا يقول:

»يحلو الحديث حني يكون صامتا

بهمس العيون حروفهم تعجُل 

بلباقة تصيح نظراتهم بالغًة

من الوله ما فاق الحب تحمُل«(18).

ويأخذنا الشاعر خالد البار إىل ما هو أبعد، حني يجعلنا ندرك أن الصمت 

حامل للرؤى، وليس عدما بأي حال من األحوال، وهنا يقول:

»رؤًى للشمِس ترسلها ضياًء

وما تحوي الرؤى ُيبديه صْمُت«(19).

الصامت قلبها  اإلنسانية  »منرب  إن  قال  حني  يبالغ  جربان  يكن  مل   لهذا 

ال عقلها الرثثار«(20)، فهذه املقولة ترفض الرثثرة الصاخبة التي ُنْحِدثها، السيام 
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عىل وسائل التواصل االجتامعي، حول القضايا التي نتعاطف معها، من دون 

شعور داخيل عميق بها، ألنه »بني منطوق مل ُيقَصد ومقصود مل ُينَطق تضيع 

كثري من املحبة«(21).

وهناك بني الشعراء من رأى يف صمت املجاز كآبًة ال بد أن نتغلب عليها 

يك نقبض عىل اللحظة اآلتية، ونكس حاجز الخرَس واملوت، يك يولد صبُحنا من 

رحم ليل طويل. وهنا يقول الشاعر أحمد الرويعي:

»أغفو عىل فكرِة الُحلِم

حتى أرى الصبَح ينمو عىل صفحِة اليتِم

يخرُج من لحظِة املوِت

فاللحظُة اآلن تكُس صمَت املجاِز الكئيِب

لتهرَب مني ومُتسَك باللحظِة اآلتية«(22).

ويبلغ األمر مداه يف مجال السياسة، حني يرى الشاعر أحمد مطر أن الصمت 

موت، أو فيه موت محقق، وأن الصامت عام يجري حوله من استبداد وفساد 

هو يف حكم امليت الذي ال يحسب املستبدون والفاسدون حسابه. وهنا يقول 

يف صيغة حوارية:

- مات الفتى 

 - أيُّ فتى؟ 

- هذا الذى كان يعيش صامتا 

وكان يدعو صمته أن يصمتا

وكان صمُت صمته يصمت صمتا خافتا!

 - مات متى؟ 

- اليوم؟

- ال.. هذا الفتى عاش ومات ميتا!(23).

صمت  بني  فيفرق  برمته،  األمر  ليلخص  األسيوطي  درويش  الشاعر  ويأيت 

وآخر، وفقا ملقتىض الحال واملآل، فيقول:

»الصمُت يف الياباِن فْن، 

يف الصنِي مفتَتح الفضيلة.
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الصمُت يف هذي البالِد رضورٌة.. 

لكن.. ثقيلة!«(24).

فهذه املقطوعة القصرية ُتبني أن تقدير أهمية الصمت وجدواه ال ميكن أن 

ينفصل عن السياق الذي نعيش فيه. فإن كان الياباين يرى الصمت فنا، ويحتشد 

يف  فهو  الحكمة،  أبواب  من  يعتربه  والصيني  وامتنان،  بابتهال  ليؤدي طقوسه 

البالد العربية من قبيل الرضورات الثقيلة، ألنه ال يعربِّ عن اختياٍر حر للصامتني، 

بل خرس من فرط الخوف أو الحذر والتحسب وإيثار السالمة.

ويف العموم فقد ظهر اتجاه يف األدب يؤمن بأن الكلامت مهام كانت دقيقة 

فليس بوسعها أن تعربِّ عن كل ما نريد أن نقوله، ولذا فقد تحدث أتباعه عام 

أسموه »أدب الصمت«، وصاروا يشكلون تيارا أو مدرسة تتحمس لهذه املفارقة 

الكالم يف نشاط أو مامرسة  التي تعتقد إمكانيَة أن يكون الصمت قامئا مقام 

إبداعية وحياتية ال ُيعربَّ عنها إال بالكلامت. 

فالحقيقة التي يكتشفها هؤالء العدميون أنه ليس هناك يشء يقال، وأن الكلمة 

ليست هي املطلق، أو القادرة عىل كل يشء، وأن اللغة، التي يتعامل معها األديب 

عىل أنها أداُته األساسية، ليست سوى فخ أو مصيدة، ألنها ال ُتحدث أي تغيري يف 

الوضع اإلنساين، ويبقى األدب عاجزا وقارصا ومفلسا. ولهذا استخدمه أنصار هذه 

املدرسة ليربهنوا عىل زيف اللغة، ولجأوا إىل أساليب تكتيكية معقدة يف السخرية 

واللمز واإلبهام والتعريض واالستعارة والدعابة السوداء والصور الشائهة، وقدموا 

طريقا يف »بالغة العقم« واالستسالم ملسار الالأدرية والالمعرفة(25).

وعندما ُسئل الكاتب اإليرلندي صمويل بيكيت (1906 - 1989) عام يقصده 

من مثل هذا األدب الذي يعلو فيه صوت الصمت، أجاب بال مواربة: 

»التعبري عن أنه ال يشء هناك أعربِّ عنه، ال يشء أعربِّ به، ال يشء أعربِّ منه، 

 .(26)» ال رغبة يف أن أعربِّ عن يشء، ذلك كله مع االلتزام بأن أعربِّ

وقد ظهر يف هذا االتجاه أدباء مهمون مثل كامو ومالرو ويونيسكو، والذين 

اللغة من أي زخرفة أو شحنات عاطفية وصور جاملية مجازية  تنقية  حاولوا 

تجعل املعنى مراوغا أو مدفونا تحت أطامر من املحسنات البديعية، أو متواريا 

وسط جَيَشان العاطفة وسعار االنفعال.
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وبعد تفكري عميق انتهى بيكيت، الذي بدا يف سنواته األخرية بليغا يف عزلته 

الصامتة، إىل أن املعنى الجوهري للكتابة يجب أن يكون أقرب إىل الصمت، وأن 

العتمة التي كانت تفزعه عند اشتداد األزمات هي يف الحقيقة الحليُف األكرث 

قوة وجدارة بالتقدير، ولهذا رشع يف كتابة أعامله التي تخلص فيها من اإلرث 

اللغوي الرثي املفعم بالبالغة، ومن تراث األجداد.

 وهكذا رشع يكتب بالفرنسية »بحثا عن مزيد من الفقر يف مجال اللغة« 

روايتيه  الشخصيات يف  بدت  ولذا  البالغي.  التزويق  ُمبتعدا عن  لتعبريه،  وفقا 

»مالون ميوت« و»مولوا« كأنها تذبل وتتعفن داخل واقع بائس، تجعل اليقظة 

فيها:  الرئيسة  الشخصية  تقول  »املقزِّز«  رواية  ويف  الغيبوبة.  أو  بالنوم  أشبه 

»لنكمل كأنني الوحيد يف العامل، يف حني أنني الوحيد الغائب«. ويف أعامل أخرى 

نجد أنفسنا أمام عامل مقفر متاما، عامل فيه ينصت الصمت إىل الصمت، ويتحول 

كل يشء إىل غمغمة يائسة يف فراغ الوجود، حيث مل يعد للكالم معنى يف عامل 

صاخب عنيف(27). 

ثانيا: فضاء أوسع ملجاز الصمت السيايس.. الدين والحكمة
رمبا مل يقف امُلرصون عىل الرصاخ عىل »حكمة اإلنصات« التي حوتها تلك 

التجربة العميقة التي خاضها رجل أصيب بصمم عدة أشهر، وعاد يحيك عن 

فوائد الصمت قائال: »الصوت يفرض عليك حكاية، وهي دامئا حكاية اآلخر... أما 

تجربة الصمت التي ُخضُتها فهي أشبه بكوين يقظا يف حلم أستطيع توجيهه«، 

ومل يقرأوا أي يشء عن »األرامل الصامتات« حيث تصمت كل امرأة من إحدى 

القبائل األسرتالية األصلية، سنتني كاملتني حني ميوت زوجها، وكذلك أمه وحامته 

وبناته وأخواته، ويكون عليهن التواصل مع من حولَهن باإلشارة، اعتقادا منهن 

أن هذا يساعد عىل التخلص من أرواح األزواج الراحلني(28).

الصخب  رها إال يف ركاب  السياسة ال ميكن تصوُّ أن  لكن هناك من يعتقد 

الذي تصنعه النقاشات الحادة، والجدل املرير، والبيانات التي يتواىل صدورها، 

والترصيحات التي ال تنقطع، والخالف املستمر بني الحكومة واملعارضة، وصوت 

التي املطالب  وحركة  واملحرومني،  املحتجني  وهتاف  السياسيني،  السجناء   أنني 
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 ال تنتهي بدءا من البلديات املحلية وانتهاء بالنظام الدويل، ثم تعليقات وسائل 

اإلعالم عىل كل هذا.

ف الدين يف تحصيل  ويزداد األمر سوءا مع الجامعات والتنظيامت التي توظِّ

السلطة السياسية، إذ إنها تعتمد بطريق رئيس يف متددها عىل الخطاب، جنبا 

إىل جنب مع شبكات النفع املادي. وعىل رغم أن الدين يف جوهره يدعو إىل 

السكينة والسالم فإن من يعظون به رمبا كانوا األكرث صخبا حني يتحدثون عنه، 

لها وقع شديد عىل  أو عرب استخدام كلامت قاطعة حادة  سواء بصوت جهري 

اآلذان، تتقلب بني وعد ووعيد، مع أن األول، عىل األقل، يحتاج إىل الهدوء. ويزداد 

األمر سوءا يف مجال توظيف األديان يف القتل والتدمري والتوسع واالستغالل، فهنا 

الديني له صليل كالسيوف، وفرقعة كالرصاص، وهدير كطلقات  يصبح الكالم 

املدافع، يصري قصفا مروعا.

بالطنني  املفعم  الرصاخ  تتمثل يف  البالغة  ذروة  أن  الوعاظ  ويعتقد هؤالء 

الظأمى يحتاج إىل هذا  القلوب  والرنني والرطانة والسجع، ويتوهمون أن هز 

الصخب املدوي، أو أن جذب األتباع للجامعات والتنظيامت التي توظف الدين 

يف تحصيل السلطة السياسية يتطلب صوتا مرتفعا يلفت انتباه الناس، وُيشعرهم 

بأن من يناديهم قوي الحجة، راسخ البيان، عظيم القوة، وأن نرصه آٍت ال محالة.

ولو أننا عرضنا صوت هؤالء الخطباء عىل شاشة حاسوب، فسرنى كيف أنها 

تتحول إىل ذبذبات كثيفة، وخطوط ملونة ترتاقص عىل الشاشة، تضيق وتتسع، 

تنصع وتبهت، وتصنع يف النهاية ما يجعلنا ندرك حجم التلوث السمعي الذي 

ما  تقطيع  من  ألفاظنا ميكننا  تحت  املنساب  الصمت  »تيار  أن  ونفهم  يجري، 

نسمع إىل كالم ذي معنى... ألن الفجوات الصامتة املتأصلة يف هذه األصوات 

هي التي غالبا ما تجعل منها إشارات تواُصل بدال من جعلها ضوضاء، أو عىل 

األقل، هذا ما يفرتض حدوثه. فالصمت انقطاع وراحة، وسبيل للتأمل والتجديد، 

وهو حقا وقفة خصبة«(29).

وكان املوسيقي الشهري غاري توملنسون قد أراد التعبري عن هذه الخصوبة 

حني قال: »وصولنا إىل املعنى والقيمة هو مجرد لحظات من التوقف املؤقت 

يف حوارنا الدائم مع اآلخرين، والذي من خالله ينبثق املعنى والقيمة دامئا«(30). 
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ورمبا يقصد هنا أن املعاين العميقة والقيم الجوهرية تتهادى إلينا، أو ترشق يف 

رؤوسنا أحيانا بعد أن نخلو بأنفسنا، عقب حوارات مستمرة مع اآلخرين.

عن  بعيدا  األديان،  بني  جوهرية  التقاء  نقاط  إيجاد  إىل  املرء  سعى  إن 

مساحات التشابه واالختالف يف العقائد وبعض الرشائع، فإنه قد يجد الصمت 

أرضية مشرتكة بينها، يف مقابل األرضية العرقية. وهنا ينبغي »أن نقدر جميعا 

عىل اللحاق بقامئة األسباب التي تجعل الصمت يستحرض ما هو مقدس، كصلة 

قرىب مع السالم والتأمل، ليصري الصمت طريقا إىل الله«(31).

وحني أدرك البعض هذه الحقيقة عملوا عىل تخصيص أماكن معزولة هادئة 

ُتعرض باسم كل نظام عقدي، ويوجد هناك أيضا معتزل واحد لكل األديان يف 

فرجينيا، يعتكف فيه وعاظ وكهان ومرشدون يوجه كل منهم أتباع ديانته إىل 

ما يجلب له السكينة والسالم الداخيل، والبهجة والوحدة الروحية املوجودة يف 

كل األديان(32).

ففي كثري من األديان والفلسفات يأيت الصمت بوصفه نوعا من العبادة، ألنه 

والسكينة.  بالصرب  التحيل  تعزيز  يف  ويسهم  النفس،  رشور  مقاومة  عىل  يساعد 

يكلف  ال  الذي  اللنيِّ  الهنيِّ  اليشء  ذلك  فهو  الحكمة،  أبواب  من  باب  فالصمت 

الجسد والنفس تعبا وال نصبا، وهو عبادة من غري عناء، وزينة من غري حيل، وهيبة 

من غري سلطان، وحصن من غري حائط، وفيه سرت للعيوب وجلب للحسنات، وكف 

يساعد  وقد  العميق،  للتفكري  فرصة  اإلنسان  مينح  والصمت  ألحد.  اإلساءة  عن 

شخصا يف السيطرة عىل آخر بغري كالم، وميكن أن يبعث رسالة إىل اآلخرين بأنهم 

املواقف  يف  االحرتام  يولد  وهو  الصامت،  ِقبل  من  مسترت  هجوم  تحت  واقعون 

الصعبة، وينال من أسلحة الغري وقت الشجار من غري كلفة وال عناء.

وقد اهتم اإلسالم بفضائل الصمت(33)، وحدثنا القرآن الكريم عن الصمت بوصفه 

يِب  نوعا من الصيام عىل لسان مريم البتول، وذلك يف اآلية الكرمية: »......... َفُكيِل َوارْشَ

ِن َصْوًما َفَلْن ُأكلَِّم اليوَم  ا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبرَشِ أََحًدا َفُقويِل إيِنِّ َنَذرُْت لِلرَّْحَمٰ َوَقرِّي َعْيًنا ۖ َفإِمَّ

إِنسيَّا« (مريم - 26). وَيِعد القرآن املؤمنني الذين ال ينخرطون يف ثرثرة تافهة ممقوتة 

واْ ِكرَاًما«(الفرقان - 72). ويقول  واْ ِبٱللَّْغِو َمرُّ وَر َوإَِذا َمرُّ خريا: »َوٱلَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَن ٱلزُّ

أيضا للمؤمن: »ُخِذ اْلَعْفَو َوأُْمْر ِباْلُعرِْف َوأَْعرِْض َعِن اْلَجاِهِلنَي« (األعراف - 199). وقد 
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ورد الصمت املجرد يف آية تقول: »َوإِْن َتْدعوُهْم إىِل اْلُهدى ال َيتَِّبعوُكْم َسواٌء َعَلْيُكْم 

أََدَعْومُتوُهْم أَْم أَْنُتْم صاِمتوَن« (األعراف - 193).

والسالم)  الصالة  (عليه  محمد  الرسول  إىل  منسوب  هو  ما  وهناك 

أو  َفلَيُقل خريا  اآلخر  واليوم  بالله  يؤمن  كان  »من  منها:  أحاديث  من 

ليصمت«، و»من صمت نجا«، وثالث يقول فيه الرسول: »يا أبا ذر، أال 

أدلك عىل خصلتني هام أخف عىل الظهر وأثقل يف امليزان من غريهام؟ 

بيده  نفيس  فوالذي  الخلق،  وحسن  الصمت،  طول  قال:  بىل.  قلت: 

تكلم فغنم،  امرءا  الله  يقول: »رحم  الخالئق مبثلهام«، ورابع  ما عمل 

لسانه«،  آدم يف  ابن  أكرث خطايا  »إن  يقول:  وخامس  فَسِلم«،  وسكت 

سنة«،  ستني  عبادة  من  أفضل  للصمت  الرجل  »مقام  يقول:  وسادس 

وسابع يقول: »ال تكلم بكالم تعتذر منه غدا«(34). 

والصمت وسيلة عند املتصوفة اإلسالميني للتأمل الروحي العميق، فإبراهيم 

ابن أدهم يعتربُه رأس العبادة. وأبو طالب امليك يراه نوَم العقل. والقشريي يراه 

فقَد الخاطر لوْجد الحارض، وسقوط الطق لظهور الحق، وانقطاع اللسان عن 

روح العيان، وذهاب العبارة عند مفاجأة الزيارة، وهو بهت القلب تحت كشف 

الغيب. ويراه الدقاق من آداب الحرضة(35). 

املتصوفة هو من آداب الحرضة، وهو » شعرية من شعائر  فالصمت عند 

الحب لدى الصويف، ميجدها عرب املجاز، ألن املجاز همس، وليس للمحبني سوى 

لهيبة رحامنيته...  أصواتهم  وتخشع  املحبوب،  كالم  بهاء  يسلبهم  الهمس حني 

الكالم؛  بدل  الهمس  ومتجيد  للصمت  مزمنة  شهوة  الصويف  يحمل  هذا  ألجل 

فالكالم الحق صدر عن الحق يف فرادة ال تتكرر، وكل أشكال الكالم بعده يجب 

أن تعتنق الصمت، أو تعلن هذا االعتناق«(36). لكن من بني املتصوفة من يفرِّق 

بني صمت وآخر، فيطلب الكالم لَحق، والصمت لَحق(37).

ى الصمُت عند املتصوفة صمَت اللساِن أحياًنا إىل »صمِت القلب«،  ويتعدَّ

يكون  وقد  للتأنيس،  مخاطبة  وللمقربني  اآلفات،  من  للسالكني سالمة  ويكون 

مناجاة لله(38). والصمت عند بعض املتصوفة ناجم عن إدراكهم أن اللغة عقال 

وسجن وحجاب، ألن العبارة تخون الدالالت الروحية الباطنية، بينام ميكن لإلشارة 
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أن تخرتق لغة الظاهر وتتجاوزها إىل الحدس واإلرشاق والكشف والذوق، وال 

يعنيها أن تكون وسيلة تواصل وتبليغ، فهي ليست تدوينا لفكرة، أو وعاًء ملعنى، 

ت عن أن تكون عبارة، إنها إمياء وتلميح وليست  أو جسا لعبور داللة؛ ألنها كفَّ

لغة بالغة وتوضيح، وبالتايل هي لغة تعلن صمتا مسكونا بالحرية واملجاز، وهو 

الذي يفضله الصويف، مؤثرا الصمت عىل الكالم.

وقد تعددت أقوال فقهاء اإلسالم وفالسفته يف تبيان فضائل الصمت، فها هو 

ويخرب  الضامئر،  مستودعات  عن  يعربِّ  ترجامن  الكالم  أن  »اعلم  يقول:  املاوردي 

مبكنونات السائر، ال ميكن اسرتجاع بوادره، وال ُيقَدر عىل رد شوارده، فحق عىل 

العاقل أن يحرتز من زلَلـِِه باإلمساك عنه، أو باإلقالل منه«(39). ثم يورد املاوردي يف 

كتابه »أدب الدنيا والدين« الكثري من األقوال التي تعزز ما ذهب إليه، فينسب إىل 

عيل بن أيب طالب، كرم الله وجهه، قوله: »اللسان معياٌر أطاشه الجهل، وأرجحه 

العقل«. وإىل بعض األدباء: »سعد من لسانه صموت، وكالمه قوت«. وقال بعض 

العلامء: »من أعوز ما يتكلم به العاقل أال يتكلم إال لحاجته، أو لحجته، وال يفكر 

إال يف عاقبته، أو يف آخرته«. وقال بعض الُبلغاء: الزم الصمت، فإنه ُيكسبك صفو 

نك سوء املغبة، ويلبسك ثوب الوقار، ويكفيك مؤونة االعتذار، وقال  املحبة، ويؤمِّ

الفصحاء: اعقل لسانك إال عن حق توضحه، أو باطل تدحضه، أو حكمة  بعض 

تنرشها، أو نعمة تذكرها«(40).

ويرفض الجاحظ الكالم إن كان من باب اإلسهاب والتكلُّف، والخطل والتزيد، 

واملطبوعون  البيان،  أهل  ورؤساء  الكالم،  أرباب  يتحدث  أن  رضورة  يرى  لكنه 

املعاودون، وأصحاب التحصيل واملحاسبة، والتوقي والشفقة، والذين يكسبون يف 

صالح ذات البني ويف إطفاء ثائرة، أو يف حاملة، أو عىل منرب جامعة، أو يف عقد 

إمالك بني مسلم ومسلمة، فكيف يكون كالم هؤالء يدعو إىل السالطة واملراء، وإىل 

الهذر والبذاءة، وإىل النفج والرياء«(41).

الصمت. سئل  الُشعبي فيطيل  الجاحظ قائال: »كان أعرايب يجالس  ومييض 

عن طول صمته فقال: »اسمع فاعلم، واسكت فاسلم«، ثم يقول هو: »مقتل 

الرجل بني لحييه وفكيه«، و»ليس يشء أحىل بطول سجن من لسان«(42). 

وهناك من عربَّ عن هذا شعرا كام يف قول أيب العتاهية:
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»والصمت أجمل بالفتى        من منطق يف غري حينه
كل امـرٍئ يف نفســـــه          أعىل وأرشف من قرينه«(43)

وا عنه نرثا أو يف حكمة تقول: »إذا تمَّ العقل نقص الكالم« و»إذا  وعربَّ

كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب«. وأثنى أحدهم عىل فضيلة 

سلطان،  دون  من  وهيبة  حلية،  دون  من  زينة  »هو  فقال:  الصمت 

وحصن من دون حائط«. لكن يظل هناك من يطلب الكالم بغية الدفاع 

عن الحق، وبذا فإن »الصمت إمساك عن قول باطل من دون الحق، ألن 

الذي ال يتكلم بالحق شيطان«(44). 

 :131 املزمور  يقول  إذ  أيضا  العبادة  يف  مكانه  الصمت  املسيحية  وتعطي 

»لقد هدأت وسكنت نفيس.. ترجي الرب من اآلن وإىل األبد«. وينبئنا اإلصحاح 

زلزال  يف  أو  هوجاء  عاصفة  يف  ليس  سيتجىل  الله  بأن  امللوك  سفر  من  األول 

رهيب، بل يأيت بعد الطوفان والجائحة الكاسحة يف صوت من الصمت رقيق. 

أنفسنا مواجهة فطرية أصيلة،  لنواجه  الدير  الرهبان: »نأيت إىل  ولذا قال أحد 

فالصمت هو من أجل أن تلتقي بنفسك لذلك يسعى إليه الرهبان«(45). ويقول 

رجل كاثولييك ورع: »عندما أكون أحيانا صامتا ووحيدا ينتابني إحساس بوجود 

طبقات من هويتي تتقرش عني، وتفر إىل أن يبقى مني الجوهر فقط«(46). لكن 

من أسف فإن أغلب الناس ال يريدون مواجهة أنفسهم، ولذا يحرصون عىل أن 

ُيبقوا الضجيج حولهم، ويفرون من الصمت.

يف  (1534–1572م)،  لوريا  إسحق  ُيدعى  يهودي  مرصي  صويف  وانخرط 

قادر عىل  بأنه  النيل، واشتهر  االنفرادية يف بعض جزر  االعتزاالت  سلسلة من 

تفسري لغة الطيور، وحفيف النخيل، ووميض الجمر املتوقد، وكان يرى أن يف 

كل هذا أرسارا كونية عميقة، وكان عليه أن يصمت طويال حتى يصغي بإمعان 

لهذه األصوات ويفسها(47). 

وبعض الطقوس الروحانية ُتعيل من قيمة الصمت ومكانته. فاليوغا التي 

تضطلع بتحرير النفس من ارتباطها باملادة، وهي قاسم مشرتك يف بعض ديانات 

رشق آسيا، تجعل الصمت جزءا أصيال من تكوينها وجواهرها، إذ تطلب ممن 

يؤديها أن ُيسكت صوَت املتعدِد الخارج من الجسد والنفس والغريزة والرغبة 
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والفعل، حتى يتسنى له أن يسمع صوت الواحد يف داخله، وتقول للواحد منا 

بال مواربة إنه إذا استطاع إسكات كل يشء فسوف يسمع من أعامق الصمت 

يف داخله صوت الواحد، وعليه باإلصغاء إىل صوت الصمت.

وُيَعد الصمت مصدرا للقوة يف فلسفة أهل الرشق األقىص وحكمتهم، السيام 

من بني الناس يف بالد الصني والهند واليابان. ويتجىل هذا يف األساس يف مذهب 

الاليشء أو »الزن«(48)، الذي يعود إىل الراهب دهيانا أو بوديدراما الذي عاش يف 

القرن السادس امليالدي، وهو يعني تصفية الفرد ذهَنه من أي عوالق أو معارف 

مسبقة، حتى يتسنى له رؤية اليشء مجردا من أي حموالت قْبلية، أو تشويش 

انفعايل، ويبدو فيها الصمت وسيلة معرفة الحقيقة، فقد كان راهبان يتجادالن 

طويال، أيهام الذي يتحرك، الراية أو الهواء؟ فقال لهام املعلم: ال الراية وال الهواء، 

ذهناكام هام اللذان يتحركان(49).

ويقيمون  »النريفانا«،  إىل  للوصول  الصمت  يف  البوذيون  الكهنة  ومُيعن 

لهذا معتزالت لبلوغ هذا املستوى الروحي العميق، ال ُيضنيهم يف هذا كل ما 

حولهم من صخب وضجيج. وذات مرة شكا فيها راهب شاب إىل راهب عجوز 

من الضجيج الذي يقتحم الدير، فال مينحه فرصة للتأمل الصامت، إذ قال له: 

أيها املحرتم، الضجة تقطع عيلَّ تأميل، ال أستطيع التفكر والتأمل مع كل هذا 

الضجيج« فأجابه العجوز: »الضجة ال تزعجك، بل أنت الذي تزعج الضجة«(50).

ومن املعروف أن التأمل هو أساس املامرسة البوذية، وقد علَّم بوذا أتباعه كيف 

إىل  ينتقل من شخص  تراثا شفهيا،  تأمل عميق، وصار هذا  يصمتون ويغرقون يف 

آخر، عرب القرون. ويقوم التأمل عىل الرتكيز الكامل أو الهروب من األفكار والنزوات 

ية، أو هو محاولة العيش يف سالم. فنشاطنا الذهني  التي تحتشد بها تجربتنا الحسِّ

املستمر يجعلنا نشعر بالسأم والضجر، فنحن ننشغل باملايض واملستقبل، وننزعج 

ملا سيحدث، ونشعر بالقلق واإلحباط واالنفعال والغضب والسخط والخوف(51).

ويف كتابه »الصمت كرياضة روحية« يطرح املفكر الهندي سوامي برامانندا 

الحياة،  النفس، وعالجا من صخب  السالم مع  باعتباره وسيلة تحقق  الصمت 

وشتات الروح، وانشطار الجسد، وهو ال يعني يف نظره اعتزال الناس، وفقدان 

القدرة عىل الكالم، وتحرير عقولنا من التفكري وفرض حالة من الُخواء الذهني 
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الهموم، والنفس من  القلق، والقلب من  العقل من  والسلبية، إمنا هو سكون 

التوتر، واألعامق من االضطراب، وهو يساعد عىل التآزر الجسدي والعقيل مع 

كل امللكات بحيث يصري كل جزء منها يؤدي وظيفته يف انسجام تام مع جميع 

الحقيقة  الطبيعي عندما نستكني عىل شاطئ  األخرى، ويصبح ترصفنا  األجزاء 

بعد أن نصل إليها مجهدين، وهنا يقول:

 »النحلة، قبل أن تعرث عىل الزهرة وتتذوق الرحيق، تصدر طنينا عاليا؛ 

لكنها يف اللحظة التي تتذوقه، تصري مستغرقة، وتكف عن إصدار أي صوت. 

وهذه هي حالنا. قبل أن نجد الحقيقة، نجادل ونتعارك ونتحدى اآلخرين 

الذين يختلفون معنا، لكننا حني نتصل اتصاال وثيقا مبا هو أعمق، نصمت 

وال نحاول أن نفرض آراءنا عىل اآلخرين. إننا نحاول أن نعيش تلك الحقيقة 

بحذافريها، وعندما نحياها بالفعل، فإنها تبلغ اآلخرين وتؤثر يف حياتهم«(52).

آذاننا  كانت  ما  إذا  الروح  لغة  إىل  نصغي  أن  ميكننا  ال  أننا  برامانندا  ويرى 

مملوءة بضجيج العامل وصخبه، فالصمت يعمل لعقولنا وأرواحنا ما يفعله النوم 

طاقة  من  هائل  كم  اختزان  عىل  يعيننا  والصمت  العصبي،  وجهازنا  ألجسادنا 

الحياة التي نبددها يف الرثثرات غري الرضورية، ولذا فإن معظم الذين يتحدثون 

لقواهم  استجامعا  أقل  أنهم  كام  أقل،  بوضوح  يفكرون  الذين  أولئك  هم  كثريا 

الحقيقية، ولذا فإن أي شخص قادر عىل اإلنتاج هو شخص يعطي الصمَت، املالزَم 

للصرب، قيمًة يف حياته. ولهذا يتغزل برامانندا يف الصمت منشدا:

»ما أعذب صوت الصمت. ما أرق ملمسه. ما أطيب شذاه. وما أجمل 

هيئته. فلتهدأ قليال كيام تتمكن روحي من أن ترى، وتحس، وتسمع، 

وتلمس ذاتها يف مملكة السالم املقدسة هذه«(53). 

به  تنادي  الذي  النفس  بضبط  التحيل  من  أصيال  جزءا  الصمت  وُيصبح 

ن  مدوَّ غري  قانون  من  النابعة  التقليدية  اليابانية  الثقافة  وهي  »البوشيدو«، 

كان يحكم حياة نبالء اليابان وفرسانها (الساموراي) ويحدد سلوكهم، وساح يف 

املجال االجتامعي العام، وصار أشبه بحالة من الرواقية(٭). 

(٭) الرواقية Stoicism هي مدرسة فلسفية ُتسَتَمد من تعاليم زينون الرواقي (333 264- ق. م).
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وتفرض هذه الثقافة أن يقابل الياباين األمل بصمت، وال يبوح به، ضابطا 

مشاعره إىل أقىص حد؛ ألن إظهار العواطف عىل مالمح الوجه من عالمات 

انعدام الرجولة، وصاحب الشخصية القوية ال تبدو عىل وجهه أبدا بوادر 

فصيحا،  كان  مهام  الكالم  كثري  إىل  الحامسة  تدفعه  وال  الغضب،  أو  الفرح 

إحدى  والضمري  النفس  وخفايا  الروح  تجارب  عن  الفصيح  التعبري  و»مبدأ 

التجارب  أكرث  من  يعد  العظيمة  والعبارات  للكلامت  فاالستامع  الوصايا... 

يستمع  وهو  الياباين  أذن  تتأذى  ولذلك  وخفاًء،  كتامنا  والنفسية  الروحية 

املجموع  هرج  وسط  تتبدد  ويراها  والعبارات،  الكلامت  هذه  ألمثال 

لإلنسان  العميقة  الباطنية  واملشاعر  األفكار  عن  التعبري  ألن  وضوضائه.. 

بكلامت اللغة العادية يعد بالنسبة إلينا دليال حاسام عىل أن األفكار ليست 

عميقة، وليست صادقة«(54).

ولهذا كتب أحد فرسان الساموراي يف مذكراته: 

خروج  وقت  فهو  الدقيقة،  باألفكار  تفور  نفسك  برتبة  أحسسَت  »إذا 

الثامر من الرباعم، ال تشوش عىل نفسك، وال تجعلها تضطرب بالضوضاء، 

بل دعها تعمل وحدها يف هدوء وإرصار«(55).

الياباين شوساكو  ورمبا تعلم قليال من هذا بطُل رواية »الصمت« لألديب 

إندو، وهو راهب يسوعي برتغايل وقع أسريا يف يد الساموراي يف القرن السابع 

عرش الذين كانوا يطاردون املبرشين باملسيحية، ألنها كانت ديانة محرمة يف 

اليابان وقتها. وقد اضطر الراهب إىل االرتداد عن دينه تحت وطأة التعذيب، 

وحتى ينقذ بعض املسيحيني من القتل لو عاند وأرص عىل عقيدته. ويف سجنه 

الذي مينحه بعض السكينة،  كانت لديه فرصة لينصت إىل »الصمت اإللهي« 

لكنه مل يكن صمتا سلبيا بل صمت صارخ، يشتغل باألسئلة حول الله والروح 

واملوت والخطيئة(56).

لسانه عن هذر  أمسك  (الطاو)  الطريق  أنه »َمن عرف  الطاوية فرتى  أما 

القول، فام عرف الطاو من تبعرث الكالم بني شدقيه، يرثثر كيف شاء. إن الطاوي 

الحقيقي يقطع موصول الصلة، ويسد أبواب الوسيلة، فال هو يف أذن السامع، 

وال يف فم الناطق نطقا«(57).
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من هنا نجد أن الصمت الذي ميكن أن يرد إىل أفكار السياسة ومامرساتها، ال يحلِّق 

يف فراغ، بل يتأسس عىل جذور من تعاليم األديان وأقوال وآراء الحكامء، وهذا يعطيه 

بالقطع عمقا وتأصيال، وميد املدافعني كام ميد املطالبني به يف بعض األوقات حجيًة ما.

ثالثا: الصمت السيايس
إذا كان هناك من يعتقد رضورَة التعبري عن الفكر واملامرسة السياسية لفظا، 

ويربر الصياح والجدل العارم يف هذا، فإن الصمت يف السياسة، من أجل التفكري 

قبل اتخاذ القرار، ووضع الخطط والربامج، وتدبر الحاكم حال املحكومني، رضوري 

أيضا. وهنا يقول القايض فيليكس فرانكفورتر القايض يف املحكمة العليا األمريكية:

غطوا  املتحدة  الواليات  دستور  وضع  عن  جهوُدهم  أسفرت  »الذين 

صفاء  املرور  حركة  تزعج  كيال  بالرتاب  االستقالل  قاعة  خارج  الشارع 

رشطا  باعتباره  التأميل  النهج  مسبقا  افرتضت  فدميوقراطيتنا  تأمالتهم. 

للتفكري، ولالختيار املسؤول عن الناخبني«(58).

السياسية،  االختيارات  يف  الصمت  ألهمية  إدراكهم  املرشِّعون  ترجم  وقد 

الدعايات  فيها  تتوقف  التي  االنتخايب«،  الصمت  »أيام  بـ  يسمى  ما  فرض  يف 

املتبادلة، التي يصاحبها الضجيج، يك يأخذ الناخبون فرصة للتفكري والتأمل فيام 

سمعوه من كل األطراف، ثم يصوتوا ملن يستقر يف يقينهم، أو تفرض مصالحهم، 

أنه األفضل أو األصلح.

فإن حظ  ثم  ومن  واستكانة،  هروب  أغلبه  يف  الصمت  أن  كثريون  ويظن 

األذهان من  إىل  يأيت  الذي  فاملعنى  منعدما.  يكن  مل  إن  فيه ضعيف  املقاومة 

أمر  إىل  دوما  ينرصف  »نضال«  أو  »مقاومة«  كلمة  تسمع  األوىل حني  الوهلة 

مرتبط بالحركة أو الفعل الذي ُيوزع إىل العنف مبختلف درجاته، أو إىل الالعنف 

اإليجايب الذي يعتمد عىل وسائل عدة من الضغط واالحتجاج املدين.

لكن هذه نظرة أحادية الجانب؛ فالصمت إن كان آفة الشعوب املغلوبة، 

فهو حكمتها يف الوقت نفسه، وهنا يقول عز الدين نجيب:

عن  تعبريا  وترصخ  َتنطق،  أن  الحال  تستوجب  عندما  آفة  »الصمت 

خوفها  التعبري  عن  مينعها  لكن  قاهريها،  ضد  واحتجاجا  وجودها، 
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الخوف  ويصبح  والفساد،  الظلم  مع  تواطؤا  الصمت  فيصبح  وضعفها 

تكريسا لسلطة القهر واالستبداد، ويصبح الضعف قبوال باملذلة والهوان، 

فتستحق ما ينالها عىل يد الطغيان. وهو حكمة عندما يكون - أعني 

صوت الشعوب - موقفا من الطغيان وتسلحا بالصرب حتى تقوى لديها 

أدوات املقاومة، فيام هي متد للطاغية حباال ليتامدى يف غيه، وليزداد 

تورطا يف فساده، حتى يشنق بها نفسه يف النهاية«(59).

الذايت«  ولهذا هناك من يعترب الصمت موتا، أو يصف املوت بأنه »الصمت 

والذي ُيرد إىل الخوف أو االزدراء، أو الحظر، أو بفعل التحدي أو لحكم أو مالحظة 

ومراقبة ما. ومن هؤالء الشاعرة األمريكية أودري لورد، التي ترى أن التحول من 

الصمت إىل القول والفعل هو كشف للذات محفوف بالخطر، وهنا تقول:

»لقد توصلت، مرة بعد مرة، إىل اإلميان بأن ما هو أكرث أهمية بالنسبة 

إيلَّ ينبغي أن أتحدث به، وأن أمنحه صوتا، وأشاركه مع غريي، حتى وإن 

كانت يف ذلك مخاطرة بأن ُيشوه أو ُيساء فهمه، وإن فائدة اإلفصاح أكرب 

من أي أثر آخر سلبي له«(60).

 ثم تنقل عن ابنتها التي قالت لها حني أنبأتها برغبتها يف البوح: »خربيهن 

بأنك لسِت شخصا كامال بحق، إذا ما ظللِت صامتة، ألن مثة دامئا جزءا صغريا 

داخَلِك يتوق إىل أن ُينَطق به، وإذا ما ظللِت تتجاهلينه فسيصبح أكرث جنونا، 

من  فمك  يف  فيلكمك  سينتفض،  يوما  فإنه  به  تتحديث  مل  وإذا  غضبا،  وأكرب 

الداخل«(61).

وميكن تحويل الصمت من طاقة سلبية تنطوي عىل االستسالم أو االستالب 

أو الرتقب أو الالمباالة إىل فعل مقاوم، قد ال يقل يف بعض الحاالت عن النضال 

املسلح أو االحتجاج املدين القوي.

وهناك حاالت عدة يأخذها الصمت السيايس ميكن رشحها يف النقاط التالية:

نداء  مع  التجاوب  عن  املحكومني  بصمت  ويرتبط  والتمنع:  الصمت  ـ  أ 

السلطة املستبدة لهم، حني تسعى إىل حشد الجمهور حول خطابها وبرامجها، 

إىل  نفسها مضطرة  السلطة  فيها هذه  تجد  التي  الحرجة  اللحظات  يف  السيام 

استدعاء الناس بعد طول تغييب وتذكرهم بعد طول نسيان، وذلك وقت أن 
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تكون مهددة باالنهيار أو الرحيل، أو تكون معرضة لضغوط قوية تجعلها تتآكل، 

وتشعر بأن وضعها قد بات يف مهب الريح.

خوفا  إما  طواعية،  لها  ستستجيب  الناس  أن  الحال  هذه  يف  السلطة  وتتوقع 

وإما طمعا، وقد تدفع التابعني لها إىل النزول إىل الشارع لتحفيز الجامهري الغفرية 

عىل الخروج من الصمت والرتقب، واالنخراط يف مساندة النظام الحاكم. فإذا رد 

الناس بالصمت، وأداروا ظهورهم إىل السلطة، وأشعروها بأنها باتت مجردة من أي 

رشعية، وأن الشعب يرفضها كلية، فإن سلوكهم هذا ينرصف إىل املقاومة، السيام 

إن حدث شعور جْمعي بهذا املوقف، ووصلت فحوى الرسالة إىل السلطة وأتباعها.

تحتاج  مقدمة عىل خطوة  السلطة  كانت  إن  املوقف  هذا  فعالية  وتزداد 

الحاكم  االستفتاءات عىل شخص  أوقات  عليها، السيام  الناس  موافقة  إىل  فيها 

أو لحظة مترير قوانني وخطط وبرامج معينة، أو الوقت الذي يشعر فيه من 

بيدهم األمر بأن هناك حالة من الرفض املكتوم لسياساتهم، أو حتى وجودهم 

يف سدة الحكم.

أَبوا  فإن  الناس،  عىل  النداء  وراء  السلطة  تلهث  الظروف  هذه  مثل  ففي 

آلتها  عرب  النداء  وتعاود  شديدا،  انزعاجا  تنزعج  فإنها  بالصمت،  واستعصموا 

الدعائية، فإن جاء الرد عىل حالته األوىل، ال تجد السلطة بدا من تقديم تنازالت 

متدرجة، تصب يف نهاية املطاف يف مصلحة الشعب، فإن استهان الناس بهذه 

التنازالت ولفظوها، فقد ال يكون أمام هذه السلطة من طريق سوى االستعداد 

الشعب  ضد  مفرط  عنف  مامرسة  إىل  وتنزلق  أعصابها  تفقد  أن  أو  للرحيل، 

نعشها،  يف  األخري  املسامر  تدق  ثم  ومن  الصمت،  بغري  مقاومتها  إىل  فتدفعه 

السيام إن ظهر بديل يف اللحظة املناسبة مل يقابله الناس بصمت، بل التفوا حوله 

ت أصواُتهم يف مساندته. وباركوه وُبحَّ

ب ـ الصمت واملقاومة: وهذه حالة سطرها مناضلون سياسيون عرب تاريخ 

اإلنسانية املديد، حني التحفوا بالصمت وقت أن كان أعداؤهم يطلبون منهم 

مختلف  من  السجناء  مذكرات  وحوت  السجون،  أدب  حفل  وقد  التحدث. 

بعض  تحمل  كيف  تبني  التي  القصص  من  بالعديد  السياسية  االنتامءات 

السيايس  التنظيم  الوحيش يف سبيل حامية أرسار  الجسدي  التعذيب  املعتقلني 
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وقد  الكفاح.  يشاركونهم  الذين  وإخوانهم  رفاقهم  ظهر  وسرت  يتبعونه،  الذي 

اعرتف السجانون والجالدون أنفسهم بقدرة بعض هؤالء املحبوسني واملعتقلني 

والسجناء عىل تحمل أشد صنوف التعذيب، وتضحية البعض منهم بأنفسهم يف 

سبيل حامية اآلخرين، يف ظل حرصهم عىل استمرار راية النضال مرفوعة، ومع 

املعذبني  متد  التي  الكراهية  وهي  وجنودهم،  للمستبدين  العميقة  كراهيتهم 

بقدرة فائقة عىل تحمل اآلالم بصمت.

وعىل سبيل املثال فمن يطالع األدبيات التي أنتجتها الجامعات والتنظيامت 

دورا  الصمت  مارس  كيف  فسيكتشف  العربية  الحياة  يف  املطاردة  السياسية 

مهام يف حاميتها، واإلبقاء عىل جذوتها مشتعلة. فمذكرات السجناء التي عرفت 

األحيان  من  كثري  يف  فاق  متقدما  وضعا  الصمت  أعطت  املطابع  إىل  طريقها 

الطوعي عند  إليه االعرتاف  الرثثرة، ويؤدي  الكالم، وتنتجه  أن يفعله  ما ميكن 

الخائفني أو القسي عند من مل يتحملوا التعذيب، من حصول السلطة املستبدة 

عىل معلومات تفيدها يف القضاء عىل كل مقاوم الستبدادها.

ج ـ الصمت والتفاوض: ميكن توظيف الصمت يف التفاوض من أجل تحقيق 

اآلخر،  الطرف  يقوله  فيام  والتمعن  الضعف،  نقاط  ترميم  هي:  أهداف  عدة 

والتدبر يف الرد عليه، وإظهار اإلعجاب به إن تكلم، وتعميق مساحة الغموض 

لخلق الهيبة، والرتيث لجعله يأيت بكل ما عنده، يك تتضح نواياه، وتظهر خباياه، 

وبذا فإن »اإلنصات الفعال والواعي الذي يخدم أي عملية تفاوضية، يرتتب عليه 

التعرف الحقيقي عىل اآلخرين ومقوالتهم عىل وجه الدقة، يف ظل االستعداد 

النفيس الدائم لكبح شهوة الكالم والرثثرة«(62). 

التفكري  يعني  قد  فهو  كثرية،  ومعاٍن  دالالت  التفاوض  أثناء  يف  وللصمت 

العميق، أو عدم االرتياح لفكرة أو مقرتح تم إبداؤه، أو الرغبة يف االنسحاب، 

وبينام  والخطط.  والتصورات  التكتيكات  حيال  الذهن  ترتيب  عىل  العمل  أو 

يتوقف الكالم تنهض لغة الجسد، لتكون لها اليد الطوىل، فتأيت إمياءات وإشارات 

مبالمح الوجه والرأس واألنف واليدين والرجلني والعيون، مبا هو أبلغ من كل 

قول. ويختلف تقدير هذه املسائل من شخص إىل آخر، فهناك من يف وسعه أن 

يتحكم يف املشاعر السلبية، ويدرس أحاسيس خصمه من حيث الرتدد والدهشة 
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والقسوة والشعور بالهزمية أو القهر أو االشمئزاز والنفور، وهناك من ال يستطيع 

قراءة هذه اللغة الصامتة، ومن ثم يفتقد واحدة من أهم مهارات التفاوض(63).

د ـ الصمت والدعاية: إىل جانب دوره يف التفاوض فهناك من تحدث عن 

الصمت بوصفه أسلوبا للدعاية، فنظرا إىل أن الدعاية يجب أال تناقض نفسها 

بنفسها، فيمكن أن يكون للصمت مكان فيها. وهنا يقول عبد القادر حاتم: 

»إذا أصدر العدو بيانا رسميا فنجد فيه خطأ ارتكبناه يف دعايتنا، فيجب يف 

هذه الحالة أن نتبع أسلوب الصمت؛ فإن بيان العدو الرسمي سوف ُينىس بعد 

حني، أما إذا أخذنا يف الرد عليه عىل الرغم من أننا كنا عىل خطأ فإننا بذلك 

ر بنا«، ثم يشري إىل معلومة تكشف أن ربع  نعطي العدو سالحا جديدا ليشهِّ

أوامر  النازي غوبلز كان عبارة عن  الدعاية  أطلقها وزير  التي  الدعاية  أوامر 

باتباع الصمت(64).

أنتجته  مختلف  نوع  من  صمت  هناك  الجمعي:  والتعبري  الصمت  ـ  هـ 

الجامعة الشعبية، وصنعته مخيلتها، وحامه ضمريها الجمعي، وبدا كأنه حالة 

عبارة  عليه  ويكتب  الصقا،  رشيطا  فمه  عىل  يضع  الذي  الشخص  ذلك  تشبه 

تحمل مطلبه، أو يرفع الفتة، أو حتى يرمز بانغالق فمه إىل انعدام حرية التعبري 

يف مجتمعه، أو التضييق عليه هو شخصيا إن كان من أرباب الكلمة، واألدق أنه 

يبدو مثل ذلك الشخص الذي ال ينبس ببنت شفة بينام يرفع عاليا الفتة يف وجه 

العابرين تحمل مطلبه، أو تعربِّ عن غبنه وغضبه، أو رفضه واعرتاضه، أو حتى 

موقفه من الحياة بطريقة عامة.

املرصي سيد عويس يف  االجتامع  عامل  وأعمق رصدها  أعرض  وهناك حالة 

كتابه »هتاف الصامتني«(65)، ويبني فيه كيف يواجه بسطاء املرصيني املجهول، 

البائسة، بكتابة عبارات عىل  السياسية واالجتامعية  ويتحايلون عىل أوضاعهم 

أجساد السيارات والعربات، أو ما يعلقونه داخلها من متائم وأشياء درءا للحسد، 

أو طلبا للرزق، أو ملواجهة الغيب الذي ينتظرهم.

وقد جمع عويس ألف كلمة وعبارة من خمسامئة مركبة، وتعامل مع ما 

توافر بني يديه عىل أنه أشبه بجهاز إعالمي شعبي يتحرك عىل امتداد مدن مرص 

وقراها وِعَزبها وكفورها ونجوعها، لكنه جهاز صامت، سواء كان هذا الصمت يف 

Al Arabi Library PDF



291

الصمت

كلامت ثابتة، من أسامء، ودعوات وابتهاالت، ومطالع أغاٍن، وتحذيرات، ولفظ 

قرآنية،  وابتهاالت، وآيات  الجاللة، وأمثال شعبية، ونصائح، وتحيات، ودعوات 

مأثورة، وأسامء موصوفة ألولياء  وأقوال  اإلنجيل،  وآيات من  نبوية،  وأحاديث 

وقديسني، وقيم مثل التوكل والرزق والقدر والقناعة والشكر والظلم والحسد. 

أو ِعقد من  أو يف أشكال ال تتغري، مثل مصحف صغري أو مسبحة أو حجاب 

الودع أو من سنابل القمح وقطع من الشبه وبعض الدمى املصورة.

وـ  العنرصية الصامتة: هي موجودة بطريقة ال ُيستهان بها يف بعض املجتمعات، 

ومنها املجتمع الفرنيس، حيث تضطلع »األغلبية الصامتة« بعدة ترصفات وسلوكيات 

يومية صغرية، تربهن عليها، مع أنها محظورة قانونا، أو عىل املستوى الرسمي(66). 

ز ـ الحرب األهلية الصامتة: يف بعض املجتمعات ميكننا أن نتحدث مجازا 

وانزالق  اليد  ذات  العَوز وضيق  يقود  وذلك حني  أهلية صامتة«،  عن »حرب 

الجواهر إىل املظاهر، وغياب  القشور، ومن  اللباب إىل  الدينية من  التصورات 

أداء  عن  التنشئة  مؤسسات  وتراجع  الطوعي،  السيايس  التغيري  إىل  االطمئنان 

دورها عىل وجه مقبول، إىل تطاحن اجتامعي صامت.

تحت  يحدث  ال  لكنه  آذاننا،  يصم  يكاد  له ضجيج  التطاحن  هذا  وبعض 

رايات الحرب، وبعضه يحدث همسا، أو مييض بال نطق، لكنه ينخر يف عظام 

املجتمع كالسوس الذي ال نراه وهو يفري يف دأٍب األعامَق التي ال متتد إليها 

أبصارنا، حتى نفاجأ بتهاوي البناء، بينام ظل الراؤون يظنون طوال هذا الوقت 

أن كل يشء عىل ما يرام، ماداموا يحارصون البناء من كل اتجاه، ويتابعونه ليل 

نهار بال كلل وال ملل.

السكينة  تلفهم  هادئة،  بأعصاب  الناس  يترصف  الوفرة  مجتمعات  ففي 

القلق من  الندرة فتشتعل األعصاب، ويستيقظ  واالطمئنان. أما يف مجتمعات 

رقاده، أو ال ينام أصال. فنجد الرصاع والتكالب عىل كل يشء، ونجد الرصاخ يف كل 

مكان، ويجري كل فرد خلف منافعه، غري عابئ مبصالح اآلخرين واحتياجاتهم.

مختلفة  هندسة  إىل  األحوال  هذه  مثل  يف  االجتامعية  الجينات  وتحتاج 

اتصاالت  ثورة  العامل مع  التي يشهدها  الجارفة  التحوالت  اآلن، السيام يف ظل 

من  مختلفا  نوعا  تتطلب  مغايرة،  اقتصادية  وإجراءات  كاسحة،  ومعلومات 
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التفكري والتدبري السيايس واالقتصادي واألمني، حتى ال تفاَجأ هذه املجتمعات 

مبا مل يكن يف الحسبان.

الرتيك  والتنمية  العدالة  حزب  روَّجها  مقاربة  هي  الصامتة:  الثورة  ـ  ح 

واصفا ما أحدثه من تغريات يف مجال االقتصاد والتحول االجتامعي والسيايس 

الذي شهدته تركيا يف الفرتة املرتاوحة بني العامني 2002 و2012(67). وعىل رغم 

السيايس  التطور  إذ إن  أن هذا االصطالح ينطوي عىل نزعة دعائية واضحة، 

املتجه إىل الدميوقراطية رسعان ما انُقضَّ عليه، فإن هناك تغريا ال تخطئه عني، 

التيار  لحساب  الرتكية  السياسية  الحياة  يف  الجيش  نفوذ  تقليص  يف  ويتمثل 

الديني املسيَّس.

الدين  انتشار  لطريقة  وصفه  يف  نفسه  االصطالح  واغرن  ويليام  ويستعمل 

اإلسالمي يف الغرب، ويقول: 

كلمة  معنى  يعرفون  الذين  الغرب  يف  املسيحيون  هم  »قليلون 

»الجهاد«  مثل  أخرى  عديدة  كلامت  أصبحت  حني  ففي  »الدعوة«. 

اللغة  معاجم  من  عدد  يف  ُمدرجًة  و»رمضان«  و»القرآن«  و»الله« 

ذلك  أسباب  أحد  ويعود  مجهولة.  تبقى  »الدعوة«  فإن  اإلنجليزية، 

إىل الطريقة الصامتة التي يعتمدها املسلمون يف محاولة حث الناس 

ثورتهم  هي  فالدعوة  الغرب.  يف  خصوصا  اإلسالم  إىل  االهتداء  عىل 

الصامتة«(68).

وميكن أن متتد الثورة الصامتة إىل ما ميكن أن نطلق عليه النزع الصامت 

للرشعية، وهو شكل من أشكال تجريد السلطة الحاكمة من كل مقوم أخالقي 

جوهر  ميثل  والذي  املطلوب،  الشعبي  الرضاء  عليها  يضفي  طبيعي  وسيايس 

الرشعية، بعيدا عن التصورات والتربيرات النظرية واملامحكات والجدل القانوين.

وقد عرف تاريخ اإلنسانية ُنُظم حكم عاشت سنوات ورمبا عقودا من الزمن 

متسك بزمام األمر من دون أن تكون لها رشعية طوعية، من تلك املتعارف عليها 

يف علم السياسة، والتي تقوم عىل ما يقيض به الدستور وترتبه االنتخابات النزيهة 

الحرة، أو ما يتحقق من إنجاز الفت، أو وجود شخصية سياسية مهيبة ومحبوبة 

وملهمة (كاريزما) يلتف حولها الشعب، ويطمنئ إىل وجودها يف الحكم.

Al Arabi Library PDF



293

الصمت

فهناك أنظمة ال تحقق إنجازا، وال تكون منتخبة، أو تأيت بانتخابات شكلية 

رٍة وتزيَّف فيها إرادة الشعب، وليس من بني أفراد السلطة العليا من يتمتع  مزوَّ

بسامٍت فارقة، ومع هذا تظل تترصف كام يحلو لها، غرَي ناظرٍة إىل إرادة الناس 

ورأيهم، أو تتوهم أن موقف الشعب »ُمعًطى« حازته إىل األبد، وال حاجة لها إىل 

مراجعته أو استطالعه يف أي لحظة.

يف  عليها  املتعارف  والطوعية  الطبيعية  الوسائل  تتعدد  الوضع  هذا  إزاء 

نزع رشعية السلطة، ومنها خسارتها لالنتخابات، أو شعورها باإلخفاق وتقديم 

استقالتها مبحض إرادتها يف لحظة اتساق مع النفس قلَّام تأيت، وكذلك الوسائل 

القسية ومنها قيام الشعب بثورة عليها، أو وقوع انقالب عسكري، أو احتالل 

العامل يف  عرفها  التي  القدمية  الطرق  أجنبي، عالوة عىل  ِقَبل جيش  من  البالد 

أزمنة مضت، ومنها فرض الحامية أو الوصاية أو االنتداب.

لكن أيا من هذه الوسائل قد ال تأيت، ومع هذا تستمر السلطة يف مكانها، 

من دون أن تتمتع برشعية حقيقية، ويكون الشعب قد نزع عنها هذه الرشعية 

يف صمت، يكون مرده الخوف من الخروج عليها، واستسالمه وإذعانه لبطشها، 

يف ظل انسداد القنوات الطبيعية للتغيري، أو سيطرة شعور مريض بعدم جدواه 

يف نفوس األغلبية الكاسحة من املحكومني.

فقد يكون الحاكم ضالعا يف انتهاك الدستور، وعدم االعتداد بأداء الوظائف 

ويكون  عديدة،  ألسباب  بواجباته  االضطالع  أهلية  يفقد  وقد  منه،  املنتظرة 

الشعب عىل دراية بكل هذا، لكنه ال يتحرك سواء بوسائل سلمية أو عنيفة من 

أجل اإلطاحة به، ويلوذ بصمت عميق مستسلام ملا آل إليه، تاركا السخط يغيل 

يف النفوس، من دون تعبري قوي ومؤثر عنه، ال يجرحه مترد قلة أو أفراد عىل 

هذا الوضع بالقول أو الفعل. فمثل هؤالء الذين ال يرضون بالصمت التام رسعان 

والحبس  الصورية  واملحاكامت  التشويه  منها  عدة  بوسائل  أصواتهم  ُتكتم  ما 

والسجن واملطاردة والنفي، وقد تكتفي السلطة بتطويقهم وحصارهم بحيث 

تنقطع كل وسائل االتصال بينهم وبني دوائر أوسع من الجامهري.

يف ظل هذا الوضع تسود سلطة األمر الواقع، وتغيب رشعية النظام الحاكم، 

لكنها ال تجد من يرفع عنها الغطاء، أو ميد يده ليهز كيانها املتحلل فيسقط. 
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ومع استمرار الصمت، أو تحيل األغلبية الكاسحة به، يختفي النقاش أو الجدل 

الحقيقي حول رشعية النظام القائم الذي يترصف باعتبار أن الرشعية يف قبضته، 

خصوصا حني ال يلوح يف األفق أي بديل منه.

وقد يدور النقاش حول تفسري الصمت، فالسلطة تفسه ملصلحتها، ومعارضوها، 

التفسريات  هذه  ومع  ملصلحتهم.  يفسونه  موقفهم،  عن  للتعبري  فرصة  وجدوا  إن 

املتصارعة تولد مساحة عريضة لصناعة الصور املجازية املفعمة باالدعاءات والتشبيهات 

يصور  أشده حني  ويبلغ  التأويل،  عنه يف حيز  يعرّب  الصمت مبن  فينطق  واملبالغات، 

املعارضون السلطة باعتبارها أشبه بحالة سيدنا سليامن (عليه السالم) الذي يروي لنا 

القرآن الكريم أنه قد فارق الحياة وهو متكئ عىل عصاه التي ينخر فيها السوس، لكن 

الناظرين إليه يعتقدون أنه اليزال حيا، وبالتايل تبقى مهابته يف النفوس قامئة(69). ويف 

املقابل تفس السلطة صمت الناس عليها باعتباره شعورا باالمتنان نحوها، والرضا عنها.

وهذا نوع من الصمت املجازي، ألنه ال ينسحب عىل املواقف املعزولة لألفراد؛ فقد 

يكون كل منهم يتحدث بغضب عن السلطة، وينظر بحنق إليها، وكل منهم يتكلم مع 

نفسه، أو يطلق خياله ألحالم اليقظة، أو يرثثر مع أفراد أرسته داخل بيته. إمنا ينسحب 

هذا الصمت عىل الحالة العامة، حني ُيقيَّم موقف الشعب من الحكم بوصفه الصمت 

أو الصرب أو االستسالم.

وال تجرح هذا الصمت، أو تهزه، اإلشارات واإلمياءات والرموز والصور الصامتة التي 

ميكن أن يعربِّ بها البعض عن عدم رضاهم؛ فلدى السلطة ما تحشده من إشارات ورموز 

مها يف وسائط التعبري والتدبري؛  وصور مضادة يكون لها اليد الطوىل يف تسويقها مع تحكُّ

وذلك يك تربهن عىل أن رشعيتها التزال قامئة.

ط ـ السيطرة الصامتة: وهي السيطرة املتوارية ورمبا الناعمة، وغري املعلنة، مثلام 

ذهب ماجد الحاج يف حديثه عن تعليم الفلسطينيني يف إرسائيل، حيث ُيتَخذ التعليم 

ليس باعتباره أداة للحراك االجتامعي وآليًة للتغيري، بل وسيلة للتحكم والسيطرة والضبط 

السيايس من قبل املهيمن، من خالل التدجني والحفاظ عىل بيئة التفاعل التقليدية التي 

تسلب الفلسطينيني يف صمٍت شعورَهم بالوطنية، وحقوقهم التاريخية(70).

وهناك من أعطى مفهوم »السيطرة الصامتة« بعدا أوسع وأعمق، وجعلها للرشكات 

االحتكارية الكربى عىل السلطة السياسية، من خالل تحكمها يف االقتصاد وإدارة الدولة، 
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وقد  والدميوقراطية.  بالعدالة  يرض  أمر  وهو  الشعب،  من  منتخبة  غري  أنها  رغم  عىل 

تسارع منو هذه الرشكات عقب انتهاء الحرب الباردة، وانهيار االتحاد السوفييتي، لتصبح 

دولة السياسة هي دولة الرشكات.

وعىل رغم أن الحكومات ال تعرتف بهذا من الناحية العلنية، فإنها خضعت بطرق 

عدة إلمالءات وضغوط أصحاب رؤوس األموال الضخمة، وجازفت يف دول كثرية بانتهاك 

العقد الضمني بني املواطن والسلطة، بل باعت األول لهذه الرشكات بثمن بخس، التي 

استخدمت اإلعالم بنحٍو مفرط يف تزييف وعي الناس، وراحت تضطلع بأدوار ملموسة 

هي يف األساس من وظائف الدولة، يف مجاالت التعليم والرعاية الصحية واالجتامعية، 

وإدارة موارد البريوقراطية.

وقد غدت الحكومات يف ظل هذا الوضع البائس أشبه بحكام األلعاب الرياضية 

دت لهم سلفا. فالرشكات االحتكارية الضخمة  الذين يديرون اللعب وفق قواعد ُحدِّ

تحدد - تحت شبكة مكثَّفة من القوانني تتضمن تسهيالت غري مسبوقة - كل ما يتعلق 

باإلجراءات والتيسريات الرضائبية واالمتيازات التشجيعية؛ مام جعل موارَد الرشكات 

تزيد عىل موارد الدول، ومرتبَة رجال املال واألعامل تعلو عىل مرتبة رجال السياسة.

وانطلَق هذا االتجاُه من الوالياِت املتحدِة األمريكيِة إىل أوروبا، ومنهام إىل 

بقاع شتى يف العامل بأرسه، ما قاد إىل تراجع الثقة بالحكومات، والذي أدى بدوره 

بشكل الفت،  االنتخابات،  ومنها  العامة،  الحياة  يف  املشاركة  نسبة  تزحُزح  إىل 

ومنها  الجديدة«،  »الليربالية  شعارات  ترفع  التي  العريضة  الالفتات  رغم  عىل 

الخصخصة واقتصاد السوق واحرتام الحريات العامة.

والغريب أن الحكومات استسلمت لفكرة إبعاد املواطنني عن السياسة، 

إذ صارت الحرية مكفولة يف املجال االقتصادي، لكن ُقيِّد املجاالن السيايس 

محددة  حاالت  عىل  موزعا  السوق  باقتصاد  املؤمن  الفرُد  فُخِلق  واملدين، 

كامل  املواطن  ال  والزبون،  واملستهلك  والوسيط  والسمسار  امُلضارب  هي: 

األهلية، مكفول الحقوق السياسية، والقادر عىل املحاسبة واملراجعة ورفض 

مثل  الجديدة  االتجاهات  نقد  أو  العامة،  باملصلحة  ترض  التي  السياسات 

مؤسسات  وتحميل  والتمكني  االجتامعية  واملسؤولية  املستدامة  التنمية 

املجتمع املدين مسؤولية تنفيذها(71).

Al Arabi Library PDF



296

اجملاز السياسي

قامئة  تكن  مل  املجتمع  عىل  للسلطة  الصامتة  السيطرة  أن  هذا  يعني  ال 

بأشكال أخرى من قبل، فها هو ماكس فيرب ُينبئنا بأنها كانت تحدث عرب ثالثة 

أشكال هي(72):

وبطويل  مقدس  هو  ملا  الخضوع  عىل  وتقوم  الكاريزماتية،  السيطرة  ـ   1

منسوب إىل شخص لوجوده وقٌع يف النفوس وَهيبة، تجعله محبوبا ومصدقا.

التقاليد  بقداسة  اليومي  االعتقاد  عىل  وتتكئ  التقليدية،  السيطرة  ـ   2

وصالحيتها لكل زمان، وبرشعية األشخاص الذين ميارسون سلطتهم اعتامدا عليها.

العقالنية، وهي تتأسس عىل االعتقاد مبرشوعية  أو  السيطرة الرشعية  ـ   3

القوانني املوضوعة واملقررة، وبحق الذين ميارسون سلطتهم، بهذه الوسائل، يف 

إصدار التعليامت ومتابعة تنفيذها.

كانت  بادت،  ثم  سادت  إمرباطوريات  وهي  الصمت:  إمرباطوريات  ـ  ي 

تعرب عن وجودها ومجدها بالنحت والبناء ورسم الرموز وحفر الكلامت عىل 

الصخر، وكان من يضطلعون بهذا الفعل الذي َحفظ لنا املنتَج الحضاري لهذه 

اإلمرباطوريات يلوذون بصمت عميق، أو أن ما تركوه اآلن، وتكتشفه البعثات 

األثرية تباعا، ال ينطق أمامنا، بل نراه صامتا، وإن كان يف حقيقة األمر ينطق 

بغري صوت، أو ننطق نحن به ونحن نحاول فك الرموز، وقراءة الكلامت، أو ربط 

الرسوم والنقوش مبعاٍن. وهنا يقول عامل االجتامع الفرنيس جان دوفينيو:

يف  يجري  ما  بكل  مُتدنا  سوف  التي  هي  الكتابة  أن  اعتقدنا  »طاملا 

نكتشف  مازلنا  ونحن  رشيد  اكتشاف حجر  فمنذ  اإلمرباطوريات،  تلك 

الرموز، وكذلك الحال بالنسبة إىل سومر وآشور وبريو، فهل سنعيد بناء 

تاريخ مجتمعاتنا عىل أساس ما هو مكتوب عىل توابيت األب الشيز أو 

الرسومات الجدارية املوجودة عىل قوس النرص؟ لقد توصلنا إىل بعض 

القوانني يف بابل وبريو ومرص القدمية من خالل ما اكُتِشف، ولكننا مع 

القوانني؟ وهل كانوا  الناس يتقبلون تلك  ذلك مازلنا نجهل كيف كان 

يحتجون عليها؟ أو كانوا يحرتمونها؟«(73). 

ويبقى الصمت الذي يشكل نوعا من املقاومة هو الصمَت اإليجايب الذي 

ُيقلق الجندي يف فرشه، والسلطان يف عرشه، ويطلق الطاقة الروحية من عقالها، 
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ويهذب رشور النفس، ويعطي اإلنسان وقتا جميال للتدبر يف خلق الله وحكمته، 

ومن ثم امتالك القدرة عىل الصرب والتجلد واملقاومة.

الصمت  فكرة  بغري  تأويلها  ميكن  ال  التاريخ  يف  ومواقف  أحداثا  هناك  إن 

السالم وسكوته عىل خصومه من قريش  اإلمام عيلَّ عليه  البليغ، مثل صمت 

سنني طواال، وهو صمت مل يكن عجزا، بل ممن كان قادرا عىل الكالم، لكنه يدرك 

أن بالغة سكوته أكرث وقعا عىل مرتقب كالمه(74).

إن  إذ  أيًضا؛  الصامتون  يصنعه  بل  فقط،  الصائتون  يصنعه  ال  فالتاريخ 

سكوتهم قد يؤدي إىل مترير قرارات وإجراءات سياسية حني تطمنئ السلطة إىل 

رضاء الناس عن أدائها، وقد مينع مترير أخرى حني ال يستجيب الناس لتعبئتهم 

من ِقبل السلطة حيال مسائل أو قضايا معينة.

رابعا: الصوم السيايس
يصوم الناس عن السياسة أحيانا، إما مللل وصدٍّ عنها، أو خوف من مامرستها، 

تجاربهم  تقييم  يف  يستغرقونه  الوقت  بعَض  منها،  اسرتاحة  نيل  يف  رغبة  أو 

السالفة، واالستعداد لتجارب جديدة، قد يتجاوزون فيها إخفاقاتهم وخيباتهم، 

وإما الكتئاب يصيب نفَس الفرد، وقد يتحول إىل حالة عامة تصيب املجتمع.

فامللل قد يحل بعد أن مير الناس مبرحلة فيضان سيايس، تجعلهم يرثثرون 

يف  وتتزاحم  فتتضارب  عقالها،  من  األفكار  ويطلقون  اتجاه،  كل  يف  ويتحركون 

الرؤوس، وهم يتطلعون إىل أن تأخذهم إىل ما يسهم يف تحسني رشوط الحياة، 

لكنها قد ترتد بهم إىل الخلف، وتلقي بهم يف صحاري التيه والضياع، فيبقى بني 

القول والفعل حاجٌز عاٍل سميٌك أصم، يجعل الكلامت تتناحر، فُيفني بعضها 

بعضا، أو تتصادم فتندفع إىل الدوران يف مكانها بال هدى، وقد تهبط إىل أعامق 

ليس لها قرار، وتأخذ معها الراحة واالستقرار.

أما الخوف فيأيت مع االستبداد السيايس، الذي يجعل للكالم يف السياسة مثنا 

التفكري يف أحوالهم،  باهظا، فاملستبدون يفضلون ملحكوميهم أن ينرصفوا عن 

وإن فكروا فإنه يفضل لهم أن يحتفظوا مبا يدور يف رؤوسهم ألنفسهم، فال بوح، 

وال تبادل لآلراء، وال نقاش أو جدال، قد يسهم يف فضح ما يجري، أو يولد رغبة 
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يف مساءلة املستبد أو محاسبته، وهو من يزعم طوال الوقت أنه يعرف مصلحة 

الناس أكرث منهم، وعليهم أن يسلموا بهذا من دون نقاش أو حراك.

لدى  وإجبارية  البعض،  لدى  اختيارية  تكون  قد  السياسة  من  واالسرتاحة 

وخلفياتهم  أحوالهم  وبحكم  بطبعهم،  مييلون  من  الناس  من  فهناك  آخرين. 

التعليمية، إىل عدم الخوض يف غامر السياسة، قوال أو فعال، ومنهم من ال يدرك 

والذاتية،  والضيقة  والبسيطة  الصغرية  حياته  تفاصيل  عىل  السياسة  انعكاس 

فيكف عن الحديث فيها، أو العمل بها، أو السعي إىل التفاعل مع محرتفيها، من 

الحزبيني وقادة الحركات االجتامعية والنشطاء السياسيني.

وهناك من يدركون هذا االرتباط، لكنهم يفضلون أن ينرصفوا مؤقتا لتحسني 

أحوالهم الشخصية، مؤمنني بأن أي استقالل مادي يحققه الفرد يسهم يف صناعة 

اقتداره السيايس، ويجعل ُعوده أكرث صالبة يف مواجهة عسف السلطة ومكرها، 

أيًّا كان نوعها أو لونها أو حجمها، أو أوان وجودها، ومدى هيمنتها.

والصوم السيايس ُيعربَّ عنه، مبفهوم املخالفة، يف استطالعات الرأي والدراسات 

التي تنشغل بقياس حجم »املشاركة السياسية« باعتبارها ركنا مكينا يف املامرسة 

الناس  عزوف  عن  تحدثنا  والدراسات  االستطالعات  هذه  فمثل  الدميوقراطية. 

يف  املشاركة  من  بدءا  درجاتها،  مبختلف  السياسية  املامرسة  عن  امتناعهم  أو 

اختيار االتحادات الطالبية، ومجالس إدارات العامرات السكنية، وأعضاء اللجان 

النقابية، وصوال إىل االنتخابات الربملانية والرئاسية، ومتابعة األحداث السياسية 

العاملية، واتخاذ موقف إيجايب منها. 

هذا العزوف أو االمتناع قد يكون نوعا من »الصوم السيايس«، السيام عند أولئك 

املشيئة  عىل  اعرتاض  أو  لغو  أو  ترف  العام  بالشأن  االنشغال  أن  يعتقدون  الذين 

والقدر، وذلك عند من يتمسكون بقول املسيح عليه السالم: »أعطوا ما لقيرص لقيرص، 

وما لله لله«(75)، أو يؤمنون بقاعدة »طاعة ويل األمر واجبة« و»أطع السلطان وإن 

جلد ظهرك«(76)، وحتى لدى من يغوصون يف أعامق األمور واألشياء فريون أن القوة 

املحركة للفعل السيايس أكرب وأقوى من أن يؤثر فيها أولئك الذين يرثثرون ليل نهار 

واملتنازعة  املتفرقة  الفردية  الحركات  أو  الحديث  أن  متوهمني  العامة،  الشؤون  يف 

بوسعها أن تغري موقفا أو اتجاها، وتصنع حدثا مؤثرا وفارقا يف مسرية األمم.
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ويبقى تعبري »الصوم السيايس« حامال ملجاز واضح، يسحب ما يجري يف طقوس 

الصوم وفروضه ورشوطه، من امتناع وصرب وتحمل وتجنب وزهد، عىل املامرسة 

السياسية باعتبارها واحدة من الشهوات املحرَّمة أو الرشور الظاهرة، أو ما يجب 

أن تالحقه اللعنات، مثلام عربَّ عن هذا العامل والفقيه املجدد اإلمام محمد عبده 

(1849 / 1905) حني لعن السياسة وكل مشتقاتها اللفظية، ألنها يف نظره ما دخلت 

الدين  األبدي جامل  الثائر  أستاذه  طريق  طلق  أن  بعد  وذلك  أفسدته،  إال  شيئا 

يف  يعاين  وهو  العرابية،  الثورة  فشل  عقب  املبني  الخسان  مرارة  ولعق  األفغاين، 

سجنه ومنفاه، وآمن بأن الرتبية هي األهم، فقال: »إين أعجب لجعل نبهاء املسلمني 

وجرائدهم كل همهم يف السياسة، وإهاملهم أمر الرتبية، الذي هو كل يشء، عليه 

يبنى كل يشء«(77).

وهذا املجاز مل تبلوره قواميس السياسة ومعاجمها وموسوعاتها، وإن كان 

ميكن ملسه يف واقع الناس الذي ييش بأن الصوم عن السياسة ميكن أن يقع لدى 

لكنه، يف كل األحوال، مجاز هرويب وسلبي، ألن  الوقت.  بعَض  أو جامعة  فرد 

السياسة ذائبة يف أعطاف الحياة وجنباتها، شئنا أو أبينا.

وهناك من يقرب هذا املجاز ليطابقه مع الصيام مبعناه الديني والبيولوجي، 

حيث يحتاج السيايس إىل التقوى يف التعامل مع الوظيفة، ومع املال العام، ويف 

خدمة الناس والتواصل معهم، وااللتزام بالقانون، والكف عن النميمة السياسية.

ويف ظل هذا التقارب أو التطابق هناك من يرى رضورة أن تتحىل مامرسة 

السياسة مع الصيام برشوطه، فيكف أغلب الساسة عن الكذب والرثثرة والقدح 

يف الخصوم أو املنافسني وهجائهم، والغش والتدليس وتضليل الناس(78). وبذا 

خلوتهم،  إىل  أصحابها  يلوذ  أو  الدوران،  عن  وتكف  السياسة،  أدوات  »تصفد 

ويتحول  النهايئ«(79)،  اإلفطار  موعد  للعيد،  انتظارا  الذاتية  الطاعة  وميارسون 

الصيام السيايس إىل فضيلة خاصة يف أي بلد »يعاين فوىض السجاالت والكالم 

أو  األمام،  إىل  الهروب  من  نوعا  يكون  وأحيانا  العرقوبية،  والوعود  املجاين 

إشهارا  يكون  وأحيانا  رمضان،  شهر  يف  أكرث  تربز  التي  الفقر  حالة  عن  تعبريا 

ملخاضات مل تحدد والدتها بعد، أو النسدادات مل تجد من القنوات ما يسمح 

لها باالنسياب«(80).
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والنشاط  السيايس  العمل  يف  متواضعة  »كتجربة  الُكتاب  أحد  يقول  وهنا 

كسب  أجل  من  والشغف  األعصاب،  توتر  متاما حجم  ُأدرك  تحديدا  االنتخايب 

والذم  بالقدح  بل  للمرشح  الخاصة  والرؤى  األفكار  طرح  عرْب  ليس  األصوات 

ل عىل اآلخرين، وقد تكون هذه طبيعة البرش، وهذه السلوكيات ثقافة  والتقوُّ

مريضة استفحلت وتحولت إىل مرض عضال، ولكن ال خري فينا إن مل نتِق رشور 

مثل هذه اآلفات بحق بعضنا البعض، وبحق بلدنا الذي ُتحدق به كل االبتالءات 

عىل األقل يف هذه الليايل املباركة من شهر رمضان املعظم أعاده الله عىل الجميع 

بالخري والسور واألمن واألمان«(81).

لكن الساسة املحرتفني يرتابون يف هذا املطابقة املجازية بني الصيام والسياسة، 

فها هو نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناين، يرد عىل دعوة من هذا القبيل 

الحكومي، بالشأن  املتعلق  املوضوع  يف  السيايس  الكالم  عن  »الصوم   قائال: 

واملعيشية  املطلبية  القضايا  حيال  صمتا  أو  الكالم  عن  صوما  إطالقا  يعني  ال 

الجديد.. كام  الدرايس  العام  أبواب  املبارك، وعىل  للبنانيني عشية شهر رمضان 

أن الصوم عن الكالم ال يعني عدم قول الحقيقة يف موضوع اإلمعان يف حرمان 

يف  حقوقهم  إعطائهم  بعدم  اإلرسائيلية،  العدوانية  الحروب  جراَء  املترضرين 

التعويض عن األرضار التي لحقت مبنازلهم، ومصادر رزقهم«(82).

أو  اسرتاتيجية سياسية،  إىل  »الصوم«  يحول  أو مضاد  مقابل  وهناك مجاز 

عىل األقل »تكتيك« سيايس، مبنحه معايَن جديدة تربطه بالنضال يف سبيل العدل 

الذي  الضاري  السيايس  والرصاع  للتنافس  املقابل  الترصف  بجعله  أو  والحرية، 

ُيظهر فيه السياسيون كل أوجه البطر والرخاء والرفاهية التي ينظمها مرشحو 

فإذا  بطوُنهم.  واملؤلفة  واملنارصين  األتباع  الفوز، برشاء  بغية  االنتخابات مثال، 

التنظيف والتنقية،  الفسيولوجية والنفسية نوعا من  الناحية  الصوم من  »كان 

ومن ثم تجديد الجسم والروح وإعطائهام دفعة حيوية ونشاطا لالستمرار، فإننا 

نجد امليكانيزم نفَسها يف الصوم السيايس، أي اإلرضاب عن الطعام«(83).

وقد عرفت التجارب السياسية لألمم توظيف الصوم يف النضال، فقد نظمت 

بعض الواليات األمريكية صوما يف معارك االستقالل ابتداء من العام 1775، كان 

لها تأثري قوي يف سلطة االحتالل اإلنجليزي، وصام املدافعون عن حق االنتخاب 
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للمرأة يف إنجلرتا يف العام 1905. ويبقى املثل األشهر هو ما اتبعه املهامتا غاندي 

ابتداء من العام 1904 يف نضاله بالصوم والزهد ضد اإلنجليز أيضا. ويف هذه 

الحاالت الثالث تحّول ضعف الصوم إىل قوة روحية ونفسية عارمة، فكلام »شعر 

تحميس  من  متكنه  داخليًة  ميكانيزماٍت  طور  نفسيا،  ضعيفا  بنفسه  اإلنسان 

والعطش  بالجوع  يشعر  عندما  الصائم  بذلك  يقوم  كام  متاما  ذاته،  وتنشيط 

الفطور وإما بسوره بأنه يؤدي  الداخل إما بفرحته ملائدة  ويقوي نفسه من 

واجبا دينيا أو توحدا روحيا بالله«(84).

وعند أصحاب هذا االتجاه فإن الصيام ليس تعذيبا للنفس، بل إعالن لوالدة 

الجياع يف وضع  مع  متضامنا  اإلنسان مختارا  يصوم  الغريزة، وقد  اإلرادة ضد 

الدين  مع  الفلسفة  تلتحم  الصوم  نقطة  الغريزة، ويف  ملواضعات  مناقض جدا 

أو  تحفيز  إىل  التقوى،  وهي  الصوم،  علة  وتتحول  البيولوجيا،  مع  والسياسة 

تحريض آلليات الضبط الذايت(85).
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كَســَب علــُم السياســِة كثــرًا حــَن انتقــَل من 

ــاِت« أو »الســارياِت«،  ــاِت« إىل »الجاري »الينبغي

متلمســا خطــى العلــوم الســلوكية، التــي ألهمــت 

داريس السياســة مبختلــف فروعهــا طريقــًة لفهــم 

ودوره يف صناعــة  وشــخصيته  الفــرد  نفســية 

واألحــوال  والظواهــر  والقــرارات  املواقــف 

املجتمعــات  فيهــا  متــي  التــي  واملســارات، 

اإلنســانية إىل األمــام أو ترتاجــع إىل الخلــف.

ــن  ــم م ــذا العل ــال ه ــد أن انتق ــن املؤك وم

أنهــا  عــى  السياســة  مــع  الغزيــر  التعامــل 

ــا  ــا« أيض ــا »خطاب ــا بوصفه ــلعة« إىل إدراكه »س

قــد أضــاء كثــرا مــن الجوانــب والزوايــا املعتمــة 

ــس  ــن لي ــة، خــال زم ــت ظــاال كثيف ــي ألق الت

خامتة

مع  العرِب  الدارسن  أغلُب  »يتعامُل 
السياسة عى أنها أقرب إىل »السلعة« 
األخَر  تاركن  »الخطاب«،  إىل  منها 

لعلامء اللغة ونقاد األدب«
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بالقصــر، عــى دراســة األفــكار واملامرســات السياســية، املقيــم منهــا والعابــر، 

والعميــق والســطحي، والجوهــري والعــارض، واملتــأزم والطبيعــي.

ــد  ــاب عن ــص أو الخط ــون الن ــم مضم ــف فه ــاغ أن يق ــن املستس ــن م ومل يك

الطريقــة القدميــة، وهــي التــي تحــي مــا فيــه مــن مفــردات تتعلــق مبســألة أو قيمة 

ــط اللفــظ  ــا« يرب ــا »كيفي ــع »الكــم« تحلي ــم تتتِب أو توجــه أو إدراك ســيايس مــا، ث

ــم بســياقه االجتامعي-الســيايس، بــل كان مــن الــروري أن ميتــد إىل  والــكام والكِل

ســر أغــوار مختلــف التعبــرات السياســية، شــفاهية كانــت أو مكتوبــة، بغيــة فهــم 

مــا تنطــوي عليــه مــن مجــازات متعــددة.

إن الوقــوف عــى املجــاز عنــد علــامء اللغــة هــو مــن املباحــث األصيلــة لديهــم، 

ــن  ــو م ــل ه ــات، ب ــات أو الروري ــن األولوي ــس م ــة لي ــامء السياس ــد عل ــه عن لكن

قبيــل التحســينات، فأغلبهــم منرصفــون إىل فهــم الواقــع الــذي يقــوم باألســاس حــول 

قيمــة ســلبية هــي »الــرصاع«، مــن دون إدراك أن توصيــف هــذا الواقــع أو تجميله أو 

تقبيحــه ال يتحقــق إال مــن خــال الــكام، وفهــم هــذا الــكام ال يحــدث عــى الوجــه 

األكمــل يف ظــل إفــات مــن ســطوة املجــاز، وتغافــل عــن حضــوره الافــت.

مــن أجــل هــذا أىت الكتــاب الــذي بــن أيدينــا هنــا، محاولــًة لَلفــت انتبــاه داريس 

ــة  ــا، إىل أهمي ــا، والعائشــن له ــا، واملنشــغلن به ــن فيه ــا، والعامل السياســة وباحثيه

املجــاز يف فحــص حقــل السياســة تفكــرا وتنظــرا وتعبــرا وتدبــرا.

ومــا ورد هنــا ال يقــف عنــد علــم الباغــة وشــجونه، بل يخــص االجتامع الســيايس 

وشــؤونه، واقفــا عــى الجــر العريــض الواصــل بــن هذيــن الحقلــن املعرفيــن، يريــد 

ــه  ــادٍر تناوُل ــه، أو ن ــغ منتهــاه، يك يكشــف عــن مســاٍر ومســاٍق مســكوت عن أن يبل

بــن الدارســن العــرب، الذيــن يتعامــل أغلبهــم مــع السياســة عــى أنهــا أقــرب إىل 

ــاد األدب، وإن  ــة ونق ــامء اللغ ــن األخــر لعل ــا إىل »الخطــاب«، تارك »الســلعة« منه

ــن  ــم م ــم وخطبه ــا يف ترصيحــات الساســة وبياناته ــم يحصــون م ــه فإنه ــوا في بحث

ــم ال  ــية، لكنه ــا سياس ــات وقضاي ــم واتجاه ــارف وقي ــى مع ــا ع ــردات لتوزيعه مف

ينشــغلون كثــرا مبــا فيهــا مــن مجــازات.

مــن أجــل هــذا بــدأ الكتــاب بتحليــل مــا بــن الــكام والسياســة مــن دروب، 

ــى  ــا معن ــرض بعده ــة، ليع ــوة ناعم ــلطًة وق ــا س ــة بوصفه ــى اللغ ــرَّج ع ــم ع ث
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املجــاز الســيايس، مــارا بتعريفــه يف العمــوم، وعاقتــه بالحقيقــة، ليصــل إىل تحليل 

ــتعارات  ــة باس ــا أمثل ــيايس، ضارب ــاب الس ــا الخط ــوم عليه ــي يع ــتعارات الت االس

الحــرب، والنظــر إىل اإلنســان كآلــة، وتأليــه الدولــة، وتجســيد املجتمــع، والتعامــل 

ــطرنج،  ــَة ش ــة رقع ــات الدولي ــور العاق ــة، وتص ــة قومي ــدم كراي ــرة الق ــع ك م

ــة يف  ــامن، والريب ــط الس ــاحة للقط ــرتايك س ــواًل«، واالش ــاميل »م ــع الرأس واملجتم

ــه »غــزو«. التمويــل الــدويل ألن

ــن الفصاحــة  ــا وب ــا بينه ــاب مســألة املبالغــة السياســية مفرق ــاول الكت وتن

والباغــة، ثــم بــن املقبــول منهــا واملرفــوض، ورشح جوانبهــا املتمثلــة يف الخطب 

ــض  ــل، والتحري ــل التفضي ــف أفع ــة، واســتدعاء الشــعر الســيايس، وتوظي الرنان

عــى التطــرف والتعصــب، وترميــز الحــكام، والنفــاق والبــذاءة والكــذب 

ــيام  ــيايس، الس ــص س ــا كن ــل معه ــورة وتعام ــة الص ــاول باغ ــام تن ــيايس. ك الس

ــاراتها  ــة مبس ــور الذهني ــكار، والص ــور األف ــة، وص ــور الجاملي ــاالت الص يف مج

ــددة. ــة واملتع ــابهة واملتصارع املتش

ــه  ــن فضائ ــا م ــغ، انطاق ــيايس البلي ــت الس ــى الصم ــدور ع ــاء ال ــرا ج وأخ

األوســع املتمثــل يف الديــن والحكمــة، ثــم تجلياتــه يف التمنــع واملقاومــة 

ــورة  ــيطرة والث ــة والس ــي والعنرصي ــل الجْمع ــاء العق ــة وبن ــاوض والدعاي والتف

والصــوم الســيايس ومتــدد اإلمراطوريــات.

وبالطبــع فــإن مــا ورد يف فصــول الكتــاب مــن مجــازات هــي أمثلــة للتحليــل 

ــا،  ــا، أو أخصــم منه ــف إليه ــل غرهــا، أو أضي والدراســة، وكان يف وســعي أن أحل

مــن دون إخــال باملوضــوع واملضمــون، ألن الهــدف قــد تحقــق ابتــداء بالتدليــل 

عــى ماهيــة املجــازات السياســية وأنواعهــا ووظائفهــا أو األدوار التــي تؤديهــا يف 

ــن أن ُأورد مــردا  ــد م ــع هــذا، كان ال ب ــة، والسياســة خاصــة. وم ــع عام املجتم

ــم  ــا، لتع ــع رشح له ــاب م ــة الكت ــة يف نهاي ــية املتداول ــازات السياس ــم املج بأه

ــزداد املعنــى رســوخا. ــدة، وي الفائ

إن مــن النافــع، بــل املهــم، دراســَة حضــوِر االســتعارة واملبالغــة والصــور الجامليــة 

ــه يف  ــه وإيحاءات ــت بإمياءات ــا الصم ــي يصنعه ــات الت ــة والفراغ ــة والفكري والذهني

الخطــاب الســيايس املتــداول، ويف األفــكار والنظريــات التــي تركهــا مفكــرون وفاســفة 
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أمعنــوا النظــر يف السياســة بــدءا مــن معارفهــا ومامرســاتها األوىل يف كل مــا يفعلــه 

ــاذ  ــرأي، واتخ ــن ال ــر ع ــوق، والتعب ــل الحق ــات، وني ــال أداء الواجب ــان يف مج اإلنس

املوقــف، وانتهــاء برصاعــات الــدول عــى املــوارد والنفــوذ والتاريــخ.

إن هــذه األهميــة ال يوهنهــا فقــر املجــاز يف الخطــاب الســيايس العــريب، ليــس 

فقــط الــذي ينتجــه الساســة املحرتفــون يف الســلطة واملعارضــة عــى حــدٍّ غر متســاٍو، 

بــل أيضــا مــا يكتبــه باحثــون وكتــاب وصحافيــون يف قضايــا السياســة وشــؤونها. وال 

ــة  ــة دامغ ــول الحقيق ــى ق ــم ع ــون أن حرصه ــن يزعم ــث الذي ــا حدي ــا أيض يوهنه

ــة  ــات السياس ــون ملجري ــاز، فاملتابع ــل باملج ــن التوس ــى ع ــم يف غن ــة يجعله ناصع

يدركــون جيــدا أن هــذا الحــرص قــد ال يكــون موجــودا مــن األســاس، أو أن وجــوده 

يكــون باهتــا خافتــا.

فهــؤالء ال يدركــون، أو يغضــون الطــرف، عــن أن املجــاز ال يتناقــض مــع الحقيقــة 

بالكليــة، كــام رشحنــا يف الفصــل الثــاين مــن هــذا الكتــاب، ومــن ثــم فــإن ذريعتهــم 

هــذه مكشــوفة ومفضوحــة للعيــان، وال تنطــي عــى أحــد، وال تســتجيب ملــا يفرضــه 

املجــاز عــى مختلــف الخطابــات السياســية، يف أي زمــان ومــكان، مــن قــوة حضــور ال 

ميكــن تجاهلهــا، ولهــا وظائفهــا املتعــددة التــي تنــال اعرتافــا مــن العارفــن والنابهــن 

واملدركــن لــدور اللغــة يف التعبــر والوصــف واإلقنــاع والدعايــة والتعبئــة والتحريــض 

وحفــز الهمــم والدفــاع عــن الحقــوق ورســم مامــح الواقــع ومســار التطــور اإلنســاين 

والحضــاري... إلــخ.

والواقــع أن الذيــن يزعمــون مجافــاة املجــاز يدفعــون يف ترصيحاتهــم وكلامتهــم 

ــة  ــاع، عالي ــة اإليق ــا قوي ــعه أن يجعله ــدون أن بوس ــا يعتق ــم م ــم وخطبه وبياناته

الوقــع، حتــى تؤثــر يف الســامعن، وهــذا يعنــي أنهــم حريصــون عــى وجــود ألــوان 

ــب أو  مــن املجــازات يف خطابهــم، لكنهــم مييلــون يف األغلــب األعــم إىل املجــاز امُلعلَّ

ــا عــى اآلذان، مرتبطــا يف الوقــت نفســه بســياقات غــر  ــذي صــار ثقي املكــرور، ال

جاذبــة، ورمبــا مؤملــة، بعضهــا مهجــور، ُولــد يف زمــن بعيــد وأدى دوره وانتهــى أمــره. 

وبعضهــا يخــص بيئــة محــددة وال ينســحب عــى غرهــا.

ومل يكــن هــدُف هــذا الكتــاب بالطبــع هــو الدعــوة إىل ترصيــع الخطــاب 

الســيايس بألــوان مــن املجــازات توضــع فيــه عمــدا، كقائــد زينــة، بــل مشاكســة أو 
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ــا اآلخــر  ــروا وجهه ــق، ل ــدور حــول حقائ ــن يعتقــدون أن السياســة ت مســاءلة الذي

وهــو أنهــا أيضــا ميكــن أن تحــل بقــوة يف رحــاب املجــاز وركابــه، مــن دون أن يعنــي 

هــذا دعــوة النــاس إىل مجافــاة السياســة وهجرهــا إىل األبــد. كــام أن الكتــاب ســعى 

إىل إجــاء بعــض الغمــوض، وكشــف بعــض التاعــب الــذي يســكن قلــب السياســة 

وعقلهــا، مبــا يســهم يف هــز املســلامت الزائفــة، والتصــورات الجامــدة، وإماطــة اللثــام 

ــة،  ــف اللغ ــر توظي ــن يحيطــان بالسياســة ع ــر والخــداع اللذي ــن املك ــر م ــن كث ع

حتــى إذا ذهــب الفــرد إىل ســاحة السياســة، منخرطــا ومســاهام يف صنعهــا أو مشــاركا 

ــه،  ــد، أو متابعــا مهتــام لســبب عنــده، يكــون عــى وعــي مبواضــع خطوات مــن بعي

وتجنــب مصائــد الباغــة وفخاخهــا.
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ش: استعارٌة تسحُب قانوَن  إدارُة التوحُّ

التعبري  اإلنسانية، وهذا  الحياِة  الغاِب عىل 

الحريك  واسمه  مؤلفه،  قصد  عنوانا  ميثل 

الفوىض  إطالق  بالتوحش  ناجي،  أبوبكر 

العارمة التي تعم وتطم يف إقليم أو دولة ما، 

نظرا إىل انفضاض أو تراخي قبضة السلطة 

معاناة  يخلق  مبا  عنها،  الحاكمة  املركزية 

اإلرهايب«  »التنظيم  وعىل  للسكان.  شديدة 

املنهارة  السلطة  هذه  محل  يحل  الذي 

املكان  إدارة  يف  كفاءة  ميتلك  أن  الغائبة 

ملصلحته،  األمور  تستقر  أن  إىل  والسكان 

فيقيم »إمارة« تطبق الرشيعة، وفق التصور 

االصطالح،  ويبدو  التنظيم.  به  يؤمن  الذي 
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أو عنوان الكتاب الذي يشكل إطارا حركيا لتنظيم »داعش«، محمال بدالالت 

مجازية تشري إىل أن الخوف والرعب والفوىض والهالك والدمار والتخريب 

مسألة حياتية عادية تحتاج إىل من يرتب شؤونها، وكأنه يدير غابة حافلة 

بالقنص واملطاردة واالفرتاس.

اليهودية  والثقافة  النصوص  من  مستَمد  مكاين  زماين  تعبري  امليعاد:  أرض 

القدمية، آمن به اليهود يف سعيهم عرب التاريخ إىل السيطرة عىل أرض فلسطني 

وغريها، باعتبارها املكان الذي وعدهم »الرب« به بعد أن تشتتوا يف البالد.

تصورا  لتكرِّس  هنا  الحكم  منط  إىل  الجهة  أضيفت  الرشقي:  االستبداد 

التي سادت يف  إفراز سلطة مستبدة، وهي  إىل  ثقافة متيل بطبعها  بأن هناك 

املجتمعات النهرية، نظرا إىل أن الحكومات املركزية هي التي تحكمت يف الري 

عىل مر العصور. وهذه النظرية تعود إىل األملاين كارل فيتفوجل الذي استفاد 

حاجة  أن  ليؤكد  اآلسيوي،  اإلنتاج  منط  سامه  عام  ماركس  كارل  مقوالت  من 

املشاريع املائية الضخمة إىل مال ورجال من مختلف التخصصات تتطلب سلطة 

قابضة عىل زمام األمور حتى يكون بوسعها إدارة كل هؤالء بانضباط، وتوفري 

مستقاة  أدلة  هناك  أن  رغم  وعىل  املرشوعات.  بتلك  للنهوض  الالزم  التمويل 

املائية  املرشوعات  أطلقت  ثم  أوال  الدولة ظهرت  أن  ُتبني  والتاريخ  اآلثار  من 

الضخمة، ما يعني أن االستبداد سابق عىل تنظيم الري، فإن مصطلح االستبداد 

الرشقي، بوصفه صورة ذهنية وبالغية يف آٍن، اليزال مغريا للغربيني يف تحليلهم 

األوضاع السياسية الحالية يف بالد الرشق عموما، والرشق العريب اإلسالمي عىل 

وجه الخصوص.

تنطوي  عنه،  إشاعات  قتل شخص سياسيا عرب نرش  املعنوي: هو  االغتيال 

عىل قصص مختلقة، وأخبار مكذوبة، وصور مشوهة، ترمي إىل تدمري سمعته 

املنافسات  يف  املامرسات  هذه  وُتستخدم  الجمهور.  لدى  مكانته  من  والحط 

االنتخابية، حتى يف الدول الدميوقراطية، كام ُتستعمل بإفراط من ِقبل أنظمة 

الحكم املستبدة ضد معارضيها.

اإلمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس: تعبري ُأطلق عىل اإلمرباطورية 

الربيطانية رامزا إىل اتساع أرجائها، من الرشق إىل الغرب، حيث كانت ترشق 
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اإلنجليز  يبسط  التي  األرض  فوق  ينقطع  ال  تعاقب  يف  وتغرب  الشمس 

نفوذهم عليها.

ما  لديهم  ليس  مقاومون  يطلقه  مجازي  تعبري  السيف:  الدم عىل  انتصار 

لعدوهم من مكنة وقدرة، لكنهم يتمكنون بإرصارهم عىل الكفاح من تحقيق 

الغلبة يف النهاية، ليكون بوسعهم أن يؤكدوا أيضا انتصار الضحية عىل الجالد.

التي  املتواصلة  املظاهرات  بدقة  استعاري وصف  تعبري  الحجارة:  انتفاضة 

أطلقها الفلسطينيون يف ديسمرب 1987 والتي انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو بني 

من  االسم  هذا  ونبع   .1993 العام  يف  وإرسائيل  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

الدبابات  يواجهون  األطفال،  السيام  الفلسطينيون،  كان  حيث  املواجهة،  واقع 

الدويل خالل هذه  اإلعالم  تسود  االستعارة  بالحجارة. وظلت هذه  اإلرسائيلية 

املدة، وأسهمت يف تغيري صورة الفلسطيني إىل األفضل يف أذهان العامل.

الباب املفتوح: يشري املصطلح إىل السياسات التي تحفز عىل التجارة الحرة.

البطة العرجاء: يطلق عىل حكومة تكون قد شارفت عىل إنهاء مدة وجودها 

يف السلطة، حيث يتضاءل نفوذها وصالحيتها، وينظر الناس إىل أعضائها باعتبارهم 

مقاليد  اْنُتِخبت  أخرى  حكومة  تتوىل  أن  إىل  األعامل  تسيري  يف  مؤقتا  دورا  يؤدون 

اإلدارة. لكن أصل التعبري يعود إىل وصف الرئيس األمرييك الذي تنتهي مدة واليته 

يف شهر نوفمرب من السنة التي ُتجرى فيها االنتخابات التي تتجدد كل أربع سنوات، 

لكنه يجب أن يبقى يف البيت األبيض حتى يسلم السلطة إىل خلفه يف شهر يناير 

الثانية واألخرية،  السابق يف نهاية واليته  الرئيس  الالحق، وذلك يف حال ما إذا كان 

وفق الدستور، أو انهزم يف معركة االحتفاظ بالرئاسة مدًة أخرى. وقد امتد األمر وصار 

املصطلح يطلق عىل أي سياسة عاجزة عن الوصول إىل األهداف التي رُسمت لها.

)ملحوظة: هناك حالة استثنائية يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية، وهي 

للرئيس فرانكلني ديالنو روزفلت )1882 - 1945( حيث شغل منصب الرئيس 

الثاين والثالثني ألمريكا ثالث فرتات امتدت من العام 1933 حتى وفاته يف العام 

1945، نظرا إىل ظرف استثنايئ هو نشوب الحرب العاملية الثانية(.

البقرة املقدسة: مؤسسة ال ُيَتجرَّأ عىل سؤالها أو محاسبتها، وُيسلَّم بوجودها، 

وُيخَضع لها، بدعوى أنها تستحق الطاعة والتبجيل.
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بند الجد: وهو طريقة تجعل الترشيع أو القانون يرسي بأثر رجعي، بحيث 

ينطبق عىل يشء قديم أو شاغل.

بوتقة املجتمع: هو انصهار أشتات الناس يف مجتمع ما بعد دمجهم، وفق 

معايري واحدة متساوية.

التدخل الحميد: ُوِضعت صفة حميد عىل تدخل دولة يف شؤون دول أخرى 

كنوع من التالعب اللفظي الذي يجعل طريقها لالحتالل أو الهيمنة قابال للتسويغ 

إرسال  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  أطلقت  وقد  كثريين.  عند  التمرير  أو 

جنودها إىل الصومال أوائل تسعينيات القرن العرشين وصف »تدخل حميد«، 

بهدف مقاومة »الجامعات اإلرهابية« وإعادة »الدولة املنهارة«، لكن العملية 

بالحميدة عىل كثريين، مبن فيهم صوماليون  بالفشل، ومل ينطِل وصفها  باءت 

تأثر  أو  نبع  أو  املصطلح  هذا  ُأسند  ورمبا  برضاوة.  األمريكيني  يقاومون  راحوا 

مبصطلح املساعي الحميدة، التي ُيقصد بها كل مبادرة أو مساهمة تساعد عىل 

إقرار السالم والتعاون الدويل، وهي تأخذ أشكاال مختلفة، مثل تنظيم مؤمترات 

دولية، ومتثيل املصالح األجنبية، وإيواء املنظامت الدولية وغري ذلك. ويستعمل 

أو  لخالف  حد  وضع  ُبغية  وساطته  ثالث  طرف  يعرض  عندما  املصطلح  هذا 

إىل  الحميد«  »التدخل  وانتقل مصطلح  متنازعني.  بني طرفني  االتصال  لتسهيل 

عامل املال واألعامل، فوجدنا بعض رجال األعامل يطالبون بتدخل حميد لحامية 

الرشكات الصغرية واملتوسطة من التعرث أو التوقف بسبب املعوقات التي تعرتض 

طريق عملهم.

ترشيع عىل بياض: وهو عبارة عن صياغة مبهمة لترشيع ما، تجعلها قابلة 

لتأويالت مختلفة، وتالعب مفتوح، ما يتيح للسلطة أو اإلدارة إمكانية إساءة 

استعامله عىل نطاق واسع.

ترشيعات الربميل الخنزير أو املحسوبية: هي أفعال الحكومة التي تفضل 

بشكل صارخ وفاضح مجموعات املصالح الخاصة القوية.

»الجبهة  أصحابه  سامه  الذي  اإلرهايب  التنظيم  ُنسب  القاعدة:  تنظيم 

العام  فيه  أُعلن  الذي  املكان  إىل  والصليبيني«  اليهود  لقتال  العاملية  اإلسالمية 

ون »املجاهدين العرب« يف  1998، وهو قاعدة أو معسكر لبقايا من كانوا يسمَّ
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أفغانستان، فجاء »تنظيم القاعدة«، الذي صار له ذيوع كبري، اكتسح يف طريقه 

االسم األصيل للتنظيم، لتصبح هذه االستعارة عنوانا عريضا للصحف عىل مدار 

َعقد من الزمن عىل األقل.

تنمية شاملة: تعبري اقتصادي مستعار من البيولوجيا، حيث النمو املتواصل 

ر وارتقاء اقتصادي،  م أو تطوُّ للبرش والحيوانات والنباتات، ليشري إىل تحقيق تقدُّ

يسهم يف تعزيز قدرات الدولة، وتحسني أحوال الناس.

وقرون  البقر،  وآذان  الجمل،  رأس  له  خرايف  حيوان  التنني  الصيني:  التنني 

قدم  وباطن  الصقر،  ومخالب  الصديف،  السمك  وبطن  الثعبان،  ورقبة  الغزال، 

النمر، وحراشف سمك الشبوط كثيف القشور، وعني متخيلة لشيطان. ويحتل 

التنني مكانة عميقة يف وجدان الصينيني وثقافتهم ونفوسهم، وله موقعه املتقدم 

والشجاعة  والقوة  العظيمة  السلطة  إىل  آدابهم وفنونهم وعمرانهم، ويرمز  يف 

والرثوة والحكمة واألمل والرخاء والحيوية واملثابرة واليقظة. ومنذ قرون طويلة 

والتنني هو شعار األباطرة والحكام، الذي ظل يزين العلم الوطني حتى تحولت 

الصني إىل جمهورية يف العام 1911. وصار اسم التنني مالزما للصني كقوة عاملية 

حيث  اللغات،  مبختلف  ُتكتب  التي  واالقتصادية  السياسية  األدبيات  يف  كربى 

ُتحال كل الصفات امللتصقة بهذا الحيوان الخرايف إىل الدولة الصينية، يف استعارة 

مشبعة بالدالالت.

الثورة البيضاء: هي استعارة لوصف الثورة السلمية، التي ال تراق فيها دماء، 

وهي نقيض للثورة الحمراء، التي ُيستخَدم فيها العنف عىل نطاق واسع وجارح.

جمهوريات املوز: صاغ هذا املصطلح الكاتب األمرييك أو. هرني، أو ويليام 

ا عن تأييد الواليات املتحدة للعديد من  سيدين بورتر، يف العام 1904، وصار معربِّ

االنقالبات العسكرية يف دول أمريكا الالتينية لتبقى عالقتها بهذه الدول قامئة 

املصطلح  لكن  رخيصة.  بأسعار  املوز  عىل  واشنطن  حصول  فيستمر  ووطيدة 

صارت له مع الوقت دالالت أبعد من هذا، حيث يطلق تهكام عىل دولة تعاين 

االضطراب السيايس واالجتامعي، ويخف وزنها عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، 

نظرا إىل ضعف إمكانياتها االقتصادية، وانتشار الفقر بني األغلبية الكاسحة من 

سكانها، ووقوع الرثوة يف أيدي قلة محتكرة.
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صكه  من  أن  يبدو  الثعالب،  صيد  من  مستمد  مصطلح  السوط:  حاملو 

 4 من  مهمته  توىل  لربيطانيا،  وزراء  رئيس  أول   )1745-1676( والبول  روبرت 

أبريل 1721 إىل 11 فرباير 1742 وكان بارعا يف هذا النوع من الصيد. ويف حال 

الربملان يقصد بحامل السوط الشخص أو املجموعة التي يعينها الحزب الحائز 

حاملو  يكون  الحكومة  حال  ويف  للتصويت.  األعضاء  حشد  أجل  من  لألغلبية 

مون توصيات  الربملان، وقد يقدِّ الوزراء وأعضاء  الوصل بني  السوط هم همزة 

بشأن التعيينات يف املناصب الوزارية الدنيا، أو يتصلون بنظرائهم يف املعارضة 

لرتتيب التسويات واملساومات.

حبوب السم: هو وضع مادة يف قانون أو ترشيع، تنال من أهدافه وتقوِّضها، 

وتجعل القطاع األكرب من الناس ال يقبلونه، مبا يسهل رفضه أو إسقاطه.

حرب األسعار: تعبري اقتصادي يشري إىل حالة من التنافس الحاد بني التجار 

والرشكات، مصحوبة بسلسلة من خفض األسعار تفرضها أطراف متعددة، حيث 

أو  خلفه،  املنافسني  بقية  ليسحب  األسعار،  خفض  إىل  املتنافسني  أحد  يعمد 

يجربهم عىل أن يحذوا حذوه، وهو سلوك إن كان يفيد املستهلك، فإنه يهدد 

الرشكات، وقد يؤدي إىل خسارة كبرية تلحق بها، وتهدد بقاءها.

السلطات  خالله  من  تحاول  للثقافات  عابر  تعبري  املخدرات:  عىل  الحرب 

إيضاح أن املخدرات عدو يجب شن الحرب عليه، لتربهن يف هذا عىل جديتها يف 

مواجهة تجار املخدرات ومروِّجيها، وتؤكد أهمية تحقيق نرص يف هذه املعركة.

ويتجاهلون  باستهانة،  منافسوه  معه  يتعامل  مرشح  هو  أسود:  حصان 

وجوده، ظانني أنه معدوم القدرة عىل املنافسة، وليس لديه أي فرص يف الفوز، 

لكنه يفاجئ الجميع، ويحقق مكاسب الفتة.

حصان طروادة: تروي األسطورة القدمية أن اإلغريق حارصوا بلدة طروادة 

أسوارها، ومتانة  اخرتاقها، الرتفاع  ُيفلحوا يف  أن  كاملة من دون  عرش سنوات 

أبوابها، وبسالة شعبها واستامتته يف الدفاع عنها، بكل ما أويت من قوة وعزم. 

يرمون  ما  لتحقيق  حيلة  عن  البحث  سوى  سبيل  من  اإلغريق  أمام  يكن  ومل 

إليه، وقد أخفقوا يف بلوغه بالطرق املعتادة، فاهتدوا إىل صناعة حصان خشبي 

ضخم أجوف، صممه حريف ماهر يدعى إبيوس، واندس عدد كبري من املحاربني 
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اإلغريق بقيادة أوديسيوس يف جوف الحصان، أما بقية الجيش فتظاهر بالرحيل، 

لُيمعنوا يف الخداع، بينام هم قد تواروا خلف هضبة تيندوس، وقِبل الطرواديون 

الحصان عىل أنه عرض سالم. أما كيف قبلوا؟ فقد أقدم جاسوس وخائن طروادي 

اسمه سينون - وهو الذي متكن من إقناع الطرواديني بأن الحصان مجرد هدية، 

الحصان  أبداه الكونو كاساندرا من تحذيرات - عىل إدخال هذا  ما  عىل رغم 

الغامض، حتى أن هيلني وديفوبوس فحصا الحصان، ومل يكتشفا الحيلة، فأمر 

الليل خرج املحاربون  امللك بإدخاله إىل املدينة يف احتفال كبري. وعندما أقبل 

اإلغريق من الحصان داخل املدينة، بينام كان السكان يف حالة ُسبات عميق، 

الرجال،  فنهبوها، وقتلوا  املدينة،  الجيش دخول  لبقية  فأتيح  البوابات  وفتحوا 

وأخذوا النساء سبايا، واألطفال عبيدا.

حكم مطلق: وهو حكم غري مقيد، سيطر عىل تاريخ اإلنسانية زمنا طويال، 

بدعوى الحق اإللهي للملوك أو استناده إىل عائلة متمكنة، أو وفق تربير يسوقه 

بعض أنصار االستبداد مثلام فعل ميكافيليل وهوبز وبودان ممن رأوا أن وجود 

ملك قوي متحكم يفرض إرادته عىل رعاياه أمر رضوري.

حكومة تحت الشمس: هي حكومة شفافة تفتح كل سجالتها ووثائقها أمام 

الجمهور، فيصبح بوسعه االطالع عليها بسهولة.

حكومة ظل: هي حكومات بديلة تشكلها املعارضة يف تحدٍّ للحكومة التي 

تدير شؤون البالد. وكل عضو يف حكومة الظل يراقب نظريه يف الحكومة الرسمية 

كظله، آمال يف أن يحل محله حني تصل حكومة الظل إىل السلطة. ويزداد هذا 

الشكل السيايس مع وجود حزبني سياسيني متنافسني.

الحكومة العميلة: هي حكومة تتالعب بها قوة أو دولة أجنبية، وتحركها يف 

سبيل تحقيق مصالحها.

بأنهم  املعتدلني  يصف  الطري،  عامل  من  مستعار  تعبري  والصقور:  الحامئم 

للحامم  له ما  األول كأن  الفريق  لنا  ر  ليصوِّ بأنهم صقور،  حامئم، واملتشددين 

من طيبة ووداعة ولني عريكة، بينام يظهر الفريق الثاين كأنه جارح منقض ال 

الباردة،  الحرب  أيام  إىل  الرتكيب  هذا  استعامل  ويعود  الحلول.  أنصاف  يقبل 

املثىل  الطريقة  من  موقفهم  يف  األمريكيني  الساسة  من  فريقني  وجدنا  حيث 
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والثاين  القوة،  استعامل  يفضل  األول  املنهار،  السوفييتي  االتحاد  مع  للتعامل 

يفضل املساملة واملصالحة. وقد شاع استعامل االصطالح يف وصف سياسات دول 

عديدة، قد يكون فيها مثل هذا االنقسام حقيقيا، وميكن أن يكون مجرد نوع 

من توزيع أدوار.

أو  اجتامعية  أو  أو قوى سياسية  يدفعه حزبه  ح  حَمل األضحية: هو مرشَّ

غريها إىل منصب ما، من دون أن تكون له أي فرص للفوز به.

الخبز والسريك: هو نوع من مامألة الجمهور أو مجاراته، أو تحقيق رغباته، 

بهدف الحصول عىل رضاه بأي مثن، عىل حساب تنفيذ سياسة جيدة قد تحقق 

نتائج أفضل، حتى لو مل تحَظ برضاء كبري عنها.

الدب الرويس: استعارة مستمدة من عامل الحيوان لتطلق عىل دولة قوية 

هي روسيا، صانعًة صورة ذهنية ال تخلو من بالغة. وال يقف هذا الوصف عند 

حد نسب أو إسناد االتحاد الرويس إىل أشهر حيوان موجود عىل األرض الروسية 

فقط، بل أيضا يرمز بالدب هنا إىل القوة، نظرا إىل أن الدببة التي تعيش هناك 

تتميز بالضخامة وحدة األنياب والرشاسة والقدرة عىل صيد الفرائس بسهولة. 

وقد أريد من هذه التسمية وْصم الدولة الروسية بالعدوانية والتسلط والبطش.

التي تعرَّض لها تنظيم  الهزائم  إثر  دولة الظل: أخذ هذا االصطالح ذيوعا 

»جني«  مركز  عن  صدر  اسرتاتيجي  تقرير  ففي  والعراق.  سورية  يف  »داعش« 

عىل  محافظا  ظل«  »دولة  يبني  أن  ميكنه  داعش  أن  تبني  اإلرهاب  لدراسات 

هيكله السابق يف املناطق التي خرسها، بعد أن يتحول إىل جامعة مسلحة غري 

األمن  قوات  عصابات، عىل  عرب حرب  متفرقة،  بوسعها شن هجامت  مركزية، 

الخاضعة  املناطق  بعض  السلطة يف  نوعا من  وبذا ميارس  والعراق،  يف سورية 

معنى  أخذ  االصطالح  لكن  وبغداد.  دمشق  يف  املركزيتني  الحكومتني  لسيطرة 

الحكم  نظم  يف  األمنية  األجهزة  قدرة  عن  البعض  تناوله  ما  خالل  من  أوسع 

التسلطية عىل التدخل الواسع يف تسيري دفة األمور يف الدولة خارج السلطات 

أدق  تدخلها يف  مع  والقضائية، السيام  والترشيعية  التنفيذية  الرسمية،  الثالث 

وأبسط التفاصيل، عرب الشبكة االجتامعية التي تكونها من العمالء واملستفيدين 

واملتعاونني. وهناك من يربط املصطلح بالدولة العميقة، التي إن كانت تعني 
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الظل  دولة  فإن  املؤسسات،  بعض  قبل  من  والتأثري  والتحكم  السيطرة  مراكز 

إمكانية عن  تحدث  من  وهناك  املراكز،  تلك  ونظرية  منهج  هي   املقصودة 

دولة  من  مسلحني  معارضني  إىل  بالنسبة  »دولة ظل«  حقيقية  دولة  تصري  أن 

أخرى مجاورة، حال وجود عداء بني الدولتني. ويف كل األحوال يوجد من يعتقد 

ال  بقيام »حكومة ظل«  الدميوقراطي  السيايس  نظامها  يسمح  التي  الدولة  أن 

ميكنها أن تشهد قيام »دولة ظل«.

ضد  عسكريا  عضالِتها  دولة  استعراض  هي  الضخمة:  العصا  ديبلوماسية 

البلدان األخرى ُبغية ردعها أو الهيمنة عليها.

الدولة العميقة: تعبري استعاري، يسحب املدى الذي تأخذه املسافة تحت 

األرض ليسحبه عىل الدولة، قاصدا من تركيبهام معا رسم مالمح مسار يختلف 

عن كليهام. وقد تحدث كثريون عن »الدولة العميقة« وحددوها يف املؤسسة 

العسكرية والبريوقراطية والقضاء وهيئات اإلعالم والثقافة املدافعة عن الدولة 

أو عن سلطة تزعم أن الدولة مرتبطة ولصيقة بها، استنادا إىل املصطلح الرتيك 

الشائع derindevlet الذي يتعامل معها باعتبارها تحالفا يشكل شبكة ممتدة 

إمنا  القوام،  معني  تنظيم  لها  يكون  أن  دون  من  ورأسيا،  أفقيا  الدولة،  داخل 

ُتحرك املنتمني إليها مصالحهم املبارشة، وقد يكون هناك ناظم بينهم يحركهم 

ويوظفهم، عىل غرار اللجنة الرسية التي أنشأها السلطان العثامين سليم الثالث 

)1761 - 1808( لحاميته بعد محاولة اغتياله وهو عائد من حرب ضد روسيا 

والنمسا، ومل يكن نائبه يعلم بوجود هذه اللجنة.

أكرث  اإلرهاب  تاريخ  يف  مجازي  اصطالح  ُيصنع  مل  رمبا  املنفردة:  الذئاب 

داللة من »الذئاب املنفردة«، والذي ُقصد به، مع الطور األخري من اإلرهابيني، 

اضطالع أفراد متأثرين بأفكار تنظيم »داعش« أو منتمني إليه رسا بعمليات 

هذه  وترك  التكتم  أو  أنفسهم،  إعالن  ثم  الدول،  بعض  يف  متفرقة  إرهابية 

يف  نفسه،  إىل  ينسبها  أو  الحوادث  هذه  ُيسِند  الذي  التنظيم،  إلعالم  املهمة 

إطار سعيه إىل تعظيم قوته، إلغراء آخرين باالنضامم إليه، أو الكيد لخصومه 

والضغط عليهم، أو السري خطواٍت نحو هدفه. وبات »الذئب املنفرد« ميثل 

آلية تنتهجها املنظامت اإلرهابية بغية ارتكاب اعتداءات من دون أن تتورط 
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فيها بنحٍو مبارش، وتفيض يف أغلب األحيان إىل عمليات دموية قد يكون لها 

أثر تحفيزي ودعايئ يرمي يف األساس إىل استقطاب مزيد من األشخاص الذين 

يستهويهم »الفكر الجهادي«، وقد تؤثر بالفعل يف سياسات بعض الدول حيال 

التعامل مع داعش. وهذا االصطالح أفرزته املؤسسات األمنية الغربية، يف إطار 

تفسريها لبعض الحوادث اإلرهابية التي تقع هناك، وعدم توصل أجهزة األمن 

دها من غياب أي صالت تنظيمية أو  لها ثم تأكُّ إىل فاعل حقيقي لها، أو توصُّ

إدارية أو مالية بني الفاعل وبني قيادات التنظيم املوجودة يف منطقة ما تسمى 

»الدولة اإلسالمية« عىل أجزاء من أرض العراق وسورية. ويحمل االصطالح يف 

مجازيته دالالت واضحة، فهؤالء »ذئاب« يف نظر من ينعتونهم بهذا، وبالتايل 

فهم يحملون عندهم كل الصفات التي ميلكها الذئب من غدر ورشاسة ورشَه، 

وصف  إىل  الثقافات،  مختلف  أتباع  بكثري،  ذلك  قبل  من  دفعت،  ما  وهي 

الحوادث اإلرهابية  البرشية. ونظرا إىل أن مرتكبي  بالذئاب  النساء  مغتصبي 

الفردية ماداموا يفاجئون الدول بعمليات خسيسة، وبعضهم يحمل جنسية 

فإن مصطلح  الدماء،  إىل  متعطشون  وألنهم  بأهلها،  يغدر  لكنه  الدول  هذه 

الذئاب يبدو مناسبا لهم.

ذو الُخرج: ُأطلق هذا املصطلح عىل املرشحني البيض الذين كانوا يرتشحون 

يف املناطق الجنوبية من الواليات املتحدة األمريكية التي يقطنها السود. وكان 

أكياس  يف  القليلة  أمتعتهم  حاملني  ترشيحهم  يعلنون  حيث  إىل  يأتون  هؤالء 

كبرية. وعىل رغم أن هذه العملية توقفت يف منشِئها، حيث يتقدم للرتشح عن 

كل منطقة أناس من أبنائها أو سكانها، فإن االصطالح اليزال قامئا، إذ تكرر يف 

سياقات اجتامعية وسياسية أخرى.

ذو الرجل السوداء: ُأطلقت هذه الصفة عىل العامل الذي يذهب إىل مكان 

عمله بينام زمالؤه ُمرضبون عن العمل، وهو سلوك يثري االحتقار لدى املرضبني، 

ويستهجنه املتعاطفون مع قضاياهم.

العثامنية  رجل أوروبا املريض: تعبرٌي أطلقه األوروبيون عىل اإلمرباطورية 

أيام ضعفها، يبني درجة الطمع فيام كانت تحط عليه يدها من أرض وموارد 

أياَم قوتها.
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الرجل الرمادي: وهو شخص مسؤول، مقرب من الحاكم، ميثل سلطة وراء 

الظل، أو يعمل من خلف  عرش ملك أو نفوذ رئيس، وقد يكون متواريا يف 

أو  امللك  هو  أحيانا  تجعله  قد  التي  القوة  من  كثريا  ميتلك  لكنه  الكواليس، 

الرئيس الحقيقي.

رجل القش: هو شخص ميارس مغالطة منطقية حني يدحض حجة أضعف 

من تلك التي قدمها الخصم، أو مل يطرحها عىل اإلطالق.

رمز الدولة: هو زعيٌم صالحياته رمزية بكاملها، مثل ما هي الحال مع امللك 

يف ظل نظام »امللكية الدستورية«.

ريح الرشق: تعبري ذاع صيته يف األدبيات السياسية العربية بعد أن استعمله 

املفكر املرصي أنور عبدامللك )1924 - 2012(، وقصد به ما يهب من الرشق عىل 

الغرب من معرفة وقوة. ويعود التعبري يف األساس إىل الحضارة اإلغريقية التي 

كانت توزع إله الريح عىل أربعة اتجاهات منها »ريح الرشق«، ثم أعطاه الزعيم 

الصيني ماو تيس تونغ رسوخا بعبارته الشهرية: »ريح الرشق تغلب ريح الغرب«. 

وارتبط املفهوم برؤية عبد امللك لتغيري العامل، من خالل رغبته يف دور يجب أن 

ميارسه العامل الثالث يف الحضارة اإلنسانية، وتفنيده املركزية األوروبية، ودعوته 

إىل عامل قائم عىل التعدد وليس احتكار جهة، مهام كانت، لإلنتاج االقتصادي 

والتقني والعلمي، خصوصا يف مجال اإلنسانيات.

السيايس،  املجال  إىل  السوق  من  مستعار  مصطلح  السياسية:  الزبونية 

يف  ويساعدها،  الحاكمة  بالنخبة  يحيط  اجتامعي  تحالف  وجود  به  ويقصد 

الحكم  مؤسسات  دامت  ما  الدميوقراطي  التوجه  معارضة  عىل  النظم،  بعض 

ال تنفصل عن اآلليات التي ُتوزع العوائد املالية عن طريقها، بحيث ُيثاب من 

يجاري الوضع القائم أو يخدمه ويعاقب من يناهضه. ويستعمل هذا التصور 

يف تفسري أسباب شيوع االستبداد يف أغلب دول منطقة »الرشق األوسط«، عىل 

سبيل املثال ال الحرص، حيث تستغل الدولة املوارد االقتصادية العامة يف خدمة 

أهدافها الخاصة، إىل جانب احتكار أدوات التثقيف االجتامعي من أجل تهميش 

الزبائنية  الزبونية أو  املعارضة السياسية، وإحكام القبضة عىل املجتمع. وتعد 

بها  يعني  الذي  روا،  أوليفيه  الفرنيس  الباحث  وفق وصف  العصبية  من  نوعا 
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ثالثة أشكال: األول يتمثل يف الشبكة التي تتشكل حول شخص بيده سلطات 

املنتفعني  لها مبجموعة  مثاال  ونجد  تنقيض سلطته،  وتتقطع خيوطها حني  ما، 

التي تلتصق بأصحاب املناصب. والثاين يتمثل يف العصبيات التقليدية التي لها 

املمتدة...  واألرس  والعائالت  والعشائر  القبائل  مثل  الدولة،  عىل  سابق  وجود 

إلخ، والتي من املمكن أن تؤدي أدوارا سياسية أو حتى تدير دفة الحكم، وفق 

النمط الخلدوين يف العصبية. أما الثالث فريتبط باملجموعات املتضامنة الحديثة، 

التي ليس لها وجود سابق عىل الدولة، والتي توجدها املنافع والحامية املتبادلة 

ملصلحتها  الدولة  تدير  التي  الحاكمة،  والشلل  األقارب  وزواج  للمحسوبيات 

وحدها، بطريقة تشبه النموذج اململويك أو تحاكيه. 

زعزعة االستقرار: وهي طريقة تستخدمها دولة كربى إلضعاف دولة أصغر 

بإطالق دعاية مضادة  التقليدية بل  العسكرية  الطريقة  باستخدام  منها، ليس 

املستهدفة، وتلويث سمعتها دوليا،  الدولة  اجتامعي داخل  إلحداث اضطراب 

وإمداد فئات مغبونة فيها بالسالح يك تطلق حربا داخلية، أو بفرض عقوبات 

حرق  أو  األساسية  البنية  من  للنيل  إرهابية  عمليات  تشجيع  أو  اقتصادية، 

املحاصيل، وصوال إىل قتل السياسيني.

ألقاه  العبارة يف خطاب  ونستون ترششل هذه  استعمل  الحديد:  الستار 

يف مارس من العام 1946 لوصف الحدود التي فرضها االتحاد السوفييتي بني 

يكن  مل  حيث  الغربية،  أوروبا  دول  وبقية  فلكه  يف  الدائرة  األوروبية  الدول 

مسموحا للشحيح من املعلومات، وللقليل من الناس باالنتقال من رشق أوروبا 

إىل غربها، يف ظل األسالك الشائكة وأبراج املراقبة التي ُنصبت عىل الحدود، 

والتي وصلت إىل ذروتها مع جدار برلني الذي ُأنشئ يف العام 1961، وانهار يف 

العام 1989.

السالم األخرض: هي واحدة من حركات عديدة للُخرض، ممن انحازت إىل 

القرن  النووية يف أوائل سبعينيات  البيئة، وقد بدأت مناهضة للتجارب  قضايا 

العرشين، لكنها رسعان ما انتقلت إىل ميادين العمل املبارش مبا يف ذلك صيد 

املهتمة  السياسية  الكيانات  ُسميت  وقد  مية.  السُّ بالنفايات  والتلوث  الحيتان، 

برعاية البيئة بـ »األحزاب الخرضاء« و»جامعات الخرض«، ويف الثقافة العربية 
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الغربية  الصحراء  نحو  املغاربة  زحف  حني  الخرضاء«  »املسرية  عن  نتحدث 

ليؤكدوا تبعيتها للمملكة املغربية.

سياسة حافة الهاوية: هي تكتيك تفاويض أو يحدث خالل تصارع اإلرادات 

إىل  أطراف  عدة  أو  آخر  طرفا  طرف  يدفع  بحيث  الدول،  بني  األزمات  وقت 

الوقوف عىل حافة الحرب، مبا يجربها عىل الرتاجع يف خامتة املطاف، وتقديم 

تنازالت قد تكون ُمهينة أو جارحة.

الثقافية  املجموعات  فيه  تحتفظ  مجتمع  عن  عبارة  وهو  َسلطة:  َصحن 

بصفاتها الفريدة، متجاورة ومتفاعلة من دون اندماج كامل وانصهار.

صناعة املستقبل: اصطالح شاع يف السنوات األخرية، يتجىل مجازه يف هذا الجمع 

هي  كام  للتصنيع،  قابال  شيئا  املستقبل  يعترب  والذي  ومعنوي،  مادي  شيئني،  بني 

السلع. وقد يصنع فرد مستقبله بالطريقة التي يريدها، ومييض فيها، لكن األصعب 

دوما هو صناعة مستقبل األمم، ألنه عملية معقدة تنطوي عىل كثري من املعطيات 

واملقومات واملحددات والتصورات، ومتر بصيغ مختلفة للتحول ُتوظف  فيها عنارص 

القوة املتاحة واملمكنة، صلبًة أو ناعمة، وتفجري الطاقات الكامنة، يف سبيل االرتقاء 

بالعيش، أو تحسني وضع األمة عىل سلم النهضة أو التقدم أو موازين القوة يف العامل.

ل يف  الصندوق األسود: ُيستخدم هذا املفهوم يف عامل الطريان، حيث ُتسجَّ

يف  إليه  ُيلجأ  ولذا  برحالتها،  الخاصة  املعلومات  كل  للطائرة  األسود  الصندوق 

حال الحوادث الناجمة عن خلل فني أو عمل إرهايب أو قرصنة ملعرفة ما الذي 

فُسمي  املخابرات،  إىل  الطريان  من  املفهوم  هذا  اسُتعري  وقد  بالضبط.  حدث 

بعض رجالها األْكفاء بالصناديق السوداء، تعبريا عن املعلومات املهمة والدقيقة 

التي يحتفظون بها يف كتامن شديد.

الطابور الخامس: يعود هذا املصطلح يف األساس إىل الحرب األهلية اإلسبانية، 

ويعني وجود جهاز منظم رسي يعمل ضمن صفوف العدو، ويرمي إىل إفساد 

يهاجم  فرانكو  املستبد  الجرنال  كان  فحني  الحريب.  املجهود  وتعطيل  وتخريب 

بالهجوم  يضطلعون  النظاميني  املقاتلني  من  طوابري  أربعة  لديه  كانت  مدريد 

األمامي املبارش، يف حني كان يوجد له طابور خامس من املتعاطفني املتمردين 

داخل املدينة عىل استعداد ملنارصته.
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الطبقات،  بني  صارمة  حدودا  يفرض  اجتامعي  نظام  هو  مغلقة:  طبقة 

من  باألفراد  ينتقل  َحراك  قيام  دون  يحول  مبا  عرق،  أو  دين  من  مستمدة 

الظاهر لهذا، حيث يقسم املجتمع إىل  النموذج  الهند  طبقة إىل أخرى. وتعد 

خمس طبقات أعالها رجال الكهنوت، وأدناها املنبوذون. ويربر هذا مبا تفرضه 

النظام  هذا  لتذويب  إجراءات  بدأ  غاندي  املهامتا  أن  رغم  وعىل  الهندوسية. 

االجتامعي الظامل بتجرميه رسميا، ومع وجود موادَّ دستورية تساعد عىل هذا، 

فإن ذلك النظام التزال له سطوة يف املناطق الريفية حيث يزيد عدد املؤمنني به.

يف  أنه   )1929  -  1857( فبلن  ثورستاين  االجتامع  عامل  يرى  الفراغ:  طبقة 

مرحلة ما من الرأساملية، تزدهر طبقة ميسورة إىل حد أنها تتفرغ إلدارة الفراغ 

السلع  رشاء  يف  التبذير  عىل  بالقدرة  مرتبطا  االجتامعي  املركز  ويصبح  نفسه، 

املادية.

حكومة  تنتهجها  التي  والترصفات  اإلجراءات  عىل  يطلق  الناعم:  الطغيان 

دميوقراطية مستغلًة سلطتها بطريقة تقلل من حقوق أو قوة الجمهور.

عاصفة الصحراء: ُأطلقت عىل الحرب التي شنها تحالف دويل ضد العراق 

لفظ  واسُتعري  الكويت.  دولَة  حسني  صدام  احتالل  بعد   1991 العام  مطلع 

»عاصفة« هنا للداللة عىل قوة هذه الحرب وشمولها وقدرتها عىل أن تكتسح 

يف طريقها كل يشء. ويف وجهها أطلق صدام عىل هذه املعركة اسم »أم املعارك« 

ملصلحته،  الحرب  هذه  أنسنة  خالله  من  حاول  أيضا  استعاري  تركيب  وهو 

وتعظيم موقعها، باعتبارها املعركة األم، أي األساسية واألصلية، وهو أمر مل يلَق 

التي شنتها قوات  الحزم«  املنوال جاءت »عاصفة  العامل. وعىل هذا  شيوعا يف 

تحالف عريب ضد الحوثيني يف اليمن.

لها،  الحروب إلعطاء داللة معينة  استعارات مع  ُتستعمل  الوقت   وَطوال 

»عناقيد  شتاينبك  جون  األمرييك  الكاتب  رواية  اسَم  إرسائيل  اقتباس  مثل 

وهي   ،1996 العام  يف  لبنان  عىل  شنتها  التي  الحرب  عىل  وإطالقها  الغضب« 

استعارة ظاهرة بقوة.

تظهر  استعارة  وهي  العمليات«،  »مرسح  بأنها  املعركة  ساحة  وتوصف 

العمليات القتالية باعتبارها أدوارا مرسومة بعناية عىل الورق من ِقبل القادة 
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واملخططني وينفذها الضباط والجنود امليدانيون، عىل رغم أن الواقع يبني أن 

جانبا ال يستهان به من الحروب يقوم عىل االرتجال. كام صارت بعض التحالفات 

العسكرية تأخذ استعارة مثل إطالق »درع الجزيرة« عىل القوة العسكرية التي 

أنشأتها دول مجلس التعاون الخليجي يف العام 1982 للدفاع عن أمن الخليج 

وردع أي اعتداء تتعرض له دول الخليج، ويف الوقت نفسه تحرص الدول عىل 

صياغة مجازية للمناورات العسكرية التي تنظمها.

العرس الدميوقراطي: هو تعبري أطلقه ساسة وأجهزة إعالم موالية للسلطة 

وهم  أتباعهم  عليها  يكون  التي  االبتهاج  حالة  به  واصفني  البلدان،  بعض  يف 

بأرسه، عىل  الشعب  موها عىل  يعمِّ أن  االقرتاع، محاولني  إىل صناديق  ذاهبون 

االنتخابات  يكتنف  مام  بؤس  يف  تكون  الحاالت  من  كثري  يف  األغلبية  أن  رغم 

التعبري محل  الذي يجعل  الحرية والنزاهة والشفافية، األمر  نفسها من غياب 

م من قبل املعارضني، الذي يسعون إىل رسم صورة مناقضة لهذا  سخرية وتهكُّ

متاما، تصل إىل حد وصف ما يجري بأنه »حداد كبري« عىل حال البالد.

السياسية،  بالشؤون  املعنيني  الصحافيني  بني  شائع  مجاز  والجزرة:  العصا 

ينظرون فيه إىل كيان ما، دولة أو مؤسسة أو جمعية، كأنها حامر ينبغي عليه 

أن يسري يف طريق معينة، إما عن طريق العقاب )العصا( أو اإلثابة )الجزرة(.

العم سام: يطَلق عىل الواليات املتحدة األمريكية لقب »بالد العم سام«، 

ويف هذا مجاز قائم إىل إسناد دولة بكاملها إىل رجل، لتكون هي هو، وهو هي، 

يف استعارة ظاهرة. وتعود هذه التسمية إىل بدايات القرن التاسع عرش، وقت 

أن كان األمريكيون، وأغلبهم من الفقراء، يخوضون حرب االستقالل ضد الجيش 

الربيطاين يف العام 1812، وهم يعانون نقصا شديدا يف اإلمدادات الغذائية. وهنا 

انربى إقطاعي اسمه صموئيل سام ويلسون أو سام، لنجدة الجيش األمرييك، 

فأرسل إليه عبوات ضخمة من لحم البقر، ممهورة بحرفني إشارة إىل الحكومة 

األمريكية الناشئة، ورسعان ما اكُتِشف أنه اسم سام، وأنه ُيستعمل بديال لهذه 

فت صورة سام يف العام 1852 لحض الشباب عىل االنخراط يف  الحكومة. ثم ُوظِّ

ر رسم متخيل له، ليصري رمزا ألمريكا، فيام بات األمريكيون  صفوف الجيش. وُطوِّ

يستعملون االسم للداللة عىل الحكومة الفدرالية.
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غرفة النجوم: عبارة عن مجلس رسي أو مجموعة أخرى داخل حكومة ما، 

يف يدها السلطة الفعلية، بغض النظر عن التشكيل الرسمي املعلن للحكومة.

الزيتون يف حياة  اتكاء عىل خريية شجرة  السالم،  إىل  يرمز  الزيتون:  غصن 

العبارة  بعد  واملعارصة  الحديثة  العربية  الثقافة  يف  معامله  وقد رسخت  البرش، 

التي أطلقها يارس عرفات يف خطاب شهري من فوق منرب األمم املتحدة، حني توجه 

إىل اإلرسائيليني ومن يساندونهم قائال: »ال ُتسقطوا غصن الزيتون من يدي«.

سوء  من  الغاضب  الحانق  املجتمع  ر  يصوِّ مجازي  تعبري  اجتامعي:  غليان 

أوضاعه االقتصادية والسياسية عىل أنه سائل يغيل.

التي  واالجتامعية  السياسية  الظروف  من  مستنبت  مفهوم  فصل عنرصي: 

مرت بها جنوب أفريقيا بني العام 1948 والعام 1990 ويستند إىل ذرائع دينية 

وفلسفية اعتنقها الحزب القومي الحاكم، وتقوم عىل فصل املناطق التي يقطنها 

البيض عن تلك التي يقطنها السود، وكذلك الفصل بينهام يف املدارس والشواطئ 

والنقل، فيام كان السود بال متثيل سيايس، ومحظور عليهم مزاولة مهن معينة.

فوز ساحق: نرص كبري يحققه طرف أو جانب واحد، مثلام يحدث يف مباراة 

لكرة القدم أو مباراة للمالكمة.

وسائل  أطلقته  االستهجان،  من  كبريا  قدرا  يحمل  مصطلح  الضبايب:  القاع 

اإلعالم عىل وزارة الخارجية األمريكية، التي يقع مقرها يف أكرث منطقة يغشاها 

الضباب يف واشنطن دي. يس. وقد امتد االصطالح من هذا التوصيف املادي إىل 

تها بأنها غري واضحة أو ضبابية. مجاز يصف السياسة الخارجية األمريكية بُرمَّ

القاعدة الشعبية: حركة سياسية نابتة من رحم املجتمع، وتعكس مكوناته واتجاهاته.

قانون الزناد: وهو قانون يصبح حيز التنفيذ تلقائيا مبجرد حدوث متغري آخر.

قلب العامل: استعارة تصور العامل باعتباره جسدا، وتجعل قلبه هو البقعة 

الجغرافية األهم التي تتيح السيطرُة عليها السيطرَة عىل العامل بأرسه، وفق ما 

تصور العامل الربيطاين هالفورد جون ماكيندر يف كتابه »املحور الجغرايف للتاريخ« 

الذي رأى النور يف العام 1904. ويعتقد ماكيندر أن التاريخ السيايس سلسلة من 

رصاعات اإلمرباطوريات والدول للسيطرة عىل هذا القلب. وأريد بهذه النظرية 

عدل  وقد  العريب.  الخليج  منطقة  يف  الرويس  للتوسع  بريطانيا  تصدي  رضورة 
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ماكيندر نظريته يف العام 1943 يف كتابه »التنافس األمرييك الرويس يف الرشق 

األوسط«، حيث رأى أن للعامل قلبني، يربط بينهام الوطن العريب. لكن معظم 

افرتاضات هذه النظرية انهارت بانهيار االتحاد السوفييتي يف العام 1991.

القوة الصلبة: تعبري عن ركائز القوة املادية التي متتلكها الدولة مثل املوارد 

واإلمكانيات  وكيفها،  كمها  يف  البرشية  والقوى  الجغرايف،  واملوقع  الطبيعية، 

االقتصادية، والقدرات العسكرية.

القوة الناعمة: تعبري عن ركائز القوة اللينة واملعنوية التي متلكها دولة مثل 

ما تنتجه من معارف وفنون وما يحل يف نفوس أفرادها من طاقة روحية، وما 

يف رؤوسهم من معارف وعلوم.

ف اللون هنا بغية إضفاء صورة سيئة عىل فرتة حكم  الكتاب األسود: ُوظِّ

د فيه  سيايس، فالكتاب كان قد ألفه مكرم عبيد بعد فصله من حزب الوفد، يعدِّ

جوانب من الفساد الذي وصم الوزارة الوفدية، ليطلق عىل أيام حكمها »العهد 

برملاين  استجواب  هيئة  عىل  عريضة  عن  عبارة  الكتاب  نواة  وكانت  األسود«. 

باعتباره وزير  النواب، مستغال ما مكنه منه منصبه  تقدم به عبيد يف مجلس 

مالية يف وزارة النحاس باشا من معلومات مهمة حول وقائع رىش ومحسوبية 

لتونس  رئيسا  كان  أن  وقت  املرزوقي  املنصف  عاد  وقد  غري مرشوع.  وكسب 

إدارة اإلعالم والتواصل برئاسة  العنوان نفسه لكتاب أصدره عن  إىل استعامل 

ابن  الدعاية تحت حكم  بـ »منظومة  أواخر نوفمرب 2013، وسمه  الجمهورية 

عيل... الكتاب األسود«، وتناول فيه أوضاع اإلعالم يف ظل حكم زين العابدين 

نظامه.  مع  تعاونوا  الذين  واملثقفني  والكتاب  املؤسسات  عن  كاشفا  عيل،  بن 

وتجىل  عمقا،  أكرث  وثقافية  سياسية  دالالت  ألداء  األسود  اللون  استعمل  وقد 

هذا يف هيئة »املسيح األسود« التي أبدعها املسيحيون األفارقة لتمييز أنفسهم 

عن املسيحيني األوروبيني، الذين قدموا لهم اإلنجيل بيد، ورسقوا أرضهم باليد 

األخرى. واستعمل الروايئ عبدالرحمن منيف اللون نفسه لوصف العراق بأنها 

»أرض السواد«، غري مقترص يف هذا عىل التعبري عن خصوبة تربة العراق التي 

حكم  ظل  يف  القامتة  السياسية  أوضاعه  عن  بل   ، عفيٍّ بطمي  نهران  يغذيها 

استبدادي يف عهد صدام حسني.
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عادة  ويوحدهم  عن خصومه  يدافع  ر  متصوَّ مرشح  هو  الخيول:  متعقب 

داخل حزب سيايس واحد.

: وهو مرشح عن منطقة أو دائرة ال يقيم فيها، فيبدو أشبه  املرشح املظلِّ

بالذين يهبطون باملظلة من عٍل.

مرشح الورقة: وهو مرشح صوري، أو شكيل، موجود عىل ورقة االقرتاع، لكنه 

انتخابه. وقد يكون هذه املرشح  الناس عىل  ال يبذل أي جهد يف سبيل حمل 

باحثا عن شهرة أو شغب يف ركاب السياسة، أو مدفوعا من ِقبل مرشح آخر له 

فرصة حقيقية، يك يشتت به األصوات التي من املمكن أن تذهب إىل منافس له.

العام  يف  مدريد  مؤمتر  انطالَق  بقوٍة  صاَحب  مصطلح  هو  السالم:  مسرية 

وحمل  إرسائيليني.  مفاوضني  مع  عربية  أطراف  فيه  اجتمعت  الذي   1991

االصطالح صورا عديدة، منها أن املتفاوضني يف رحلة طويلة لبلوغ السالم، وأن 

كثريين ممن يوافقونهم يف مسعاهم هذا يهمون خلفهم يف حشد كبري للوصول 

والشامل  العادل  السالم  تحقيق  أن  يدل عىل  ما  أيضا  ومنها  ذاته،  الهدف  إىل 

يحتاج إىل صرب وبذل جهد ُمضٍن. وقد زاحمت هذا التعبري املجازي مصطلحات 

أخرى مثل »عملية السالم« و»سالم الشجعان« و»مسارات التفاوض«... إلخ.

اإلجهاز  بغية  السياسيني  للخصوم  الهستريية  املطاردة  الساحرات:  مطاردة 

عليهم، مثلام كان ُيفَعل تاريخيا مع الساحرات يف املجتمعات الغربية.

املقاتل الشبح: أُطِلق االصطالح عىل مقاتيل داعش، وإن كان له امتداد يف 

زمن أبعد، قياسا إىل أن التخفي واملفاجأة باتا ميثالن عنرصا حاسام يف الحروب 

الحديثة، حيث أسلحة الهجوم املسترتة، وأدوات الدفاع الخفية، والقدرة عىل 

التسلل، واملراوغة. ونظرا إىل أن مقاتيل التنظيم يعتمدون عىل منط من حرب 

، وصناعة الكامئن، ومفاجأة الخصوم، فقد أطلق  العصابات يقوم عىل الكرِّ والفرِّ

والشهادات  امليدانية  الخربات  إىل  مستندين  »األشباح«،  وصف  عليهم  خرباء 

واإلفادات التي ذكرها َمن نازلوا داعش، أو إىل حديث الدواعش عن أنفسهم، 

وأسلوبهم يف القتال.

من  الفتة  مستويات  حققت  آسيا،  بلدان  من  مجموعة  اآلسيوية:  النمور 

النمو االقتصادي، وتبنت برامج تنموية يف إطار »اقتصاد السوق«، وتضم هذه 
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الدول منورا بالغة هي هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، 

ت من األشبال وهي إندونيسيا وماليزيا وتايالند والصني، وهناك من  وأخرى ُعدَّ

وصفها مجازيا أيضا باسم »التنني اآلسيوي«. وقبل هذا كان لفظ »منِر« يطلق 

عىل الواليات املتحدة األمريكية يف بعض األدبيات إبان الحرب الباردة، وقد أراد 

السوفييت التقليل من قوته فوصفوه وقتها بأنه »منِر من ورق«.

هجرة األدمغة: مصطلح استعاري يصور األدمغة عىل أنها أشخاص بوسعهم 

التحرك والرحيل، وإن كان هذا الكل يدلل عىل جزء وهو رؤوس العلامء والخرباء 

يف مختلف فروع العلم الذين يضيق بهم الحال يف بالدنا، فيهاجرون إىل بالد 

ق والتمكن، وتوفر لهم رزقا سخيا. وهناك من يطلق  تفتح لهم الطريق للتحقُّ

عىل هذه الظاهرة: »نزيف العقول«، وهي استعارة أخرى.
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زكريا، )بريوت، املنظمة العربية للرتجمة، 2009( الطبعة األوىل، ص209 و210.
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)27( املرجع السابق، الصفحة نفسها.
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د.  وتقديم:  إرشاف  املرتجمني،  من  عدد  ترجمة:  البالغة«،  »موسوعة  سلوان،  آ.  توماس   )31(
عامد عبداللطيف، )القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 2016(، الطبعة األوىل، الجزء الثالث، 
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بذي قار، العدد الخامس، املجلد الثاين، ص264ـ267.
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1984(، الطبعة األوىل، ص45.

دار  )القاهرة،  الوجود«،  ووحدة  التوحيد  بني  واملجاز  »اللغة  املسريي،  عبدالوهاب  د.   )12(
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الطبعة األوىل، الجزء الثالث: ص856ـ1089.
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الرتاث،  دار  )القاهرة،  صقر،  أحمد  السيد  تحقيق:  القرآن«،  مشكل  »تأويل  قتيبة،  ابن   )32(
1973(، الطبعة الثانية، ص20ـ21.

تحقيق:  البيان«،  وعلم  القرآن  علوم  إىل  املشوق  »الفوائد  الجوزية،  قيم  ابن   )33( 
د. عطية نايف عبدالله الغول، )عامن، دار الجنان للنرش والتوزيع، 2014(، الطبعة األوىل، 

ص21.
)34(  بقراءة نافع والحسن وشيبة وأبان عن عاصم.

تحقيق: عبدالرازق عفيفي  األحكام«،  أصول  »اإلحكام يف  اآلمدي،  بن محمد  انظر: عيل   )35(
)الرياض: دار الصميعي للنرش والتوزيع، 2003(، الطبعة األوىل، الجزء األول، ص29ـ55.
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د.ت(، الجزء الثاين، ص442.
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وتعليق:  تقديم  والشاعر«،  الكاتب  أدب  يف  السائر  »املثل  األثري،  ابن  الدين  ضياء   )39( 
د. أحمد الحويف، د. بدوي طبانة )القاهرة، دار نهضة مرص للطباعة والنرش، 1959(، الطبعة 

األوىل، الجزء األول، ص84.
)40( فخر الدين الرازي، »املحصول يف علم أصول الفقه«، تحقيق: طه جابر العلواين، )بريوت، 

مؤسسة الرسالة للنرش والتوزيع، 1999(، الطبعة األوىل، الجزء األول، ص334.
)41( أبو يعقوب السكايك، »مفتاح العلوم«، تحقيق: د. عبدالحميد هنداوي، )بريوت، دار الكتب 

العلمية، د. ت(، ص496.
وانظر كذلك: أحمد مطلوب، »معجم املصطلحات البالغية وتطورها«، )بغداد، مطبعة املجمع 

العلمي العراقي، 1983(، الطبعة األوىل، الجزء األول، ص588ـ605.
)42( د. نرص حامد أبو زيد، »االتجاه العقيل يف التفسري: دراسة يف قضية املجاز يف القرآن عند 

املعتزلة«، مرجع سابق، ص5.
حدود«،  بال  »مؤمنون  موقع  الصوفية«،  اللغة  بهاء  »يف  الحراق،  التهامي  محمد   )43( 

1 نوفمرب 2013،
http://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%8A
)44( د. عبدالوهاب املسريي، »اللغة واملجاز بني التوحيد ووحدة الوجود«، مرجع سابق، ص13.

)45( انظر:
John J. Gumperz and Stephen C. Levinson: ‘Introduction: Linguistic Rel-
ativity re-examined’ in J.J. Gumperz and S.C. Levinson )Eds.(: Rethinking 
Linguistic Relativity. Cambridge University Press 1996, page: 1.

)46( انظر:
Edward Spir: Selected Writings of Edward Spir in Language,Culture and 
Personality. Edited by David G. Mandelbaum. University of California 
Press 1949, pages: 157-159.

)47( انظر:
Ben Rampton: CROSSING: Language and Ethnicity among Adolescents. 
Longman 1995, pages: 280, 313.

)48( انظر:
Steven Pinker: The Language of Instinct. Harper 1995, pages: 60 and 61.

)49( انظر:
Bronislaw Malinowski: ‘The Problem of Meaning in Primitive Language’ in 
C.K. Ogden and I.A. Richards )Eds(: The Meaning of Meaning. Harcourt 
Brace 1923, Pages: 457-8.

)50( انظر:
Clifford Greetz: The Interpretation of Cultures. Basic Books. 1973, pages: 
12, 13, 14.
)51( وورين يد، كارين لج، فيليب هراري، »السياسة والسلطة«، ترجمة: مركز اإلمارات للدراسات 
والبحوث اإلسرتاتيجية، )أبوظبي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 2012(، 

Al Arabi Library PDF



338

اجملاز السياسي
الطبعة األوىل، ص258 و259.

)52( د. عبدالغفار مكاوي، »نداء الحقيقة.. مع ثالثة نصوص عن الحقيقة لهيدجر«، )القاهرة، 
دار رشقيات للنرش والتوزيع، 2002(، الطبعة األوىل، ص39 و40.

)53( د. سعيد عيل عبيد، »فلسفة األخالق عند برتراند راسل« )القاهرة، نيو بوك للنرش والتوزيع، 
2017(، الطبعة األوىل، ص28.

)54( ديفيد هوبكنز، »الدادائية والرسيالية.. مقدمة قصرية جدا« ترجمة: أحمد محمد الرويب، 
مراجعة: محمد فتحي خرض، )القاهرة، مؤسسة هنداوي للثقافة والتعليم، 2016(، الطبعة 

األوىل، ص71.
نيتشه«،  فلسفة  يف  للحقيقة  بديال  »الفن  أخدوش،  الحسني  انظر:  التفاصيل،  من  ملزيد   )55(

مؤسسة مؤمنون بال حدود، 
https://www.mominoun.com/pdf1/2019-03/elfan_badil.pdf

)56( أندرو إدجار وبيرت سيدجويك، مرجع سابق، ص56 و57.
)57( روالن بارت، »أساطري«، ترجمة: سيد عبدالخالق، )القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

1995(، الطبعة األوىل، ص22.
)58( املرجع السابق، ص33.

بنكراد، مراجعة: سعيد  املفهوم وتاريخه«، ترجمة: سعيد  تحليل  »العالمة:  إيكو،  إمربتو   )59(
األوىل،  الطبعة   ،)2007 العريب،  الثقايف  املركز  بريوت،  كلمة/  مرشوع  )أبوظبي:  الغامني 

ص210 و211.
)60( عبدالله الغذامي، »النقد الثقايف: قراءة يف األنساق الثقافية العربية« )بريوت، املركز الثقايف 

العريب، 2000(، الطبعة األوىل، ص67ـ69.
)61( أندرو إدجار وبيرت سيدجويك، مرجع سابق، ص57.

)62( املرجع السابق، ص58.
)63( عبدالقاهر الجرجاين، »أرسار البالغة«، مرجع سابق، ص121 وص257 و258.

)64( السكايك، »مفتاح العلوم«، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1987(، الطبعة الثانية، ص358.
)65( أبو الحسن أحمد بن فارس، »الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف 

كالمها«، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1997( الطبعة األوىل، ص149.
رسالة  تداولية«،  دراسة  الجرجاين:  لعبدالقاهر  اإلعجاز  دالئل  »املجاز يف  مداس،  )66( سعيدة 
ماجستري غري منشورة، الجزائر، كلية اآلداب، قسم اآلداب واللغة العربية، جامعة محمد 

خيرض، بسكرة، 2016، ص11ـ13.
)67( ابن جني، »الخصائص«، مرجع سابق، الجزء الثاين، ص447.

)68( انظر عىل سبيل املثال: الجاحظ »البيان والتبيني«، تحقيق: عبدالسالم هارون، )القاهرة، 
مكتبة الخانجي، 1990(، الطبعة السابعة، الجزء األول، ص143 و144.

)69( انظر:
Bauman. Z, Thinking Sociologically: An Introduction for Everyone, Cam-
bridge,MA: Basil Blackwell, 1990,p; 171.

)70( عبدالسالم املسدي، »فضاء التأويل«، مرجع سابق، ص169.
أبوظبي، »االتحاد«،  جريدة  للرؤساء«،  السيايس  الخطاب  »تحليل  يس،  السيد   )71( 

 2 يوليو 2015.
واملناهج  التاريخ  العريب..  العامل  يف  السيايس  الخطاب  »تحليل  عبداللطيف،  عامد  د.   )72(

واآلفاق«، مجلة »البالغة وتحليل الخطاب«، العدد )6( 2015، ص111.

Al Arabi Library PDF



339

الهوامش
الريموك،  املشكلة والحل«، محارضة بجامعة  السيايس:  الخطاب  )73( د. وليد عبدالحي، »لغة 

األردن، الخميس 21 نوفمرب 2013.
)74( املرجع السابق.

)75( د. رانيا فوزي سعد عيىس، مرجع سابق، ص13ـ15.
)76( نفسه، ص15 و16.

)77( د. عامد عبداللطيف، »أهم الكتاب الخفيني يف إنتاج الخطاب السيايس العريب.. هيكل بني 
املرسح والكواليس«، صحيفة »األهرام«، 24 فرباير 2017.

)78( د. مصطفى ناصف، »لعبة الكتابة«، مرجع سابق، ص323 و324.
)79( د. سيد ضيف الله، »صورة الشعب بني الشاعر والرئيس: فؤاد حداد«، )القاهرة، الكتب 

خان للنرش والتوزيع، 2015(، الطبعة األوىل، ص49.
)80( ملزيد من التفاصيل انظر:

Paul Chilton and Christina Schaffner, Discourse and Politics, in: Te-
unAdrianus van Dijk,Discourse as Social Interaction )Editor( SAGE Pub-
lications, 1st Edition,p: 206 – 230.

)81( عبدالسالم املسدي، »فضاء التأويل«، مرجع سابق، ص215 و216.
)82( والرت ج. أونج، »الشفاهية والكتابية«، ترجمة: د. حسن البنا عز الدين، مراجعة: د. محمد 
عصفور )الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، فرباير 

1994، العدد 182( الطبعة األوىل، ص99ـ103.
)83( مصطفى ناصف، »لعبة الكتابة«، مرجع سابق، ص327.

)84( إيلينا سيمينو، »االستعارة يف الخطاب«، ترجمة: عامد عبداللطيف وخالد توفيق، )القاهرة، 
املركز القومي للرتجمة، 2013(، الطبعة األوىل، ص196ـ197.

العربية  املنظمة  )بريوت،  خاطر  ريتا  ترجمة:  »املضمر«،  أوريكيوين،  ـ  كريبرات  كاترين   )85(
للرتجمة، 2008(، الطبعة األوىل، ص526.

)86( غوستاف لوبون، »سيكولوجية الجامهري«، مرجع سابق، ص122.
)87( د. إمام عبدالفتاح إمام، »معجم ديانات وأساطري العامل«، )القاهرة، مكتبة مدبويل، 1996(، 

الطبعة األوىل، املجلد الثالث، ص441.
)88( انظر: د. جابر عصفور، »غواية الرتاث«، )القاهرة، الدار املرصية اللبنانية، 2011(، الطبعة 

األوىل، ص347-259.

الفصل الثالث 
)1( ملزيد من التفاصيل عن هذه النقطة، انظر عىل سبيل املثال:

Andreas Musolff,Political Metaphor Analysis: Discourse and Scenarios, 
Bloomsbury Publishing, 1st Edition, 2016.

)2( انظر:
JernejPlkalo, Mechanical Metaphors in Politics, in: Terrell Carver and 
JernejPlkalo, Editors, Political Language and Metaphor Interpreting and 
Changing The World, London, New York, Routledge, 1st Edition, 2008.

)3( انظر: 
Martin Landu, On The Use of Metaphor in Politial Analysis, Johns Hop-
kins University Press, 1961.

Al Arabi Library PDF



340

اجملاز السياسي
والجسد:  »الذاكرة  ريكور،  بول  والجسد«،  »الذاكرة  لكتاب  مندي  سمري  د.  تقديم  انظر   )4(
والتوزيع،  للنرش  املعرفة  كنوز  دار  )عامن،  مندي،  سمري  د.  وتقديم:  ترجمة  حوارات«، 

2016(، الطبعة األوىل، ص13 و15.
)5( عبدالله الحرايص، »دراسات يف االستعارة املفهومية«، مرجع سابق، ص140–153.

)6( ملزيد من التفاصيل انظر: د. جامل سند السويدي، »أحداث غريت التاريخ«، )أبوظبي، مركز 
اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 2018(، الطبعة األوىل.

)7( ملزيد من التفاصيل، انظر: روبرت هـ. ثاولس، »التفكري املستقيم والتفكري األعوج«، ترجمة: 
حسن سعيد الكرمي، مراجعة: صدقي عبدالله حطاب، )الكويت، املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب،سلسلة عامل املعرفة، أغسطس 1979، العدد 20(، الطبعة األوىل.
التي نحيا بها«، ترجمة: عبداملجيد جحفة،  )8( جورج اليكوف ومارك جونسون، »االستعارات 

)الدار البيضاء، دار توبقال، 2009(، الطبعة الثانية، ص15.
البالغة.. الخطابة والسلطة والتضليل عند أفالطون«،  )9( د. عامد عبداللطيف )محرر(، »ضد 

)القاهرة، دار العني للنرش، 2017(، الطبعة األوىل، ص57ـ59.
)10( املرجع السابق، ص124ـ126.

)11( أرسطو، »فن الشعر«، ترجمة: د. إبراهيم حامدة، )القاهرة، هال للنرش والتوزيع، 1999(، 
الطبعة األوىل، ص 229.
)12( املرجع السابق، ص21.

)13( توماس هوبز، »اللفياثان: األصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة«، ترجمة: ديانا حبيب 
حرب، برشى صعب، مراجعة: د. رضوان السيد، )أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة ـ مرشوع 

كلمة، 2011(، الطبعة األوىل، ص41.
)14( إيلينا سيمينو، »االستعارة يف الخطاب«، مرجع سابق، ص197 و198.

)15( املرجع السابق، ص80 و82.
)16( د. مصطفى ناصف، »الدراسة األدبية والوعي الثقايف«، مرجع سابق، ص104.

)17( املرجع السابق، ص103.
)18( حاييم برملان، »نحو نظرية فلسفية يف الحجاج« ترجمة: أنوار طاهر، موقع »حكمة« 4 

سبتمرب 2015،
https://hekmah.org/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%86
)19( انظر مقدمة: د. فؤاد زكريا، لكتاب »جمهورية أفالطون«، )ديب، مؤسسة سلطان العويس 

بن عيل الثقافية، 2010(، ص172 و173.
)20( د. فؤاد بن أحمد، »متثيالت واستعارات ابن رشد: من منطق الربهان إىل منطق الخطابة«، 
)بريوت، منشورات ضفاف/ الجزائر، منشورات االختالف، 2012(، الطبعة األوىل، ص11ـ14.

)21( سعيد الوجاين، »االستعارة يف اللغة السياسية«، مرجع سابق.
)22( انظر: 

Elisabeth Elrefaie, Metaphor in Political Cartoons: Explaing audience Re-
sponses, in: Charles J. Forcevilleand EduardouriosAparisi,Editors, Mouton 
de Gruyter. Berlin, New York, 2009.
إبراهيم،  وفاء  ترجمة:  الرئيسية«،  للمفاهيم  مبديئ  متهيد  الثقايف:  »النقد  أيزابرجر،  آرثر   )23(
ص136  األوىل،  الطبعة   ،)2003 للثقافة،  األعىل  املجلس  )القاهرة،  بسطاوييس،  رمضان 

و137.
)24( انظر: 

Al Arabi Library PDF



341

الهوامش
Hanne Penninck.An analysis of metaphor used in political speech-
es responding to the financial crises of 1929 and 2008. Gent University, 
FaculteitLetteren&Wijsbegeerte, Master in de MeertaligeCommuni-
catie, 2014., https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/162/198/RUG01-
002162198_2014_0001_AC.pdf

)25( انظر: 
NikolinaBorčić& others, Conceptual Metaphor in Political Communica-
tion, PhD Zagreb University, Faculty of Political Science, 2016.

)26( انظر:
Thomas Fisher,Our Political Metaphor Problem,https://www.huffington-
post.com/thomas-fisher/political-metaphors_b_2586450.html

)27( ملزيد من التفاصيل، انظر: إيلينا سيمينو، مرجع سابق.
)28( عيل بن عبدالعزيز الجرجاين، »الوساطة بني املتنبي وخصومه«، تحقيق: محمد أبوالفضل 

إبراهيم، عيل محمد )القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، د. ت(، الطبعة الثالثة، ص323.
)29( انظر: 

Lionel Wee, Class – inclusion and Correspondence Model as Discourse 
Type, Framework for Approaching Metaphorical Discourse language in 
Society,2005, VOL 34, NO 2A, P 224.

)30( جورج اليكوف ومارك جونسون، مرجع سابق، ص12.
)31( نفسه، ص12.

)32( نفسه، الصفحة نفسها.
)33( نفسه، ص21ـ23.

)34( انظر:
Political metaphor, a matter of purposeful style on the rational, emotion-
al and strategic purposes of political metaphor, CarolaSchoor, Maastricht 
University, the Netherlands. https://benjamins.com/catalog/msw.5.1.05sch/
fulltext/msw.5.1.05sch.pdf
فهارسه: مصطفى  ورتبه ووضع  العربية«، حققه  اللغة ورس  »فقه  الثعالبي،  منصور  أبو   )35(
عبداللطيف،  حامسة  محمد  د.  تقديم:  شلبي،  عبدالحفيظ  اإلبياري،  إبراهيم  السقا، 

)القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2008(، ص382 و383.
)36( إيلينا سيمينو، مرجع سابق، ص197.

)37( ملزيد من التفاصيل، انظر:
Le livre des metaphors, Marc Fumaroli. Robert Laffont - Paris- 2012. 
1120.p
وقد اعتمد الباحث هنا عىل العرض الوايف للكتاب الذي أوردته صحيفة »البيان« اإلماراتية، 

يف 27 يناير 2013.
)38( أندرو إدجار وبيرت سيدجويك، مرجع سابق، ص55ـ59.
)39( جورج اليكوف ومارك جونسون، مرجع سابق، ص12.

)40( ملزيد من التفاصيل، انظر: 
عز الدين العالم، »اآلداب السلطانية: دراسة يف بنية وثوابت الخطاب السيايس«، )الكويت، 

Al Arabi Library PDF



342

اجملاز السياسي
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، فرباير، 2006، العدد 324(، 

الطبعة األوىل.
)41( ملزيد من التفاصيل، انظر: د. هشام مشبال، »البالغة والرسد والسلطة يف اإلمتاع واملؤانسة«، 

)عامن، دار كنوز املعرفة للنرش والتوزيع، 2015(، الطبعة األوىل.
املرصية  الدار  )القاهرة،  الرتاث«،  »غواية  عصفور،  جابر  د.  انظر:  التفاصيل  من  ملزيد   )42(

اللبنانية، 2011(، الطبعة األوىل، ص259ـ347.
)43( ملزيد من التفاصيل انظر: د. محمد رجب النجار، »جحا العريب«، )الكويت، املجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، أكتوبر 1978، العدد 10(، الطبعة األوىل.
)44( دوان موىس الزبيدي، »العيد يف اللغة والشعر.. شكوى الحال واملآل«، املؤمتر الدويل للغة 

العربية، 17ـ21 أبريل 2018، ديب، اإلمارات العربية املتحدة.
فاضل  ترجمة:  العامل«،  كابوس  األمرييك  »الحلم  ديفيز،  وين  مرييل  الدين رسدار،  ضياء   )45(

جتكر، )الرياض، مكتبة العبيكان، 2006( الطبعة األوىل، ص101 و102. 
السيايس  الخطاب  يف  قراءة  والرب:  »العذراء  القحطاين،  سهام  انظر:  التفاصيل  من  وملزيد 

األمرييك«، )بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 2007(، الطبعة األوىل.
العبد«،  تشرِت  »ال  قصيدة   )1983 والنرش،  للطباعة  بريوت  دار  )بريوت،  املتنبي،  ديوان   )46(

ص506.
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والبحوث  للدراسات  اإلمارات  مركز  )أبوظبي،  اإلسرتاتيجية،  والبحوث  للدراسات 
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الثقافة، 1958( الطبعة األوىل، ص302.

)112( وليم شكسبري، »امللك لري« ترجمة: كامل كيالين، )القاهرة، دار املعارف، د. ت(. الطبعة 
الثانية عرشة.
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)أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة ـ مرشوع كلمة، 2018( الطبعة األوىل.
 )2012 األكادميية،  املكتبة  )القاهرة،  املخترصة«،  الحضارة  »موسوعة  قاسم،  محمود   )128(

الطبعة األوىل، ص141.
للدراسات  اإلمارات  مركز  ترجمة:  الصور«،  تفكيك  »العثامنيون:  ويتكروفت،  أندرو   )129(
والبحوث اإلسرتاتيجية، )أبوظبي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 2014( 

الطبعة األوىل، ص225ـ254.
)130( املرجع السابق، ص225.

)131( صحيفة »الفجر«، 11 يناير 2018،
http://www.elfagr.com/2919760

)132( د. شاكر النابليس، »ملاذا أصبح العرب »الرجل املريض« يف النظام العاملي؟«، »دويتشفيلال«، 
14 يونيو 2012،

http://www.dw.com/ar/%D9%84%D9%85%D8%
بن عيل  )ديب، مؤسسة سلطان  نسقية«،  مقاربة  والتأويل...  »التلقي  مفتاح،  د. محمد   )133(

العويس، 2016( ص173.
)134( املرجع السابق، ص193ـ207.
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)135( إيلينا سيمينو، مرجع سابق، ص218ـ223.

)136( ملزيد من التفاصيل انظر:
ـ أمين جادة، »ملاذا كرة القدم؟«، )بريوت، الدار العربية للعلوم نارشون، 2018( الطبعة 

األوىل.
)137( إدوارد جوليانو، »كرة القدم يف الشمس والظل«، ترجمة: صالح علامين، )بريوت، دار طوى، 

1995( الطبعة األوىل، ص170.
)138( حول عالقة املثقفني بكرة القدم انظر: 

أرشف عبدالشايف، »املثقفون وكرة القدم«، )القاهرة، دار صفصافة للنرش والتوزيع، 2010(، 
الطبعة األوىل.

)139( رجاء النقاش، »صفحات من مذكرات نجيب محفوظ«، )القاهرة، دار الرشوق، 2011( 
طبعة دار الرشوق األوىل، ص38.

)140( رجاء النقاش، »نجيب محفوظ... صفحات من مذكراته وأضواء جديدة عىل أدبه وحياته«، 
)القاهرة، مركز األهرام للرتجمة والنرش، 1998( الطبعة األوىل، ص245. 

)141( محمود درويش، »ذاكرة للنسيان«، )رام الله، منشورات وزارة الثقافة بالتعاون مع دار 
النارش، 1997(، ص139.

موقع  القدم«،  وكرة  نجم..  فؤاد  أحمد  درويش،  محمود  محفوظ،  »نجيب  غنيم،  رضا   )142(
»رصيف 22«، 19 مارس 2017،

https://raseef22.com/culture/2017/03/19/%D9%86%D8%AC%D9%8A
)143( خالد يوسف، »أممية األفيون: حكايات كرة القدم خارج امللعب«، موقع »منشور«، 7 

نوفمرب 2017،
https://manshoor.com/life/football-and-nationalism/

)144( إدوارد جوليانو، مرجع سابق، ص50.
)145( صحيفة »البيان« اإلماراتية، 5 يونيو 2006.

)146( إدوارد جوليانو، مرجع سابق، ص31.
)147( عبدالحكيم قاسم، »ميال أيها الكامريوين«، صحيفة »الشعب« املرصية، 3 يوليو 1990.

)148( راجع الفكرة بعمومها يف: وليام فولربايت، »غطرسة القوة.. مثن اإلمرباطورية«، ترجمة: د. 
منار الشوربجي، سلوى حبيب، )القاهرة، مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية باألهرام، 

1994( الطبعة األوىل.
)149( كامل عبدالفتاح، »كرة القدم والسياسة«، صحيفة »الوفد«، القاهرة، 7 سبتمرب 2018.

»االتحاد«،  جريدة  عالقة؟«،  أي  والسياسة..  »املونديال  عبداملجيد،  وحيد  د.   )150( 
15 يونيو 2006.

)151( إدوارد جوليانو، مرجع سابق، ص29.
)152( نفسه، الصفحة نفسها.

)153( انظر يف هذا الشأن:
)الرياض، طبعة خاصة، 1429  القدم«،  كرة  الغامدي، »حقيقة  الحمدان  بن سعد  ذياب 

هـ( الطبعة األوىل.
)154( مقابلة مع األستاذ محمد بدر، وهو من مرافقي الشيخ الشعراوي سنواٍت طواال.

)155( د. حسن حنفي، »الكرة والسياسة«، صحيفة »املرصي اليوم«، القاهرة، 1 مارس 2012.
)156( نبيل عبدالفتاح، »السياسة والرياضة: مالحظات أولية«، صحيفة »األهرام«، القاهرة، 11 

فرباير 2016.
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موقع  الكراهية«،  مفرقعات  عىل  تعلو  ليفربول  صيحات  صالح:  »محمد  فايز،  سامح   )157(

»حفريات«، 20 مارس 2018،
https://www.hafryat.com/en/node/1803

)158( د. وحيد عبداملجيد، »املونديال والسياسة... أي عالقة؟«، مرجع سابق.
)159( انظر: د. يارس ثابت، »حروب كرة القدم«، )القاهرة، دار العني، 2010( الطبعة األوىل.

اإلماراتية،  »االتحاد«  بال حدود«، صحيفة  إمرباطورية  القدم...  »كرة  يونيفاس،  باسكال   )160(
18 يونيو 2018.

)161( صحيفة »القدس العريب«، »عندما تتحول الكرة إىل منافسة اقتصادية«، 13 فرباير 2019.
)162( ملزيد من التفاصيل انظر:

أمني الباليل، »استعارات الحرب يف الخطاب الريايض: مقاربة معرفية«، )الدار البيضاء، نور 
نرش، 2017(.

)163( صحيفة »االتحاد« اإلماراتية، »الخطاب الريايض... الحيوية يف مفردات الحرب«، 14 يوليو 
.2018

)164( إدوارد جوليانو، مرجع سابق، ص187.
)165( هشام فتح، »عنف االستعارة الصحافية: التعليق الريايض املغريب منوذجا«

http://hichamfath.blogspot.com.eg/2015/01/blog-post.html
)166( املرجع السابق.

)167( إدوارد جوليانو، مرجع سابق، ص24 و25.
)168( املرجع السابق، ص113 و114، وانظر كذلك: موقع قناة »العربية«، 17 نوفمرب 2009،

https://www.alarabiya.net/articles/2009/11/17/91534.html
 )1987 الشعب،  مطبوعات  )القاهرة،  والسياسة«،  »الكورة  فهمي،  عبدالرحمن  راجع:   )169(

الطبعة األوىل.
)170( نبيل عبدالفتاح، مرجع سابق.

)171( نفسه.
)172( خالد يوسف، »أممية األفيون: حكايات كرة القدم خارج امللعب«، مرجع سابق.

)173( املرجع السابق.
الكروي«،  العامل  تربع عرش  إىل  الفقر  وايا من  ليبرييا... رحلة جورج  )174( »رئيس جمهورية 

موقع »صدى البلد«، 1 أكتوبر 2019،
https://www.elbalad.news/4002315

)175( وكالة األنباء الفرنسية )أ. ف. ب( 21 مارس 2018.
)176( وحيد عبداملجيد، املرجع السابق.

)177( إدوارد جوليانو، مرجع سابق، ص169.
)178( نفسه، ص61.
)179( نفسه، ص85.

)180( نفسه، ص131.

)181( نفسه، ص120.
)182( أحمد الصاوي، »إصابة مالعب«، )القاهرة، بيت الياسمني للنرش والتوزيع، 2016( الطبعة 

األوىل.
)183( خالد يوسف، مرجع سابق.

)184( إدوارد جوليانو، مرجع سابق، ص149 و150. 
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)185( نفسه، ص150.
)186( نفسه، ص38.

)187( خالد يوسف، »أممية األفيون: حكايات كرة القدم خارج امللعب«، مرجع سابق.
)188( ملعلومات مفصلة عن هذه اللعبة وقواعدها انظر:

,Eric Schiller, The Official Rules of Chess, Cardoza Publishing Author,2003
)189( حميد شاكر، »لعبة الشطرنج بني فن التفكري ورقعة السياسة«، موقع »بنت الرافدين«،

http://www.brob.org/contact/200911/n14064.htm
)190( د. سعيد عارف، »الشطرنج والسياسة«، موقع »نادي منارة الشطرنج لتنمية القدرات«، 

10 يوليو 2009،
http://www.marrakech-echecs.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B7
%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%
8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/
)191( كارن روس، »الثورة بال قيادات: كيف سيبادر الناس العاديون إىل تويل السلطة وتغيري 
الوطني  املجلس  )الكويت،  ترجمة: فاضل جتكر،  والعرشين«،  الواحد  القرن  السياسة يف 
للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، مارس 2017، العدد 446( الطبعة األوىل، 

ص151.
موقع  وجيفارا«،  هتلر  وهوس  السياسة  مشاهري  لعبة  »الشطرنج...  الرباح،  عبدالعزيز   )192(

العربية، 25 ديسمرب 2017،
https://www.alarabiya.net/ar/sport/other-sport/2017/12/25/%

)193( راجع يف هذا الشأن: 
زبجنيو بريجنسيك، »رقعة الشطرنج الكربى: األولوية األمريكية ومتطلباتها الجيوسرتاتيجية«، 
ترجمة: أمل الرشقي، )عامن، الدار األهلية للنرش والتوزيع، 1997( الطبعة العربية األوىل.

)194( ملزيد من التفاصيل انظر: راي تاكري، »إيران الخفية: الشطرنج السيايس الرسي بجمهورية 
والية الفقيه«، ترجمة: مجدي كامل، )القاهرة، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع، 2007( 

الطبعة األوىل.
)195( ملزيد من التفاصيل انظر: 

ـ وليام جاي كار، »أحجار عىل رقعة الشطرنج«، ترجمة: سعيد جزائريل، تعليق وتقديم: 
مجدي كامل، )القاهرة، دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع، 2011(. الطبعة األوىل.

)196( هشام خالد، »اللغة والشطرنج«، موقع »إضاءات«، 15 أبريل 2017،
https://www.ida2at.com/the-language-and-chess/

)197( كارن روس، مرجع سابق، ص151.
)198( د. عبدالله العويض، »السياسة الدولية: شطرنج أم دومينو؟«، جريدة )االتحاد(، أبوظبي، 

28 أبريل 2017.
)199( حول هذه النظرية انظر: 

Frank Ninkovick, Modernity and Power: A History of Domino Theory 
in The Twentieth Century, The University of Chicago Press, Chicago & 
London, 1st Edition, 1994. 

)200( كارن روس، مرجع سابق، ص176.
)201( ملزيد من التفاصيل انظر: 

كارل بوالنتي، »التحول الكبري... األصول السياسية االقتصادية والسياسية لزمننا املعارص«، 
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العربية  املنظمة  ترجمة: محمد فاضل طباخ، مراجعة: د. حيدر حاج إسامعيل )بريوت، 

للرتجمة، 2009( الطبعة األوىل. 
)202( عبدالرحمن الرشقاوي، »األعامل الكاملة«، الجزء الثاين: »عيل إمام املتقني«، )القاهرة، دار 

الرشوق، 2012( الطبعة األوىل، ص43.
البناء«،  وإعادة  والتفكك  الوعي  جدليات  الهوية..  »سوسيولوجيا  عامد،  عبدالغني  د.   )203(

)بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2017( الطبعة األوىل، ص13.
)204( ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع انظر:

أرنست فولف، »صندوق النقد الدويل.. قوة عظمى يف الساحة العاملية«، ترجمة: عدنان 
عباس عيل، )الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، أبريل 

2016، العدد 435( الطبعة العربية األوىل.
)205( سالمة موىس، »االشرتاكية«، )القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د. ت( ص25 
الكاتب قد انربى للرد عىل كل هذه االنتقادات، وإن كان قد ذكرها  و26. وبالطبع فإن 

دها بوضوح يف ثنايا هذا الكتيب. وعدَّ
)206( سامر العايص، »روسيا من ثورة إىل ثورة... روسيا أحجية التاريخ«، )عامن، اآلن نارشون 

وموزعون ـ أمازون، 2019( الطبعة األوىل، ص443.
)207( ملزيد من التفاصيل حول هذه النقطة انظر: 

القرن  تجربة  يف  دراسة  أكتوبر...  ثورة  من  عام  مائة  بعد  االشرتاكية  »أزمة  كيلة،  سالمة 
العرشين«، )القاهرة، دار ابن رشد، 2018( الطبعة الثانية.

)208( د. صالح هاشم »الفقراء الجدد.. سوسيولوجية القهر والحيلة«، )القاهرة، الهيئة العامة 
لقصور الثقافة، 2017( الطبعة األوىل، ص10.

)209( املرجع السابق، ص7.
)210( نفسه، ص10.

)211( كريستيان تيليغا، مرجع سابق، ص177 و178.
)212( د. جورج قرم، »ُحكم العامل الجديد: األيديولوجيات، البنى والسلطات املعاكسة«، )بريوت، 

الرشكة العاملية للكتاب، 2013( الطبعة األوىل، ص240ـ248.

الفصل الرابع
الخطابات«،  لتحليل  حجاجية  بالغية  مقاربة  نحو  الحجاج:  بالغة  »يف  مشبال،  محمد  د.   )1(

)عامن، دار كنوز املعرفة للنرش والتوزيع، 2018(، الطبعة األوىل، ص19-18.
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  نهضة مرص  )القاهرة،  الخطابة«،  الحويف،»فن  محمد  أحمد  د.   )2(

1996(، الطبعة األوىل، ص5.
 ،)1974 عبود،  مارون  دار  )بريوت،  مطران،  خليل  ترجمة:  وليم شكسبري،»عطيل«،  انظر:   )3(

الطبعة الثامنة.
)4( ملزيد من التفاصيل انظر:

Sam Lieth, Words Like Loaded Pistols: Rhetoric from Aristotle to Obama, 
Basic Books, 1st Edition, 2012.
)5( ملزيد من التفاصيل انظر: د. يرسي عبدالغني عبدالله،»إبراهام لينكولن... عصامي من طراز 

فريد«، موقع»ثقافات«، 7 مارس 2016،
http://thaqafat.com/2016/03/30273

)6( انظر نص الخطاب كامال يف:
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https://www.archives.gov/files/press/exhibits/dream-speech.pdf

وملزيد من التفاصيل عن تجربة كينغ، انظر:
مصطفى  مراجعة:  مياس،  حسني  عديلة  ترجمة:  صربنا«،  نفد  كينغ،»ملاذا  لوثر  مارتن  ـ 

حبيب، )القاهرة: مؤسسة السجل العريب، 1966(.
)7( محمد عيل صالح،»الفصاحة من أرسطو إىل باراك أوباما«، صحيفة »الرشق األوسط«، لندن، 

21 أكتوبر 2012.
)8( ملزيد من التفاصيل انظر:

د. محمد السيد سليم،»التحليل السيايس النارصي: دراسة يف العقائد والسياسة الخارجية«، 
)بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1987(، الطبعة الثانية.

)9( توماس أ. سلوان )محرر( »موسوعة البالغة«، مرجع سابق، الجزء الثاين، ص209 و210.
)10( انظر:

Richard Alexander, Aspects of Verbal Humor. London, Tubingem INC, 
1ST Edition, 1977, p: 142.

)11( د. عبدالسالم املسدي،»الفكر العريب بني لغة السياسة وسياسة اللغة«، مرجع سابق.
)12( ملزيد من التفاصيل انظر:

ـ د. عامد عبداللطيف: »موقف أفالطون من البالغة من خالل محاوريَت جورجي أسوفيدروس«، 
 ،2008 أكتوبر   ،3 العدد   ،5 املجلد  واالجتامعية،  اإلنسانية  للعلوم  الشارقة  جامعة  مجلة 

ص:230ـ 237.
)13( د. عبدالسالم املسدي،»الفكر العريب بني لغة السياسة وسياسة اللغة«، مرجع سابق.

)14( ملزيد من التفاصيل انظر:
د. عامد عبداللطيف، »إسرتاتيجيات اإلقناع والتأثري يف الخطاب السيايس«، )القاهرة، الهيئة 

املرصية العامة للكتاب، 2012(، الطبعة األوىل.
)15( كرستينا شتوك، »اللغة كوسيلة للسلطة: إسرتاتيجيات البالغة العربية السياسية يف القرن 

العرشين«، أملانيا، رايرشت ـ فيزبادن، 1999، الطبعة األوىل. انظر:
http://www.odabasham.net/show.php?sid=1715

)16( انظر بوجه عام:
د. محمد عابد الجابري، »بنية العقل العريب: دراسة تحليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة 
الطبعة   ،)2( العريب«  العقل  »نقد  العربية(،  الوحدة  دراسات  مركز  )بريوت:  العربية«، 

الرابعة، 1992.
)17( ملزيد من التفاصيل انظر:

الفكرية  التجربة  ومسالك  الت  تشكُّ يف  دراسات  الحارض...  يف  »املايض  جعيط،  هشام  ـ 
العربية«، )بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 1997(، الطبعة األوىل.

)18( ملزيد من التفاصيل، انظر:
د.  ترجمة:  ومظاهره«،  الالتسامح  أسباب  الحوار:  »أعداء  ياكوبوتيش،  أنجلو  مايكل  ـ 

عبدالفتاح حسن، )القاهرة، دار رشقيات للنرش والتوزيع، 2009(، الطبعة األوىل.
هنداوي  مؤسسة  )القاهرة،  زعيرت،  عادل  ترجمة:  العرب«،  »حضارة  لوبون،  غوستاف   )19(
للتعليم والثقافة، 2012(، واالقتباس أورده املؤلف من ثنايا الكتاب، السيام من فصل »فتوح 

العرب«، ص139ـ160.
)20( راجع يف هذا الشأن: 

ـ أماراتيا صن، »الهوية والعنف... وْهُم املصري الحتمي«، )الكويت، املجلس الوطني للثقافة 
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والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، يونيو 2008، العدد 352(.

والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  )الكويت،  والشعر«،  »اإلسالم  العاين،  ميك  سامي  د.   )21(
واآلداب،سلسلة عامل املعرفة، يونيو 1983، العدد 66( الطبعة األوىل، ص:96ـ105.

)22( محمد الصادق سامل الخازمي، »أثر الثقافة يف بناء القصيدة الجاهلية«، )القاهرة، املجموعة 
العربية للتدريب والنرش، 2008( الطبعة األوىل، ص185.

)23( شريين العدوي، »الحياة االجتامعية يف كتاب األغاين لألصفهاين«، )القاهرة، الهيئة املرصية 
العامة للكتاب، 2012(، الطبعة األوىل، ص72.

)24( د. جابر عصفور، »تحرير العقل«، )القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2016( الطبعة 
األوىل، ص187ـ 190.

للثقافة  الوطني  املجلس  )الكويت،  والتواصل«،  والتفسري  »اللغة  ناصف،  مصطفى  د.   )25(
والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، يناير 1995، العدد 193(، الطبعة األوىل، ص18.

)26( د. وهب أحمد رومية، »شعُرنا القديم والنقد الجديد«، )الكويت، املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، مارس 1996، العدد 207(، الطبعة األوىل، ص7 و8.

)27( د. عبدالحكيم رايض، »النقد العريب..التاريخ ـ املصطلح ـ املنهج«، )القاهرة، الهيئة املرصية 
العامة للكتاب، 2017(، الطبعة األوىل، ص293.

)28( د. قاسم عبده قاسم، »عن الشعر والحرب... أغاين الحروب الصليبية«، مركز عني للدراسات 
والبحوث اإلنسانية واالجتامعية، 23 يوليو 2014،

http://www.dar-ein.com/articles/66/% %84%D9 /
)29( املرجع السابق.

)30( وردت هذه التعبريات يف كتايَب »معامل يف الطريق«، و»معركة اإلسالم والرأساملية« لسيد 
قطب، وقد صدرت عدة طبعات منهام عن »دار الرشوق« بالقاهرة، انظر باألخص: سيد 

قطب، »معامل يف الطريق«، )القاهرة، دار الرشوق، 1987(، الطبعة الحادية عرشة.
النبي«، وقد َنرشت صحيفة »الرشق األوسط« هذا  الظواهري، »فرسان تحت راية  )31( أمين 
الكتاب، الذي نجح أحد أعوان الظواهري يف تهريبه إىل باكستان ومنها إىل لندن، يف عدة 

حلقات، ثم نرَشه أحُد املواقع التابعة للقاعدة عىل اإلنرتنت:
https://www.kutubpdfbook.com/book/%D8%
»مركز  األمة«، مخطوط نرشه  بها  أخطر مرحلة ستمرُّ  التوحش..  »إدارة  ناجي،  بكر  أبو   )32(

البحوث والدراسات اإلسالمية«.
)33( إسكندر عبدالنور، »العقل العريب: أنطولوجيا املجرد والَعيني«، ترجمة: مصطفى حجازي، 

)بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2017(، الطبعة األوىل، ص155 و176 و177.
)34( د. هشام رشايب، »النظام األبوي وإشكالية تخلف املجتمع العريب«، ترجمة: محمود رشيح 

)بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1993(، الطبعة الثانية، ص107.
)35( حول هذا املفهوم ومن ميثلونه، انظر:

د. محمد حافظ دياب، »اإلسالميون املستقلون.. الهوية والسؤال«، )القاهرة، الهيئة املرصية 
العامة للكتاب ـ مكتبة األرسة، 2005(، الطبعة الثانية.

)36( ملزيد من التفاصيل عن هذه املسألة، انظر:
أحمد محمد املعتوق، »أفعل التفضيل وأحسن التمثيل يف محكم التنزيل«، )الدار البيضاء، 

املركز الثقايف العريب، 2005(، الطبعة األوىل.
)37( د. مصطفى ناصف، »لعبة الكتابة«، مرجع سابق، ص219.

)38( توم إيجلهارت، »لغة املارينز... كلامت قدمية مبعاٍن جديدة«، يف: مجموعة باحثني، »احتالل 
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العقل... اإلعالم والحرب النفسية«، جمع وترجمة وتقديم: بثينة النارصي، )القاهرة، طبعة 

خاصة، 2017(، الطبعة األوىل، ص38.
)39( ليزا ج. أسبينول، أورسوال م. ستودينجر، »سيكولوجية القوى اإلنسانية: تساؤالت أساسية 
وآخرين،  األعرس  يوسف  صفاء  ترجمة:  اإليجايب«،  النفس  لعلم  مستقبلية  وتوجهات 

)القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، 2006(، الطبعة األوىل، ص404.
دراسة  السياسية:  الرموز  وبناء  املرئية  اإلعالم  »وسائل  الحديدي،  محمد  عبدالرحمن   )40(
للدراسات  العريب  الدميوقراطي  املركز   ،»2018 حتى   2014 من  الفرتة  يف  املرصية  الحالة 

اإلسرتاتيجية، السياسية واالقتصادية، 18 أبريل
https://democraticac.de/?p=60112, 2019
الرموز  فيبناء  اإلعالم  توظيف  مناذج  األيقونات:  »صناعة  عبدالفتاح،  الزهراء  فاطمة   )41(

السياسية«، بوابة »األوان«، 7 أبريل 2018،
https://www.alawan.org/2018/04/07/

)42( راجع أبيات ابن هانئ، والتعليق عليها وعىل أشعار من هذا القبيل انظر:
للنرش والتوزيع، 2019(،  األديب  املحرر  )القاهرة، دار  أمني، »املهدي واملهدوية«،  ـ أحمد 

ص15ـ24.
)43( د. عيل الوردي، »وعاظ السالطني«، )لندن، دار كوفان، 1995(، الطبعة الثانية، ص51.

)44( د. محمد جامل الطحان، »قراءة تاريخية لالستبداد يف الفكر والشعر العربيَّني«، يف: عيل 
مركز  )بريوت،  املعارصة«،  العربية  الحكم  نظم  يف  »االستبداد  )محرر(،  الكواري  خليفة 

دراسات الوحدة العربية، 2005(، الطبعة األوىل، ص319.
)45( أبو عثامن بن بحر الجاحظ، »البخالء«، ضَبط النصوص وعلق عليها: محمد عيل أبوالعباس، 

)القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2012(، ص29ـ30.
)46( د. يارس ثابت، »صناعة الطاغية.. سقوط النخب وبذور االستبداد«، )القاهرة، دار أكتب 

للنرش والتوزيع، 2103( ص253.
)47( ساعود جامل ساعود، »ظاهرة النفاق السيايس ما بني طبقتي املستفيدين والرأي العام«، 

صحيفة »رأي اليوم«، 26 يناير 2015.
)48( توفيق الحكيم، »تحت شمس الفكر«، )القاهرة، مكتبة مرص، 1988( ص133ـ134.

الطبعة األوىل،  األكادميية، 2014(،  املكتبة  )القاهرة،  السيايس«،  النقد  نبيل راغب، »علم   )49(
ص51.

عربية  كلامت  )القاهرة،  االستعباد«،  ومصارع  االستبداد  »طبائع  الكواكبي،  عبدالرحمن   )50(
للرتجمة والنرش، د. ت( ص66.

م، 1964(، الطبعة  )51( سالمة موىس، »البالغة العرصية واللغة العربية«، )القاهرة، مطبعة التقدُّ
األوىل، ص54.

والنرش،  للثقافة  املدى  دار  )بغداد،  منزلجي،  أسامة  ترجمة:  أسود«  »ربيع  ميللر،  )52( هرني 
2015(، الطبعة األوىل، ص20.

األوىل،  الطبعة  العريب، 2016(،  االنتشار  )بريوت، مؤسسة  الكون«،  األصفر، »رسة  )53( محمد 
ص84. 

)54( موقع »يب يب يس«، 5 سبتمرب 2016،
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/09/160905_philippine_presi-
dent_obama_meeting

)55( صحيفة »صوت األمة«، القاهرة، 12 نوفمرب 2017.
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)56( موقع »إرم نيوز«، 27 أغسطس 2016،

https://www.eremnews.com/culture/interviews/552865
)57( وكالة أنباء »رويرتز«، 25 فرباير 2018.

)58( »سجال حاد بني ترامب وكلينتون«، موقع »قناة امليادين«، 1 نوفمرب 2016،
http://www.almayadeen.net/news/politics/
وانظر أيضا: »املناظرة الثانية بني كلينتون وترامب.. سجال حول الجنس والكذب واألرشطة 

املبتذلة وداعش«، جريدة »النهار« اللبنانية، 1 أكتوبر 2016،
https://www.annahar.com/article/482932-%D8%A7%%

وانظر كذلك نص املناظرة عىل قناة »يورنيوز«،
https://www.youtube.com/watch?v=q8EnGfOWk0c
)59( محمد الخويل، »امليديا وهبوط الخطاب السيايس«، صحيفة »البيان«، ديب، 5 فرباير 1998.

)60( وفاء محمود، »البذاءة يف العقل العريب«، صحيفة »األهرام«، القاهرة، 13 يونيو 2017.
)61( أسامة الرنتييس، »البذاءة السياسية«، صحيفة »العرب اليوم«، عامن، 17 ديسمرب 2012.

)62( انظر:
Estelle Ferrarese, The Political Vulnerability, USA, New York, Routledge, 
1st Edition, p; 17.
)63( جون سكانالن، »النفايات.. مدخل إىل الشك والخطأ والعبث«، ترجمة: د. محمد زياد كبة، 

)أبوظبي، مرشوع كلمة، 2017(، الطبعة األوىل، ص24.
»البيان«، ديب،  التغريدات«، صحيفة  االفرتاضية وخطاب  الرسدية  »لغة  نبيل عبدالفتاح،   )64(

1 أبريل 2016.
)65( د. وائل بيومي السباعي، »االضطرابات النفسية والعصبية عند األطفال.. الوقاية والعالج«، 

)القاهرة، العريب للنرش والتوزيع، 2010(، الطبعة األوىل، ص138.
)66( محمد املصباحي، »هل ميكن الكالم عن الحق يف الكذب يف املجال السيايس؟«، الكويت، 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، مجلة »عامل الفكر«، العدد 1 املجلد 38، يوليو 

-سبتمرب 2009، ص212.
)67( جون جي. مريشيمر، »ملاذا يكذب القادة... حقيقة الكذب يف السياسة الدولية«، ترجمة: 
د.غانم النجار، )الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ديسمرب 2016، العدد 

443( ص26 و27.
)68( راجع يف رشح معاين الكذب وفالسفته عرب العصور:

 د. حمدي الرشيف، »فلسفة الكذب والخداع السيايس«، )القاهرة، رؤية للنرش والتوزيع، 
2019(، الطبعة األوىل.

)69( د. محمد املصباحي، مرجع سابق، ص209ـ213.
)70( املرجع السابق، ص217.

)71( د. لطفي عبدالبديع، »فلسفة املجاز بني البالغة العربية والفكر الحديث«، مرجع سابق، 
ص225.

)72( د. محمد املصباحي، مرجع سابق، ص210.
)73( املرجع السابق، ص212 و213.

)74( ملزيد من التفاصيل، انظر: د. حمدي الرشيف، مرجع سابق، ص64ـ71.
)75( جون جي. مريشيمر، مرجع سابق، ص25.
)76( محمد املصباحي، مرجع سابق، ص210.
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)77( املرجع السابق، ص219ـ220.

)78( نفسه، ص214.
)79( آرثر إيزابرجر، »النقد الثقايف: متهيد مبديئ للمفاهيم الرئيسية«، مرجع سابق، ص219.

)80( املرجع السابق، ص215.
)81( جون جي. مريشيمر، مرجع سابق، ص26 وص31.

الفصل الخامس
)1( ملزيد من التفاصيل عن هذه النقطة، انظر:

)املنامة،  لعيبي،  شاكر  د.  ترجمة:  اإلشهارية«،  الصورة  يف  البالغة  »مجازات  دوران،  جاك 
مؤسسة الدورسي للثقافة واإلبداع، 2010(، الطبعة العربية األوىل.

)2( هيثم حسني، »فضاء املجاز واالستعارة بني الصورة والكلمة«، موقع »ضد اإلرهاب«
http://againsterhab.com/?p=17246

)3( شاكر لعيبي، »الصورة.. املريئ واملكتوب«، موقع أنطولوجيا، 26 نوفمرب 2017،
http://alantologia.com/page/22205/

)4( ملزيد من التفاصيل انظر: 
ـ د. شاكر لعيبي، »بالغة اللغة األيقونية... الصورة بوصفها بالغة«، )بغداد، سلسلة كتاب 

الصباح، 2008(، الطبعة األوىل.
قيرص  ترجمة:  القوى«،  خيال  يف  بحث  اإلرادة...  يقظة  وأحالم  »األرض  غاستونباشالر،   )5(
الجليدي، مراجعة: كاظم جهاد )أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة ـ مرشوع كلمة، 2018(، 

الطبعة األوىل، ص29.
)6( سوزان سونتاج، »أبعاد الصورة«، ترجمة: عفاف عبداملعطي، )القاهرة، هفن للرتجمة والنرش 

والربمجيات، 2009(، الطبعة األوىل، ص170.
)7( روالن بارت، »الغرفة املضيئة... تأمالت يف الفوتوغرافيا«، ترجمة: هالة مّنر، مراجعة: د. أنور 

مغيث، )القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 2010(، الطبعة األوىل، ص10.
)8( املرجع السابق، ص175.

)9( نفسه، ص190.
)10( أرثرإيزابرجر، مرجع سابق، ص128.

املعرفة،  عامل  )سلسلة  واإليجابيات«،  السلبيات  الصورة...  »عرص  عبدالحميد،  شاكر  د.   )11(
الطبعة   )311 العدد   ،2005 يناير  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  الكويت، 

األوىل، ص7 و8.
2015(، ص131  الدوحة،  كتاب  )الدوحة،  الصور«،  وأشهر  الفنون  »تاريخ  )12( سالمة موىس، 

و132.
)13( د. شاكر عبدالحميد، »علم نفس اإلبداع«، )القاهرة، دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع، 

1995(، الطبعة األوىل، ص225.
)14( املرجع السابق، ص11.

الرشوق،  )القاهرة، دار  الفكري«،  تراثنا  )15( د. زيك نجيب محمود، »املعقول والالمعقول يف 
1987(، الطبعة الرابعة، ص252.

)16( انظر مقدمة د. عفاف عبداملعطي لكتاب سوزانسونتاج، مرجع سابق، ص11.
)17( سوزان سونتاج، مرجع سابق، ص101.

)18( املرجع السابق، ص171.
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)19( جورج اليكوف، »ال تفكر يف فيل: الخطاب السيايس بني املحافظني والتقدميني«، ترجمة: 

طارق النعامن، )القاهرة: املركز القومي للرتجمة، 2015(، الطبعة األوىل، ص88.
)20( املرجع السابق، ص89.

)21( نفسه، ص85 و86.
)22( انظر:

ErvignGoffman: ‘Footing’ in Forms of Talk. University of Pennsylvania 
Press 1981, pages: 124-125.

)23( ملعلومات عن هذا الفنان، ومطالعة بعض لوحاته، انظر:
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%88%D8%
)24( انظر القصيدة يف: أوس داوود يعقوب، »شعراء إرهابيون... مختارات من الشعر العريب 
موقع  كذلك:  وانظر  2010(، ص92.  والنرش،  للدراسات  دار صفحات  )دمشق،  املقاوم«، 

»بوابة الشعراء«،
https://www.poetsgate.com/ViewPoem.aspx?id=726

)25( ملزيد من التفاصيل عن حادث مقتل الدرة انظر: 
عبدالعزيز جويدة، »محمد الدرة«، القاهرة، د. ن، 2007، الطبعة األوىل، وقد شمل هذا 

الكتاب كثريا مام وصف الواقعة بتفاصيلها، وهو ما اعتمدنا عليه يف رواية ما حصل.
»الصورة  حسن،  عيل  عامر  يف:  والحرب  والصورة  الرسم  عن  التاريخي  امللمح  هذا  ورد   )26(
والحرب«، ورقة مقدمة إىل ندوة »دور اإلعالميني يف تغطية الحروب«، التي انعقدت يف 

اإلسكندرية، مارس 2004.
عثامن،  نعيامن  ترجمة:  ومجتمعي«،  ثقايف  معجم  املفاتيح...  »الكلامت  وليامز،  رميوند   )27(
 ،)2005 للثقافة،  األعىل  املجلس  )القاهرة،  بريري،  محمد  مراجعة:  أسد،  طالل  تقديم: 

الطبعة األوىل، ص201 و202.
مجلة  دمشق،  املعنى«،  تصور  يف  دراسة  الذهنية...  »الصورة  معلوف،  أحمد  سمري  د.   )28(

دمشق، املجلد )26(، العددين األول والثاين 2010، ص115.
)29( د. عبدالله بن محمد آل تويم، »دور العالقات العامة يف تكوين الصورة الذهنية للمؤسسات 
الخريية واملحافظة عليها«، ورقة عمل مقدمة للقاء السنوي الخامس الذي نظمته »جمعية 

الرب« يف املنطقة الرشقية باململكة العربية السعودية، 1425هـ.
)30( جوردون مارشال، »موسوعة علم االجتامع«، مرجع سابق، املجلد الثاين، ص881.

)31( أندرو إدجار وبيرت سيدجويك، مرجع سابق، ص376 و377.
)32( انظر:

Penelope Brown and Stephen C. Levinson: Politeness. Cambridge Univer-
sity Press 1978
صفحات  دار  )دمشق،  والسيايس«،  املثقف  بني  واملواجهة  »الرصاع  الربيعي،  صاحب   )33(

للدراسات والنرش، 2010(، الطبعة األوىل، ص77.
)34( ميشيل فوكو، »جينيالوجيا املعرفة«، مرجع سابق، ص21. 

فريوز«،  إىل  جربان  من  والهوية  الثقافة  والحداثة..  »بريوت  ديب،  كامل  كذلك:  وانظر 
)بريوت، دار النهار للنرش، 2010(، الطبعة األوىل، ص235.

)35( عبدالرحمن شقري، »الصورة الذهنية«، مايو 2013، مجلة املعرفة،
http://almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=407&Model=M&Sub-
Model=197&ID=1877&ShowAll=On
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)36( آرثر إيزابرجر، مرجع سابق، ص219.

)37( ملزيد من التفاصيل، انظر:
واألشياء«،  الناس  واقع  لفهم  محاولة  الذهنية:  »الصورة  العسكر،  عبدالعزيز  بن  فهد  د. 

)الرياض، دار طويق للنرش والتوزيع 1414هـ(، الطبعة األوىل.
)38( ميشال فوكو، »وهم الحقيقة... مختارات«، ترجمة: مصطفى املسناوي وآخَرين، )الجزائر، 

منشورات االختالف، 2006(، الطبعة الجزائرية األوىل، ص12.
)39( د. عبدالغني عامد، مرجع سابق، ص103.

)40( قاسم عبده قاسم، »ماهية الحروب الصليبية«، )الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، مايو 1990، العدد 149(، الطبعة األوىل، ص7.

)41( فرانكو كارديني، »أوروبا واإلسالم: تاريخ من سوء التفاهم«، ترجمة: د. عامد البغدادي، 
)القاهرة، دار رشقيات للنرش والتوزيع، 2008(، الطبعة األوىل، ص85 و86.

)42( صالح عيىس، »الثورة العرابية«، )القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2012(، ص288.
)43( د. لطيفة محمد سامل، »عرايب ورفاقه يف جنة آدم: دراسة وثائقية«، )القاهرة، دار الرشوق، 

2009(، الطبعة األوىل، ص89.
)44( ملزيد من املعلومات عن جرمية »البلطجة«، انظر:

معوَّض عبدالتواب، »الوسيط يف رشح جرائم البلطجة والجرح والرضب«، )بريوت، مؤسسة 
املعارف للطباعة والنرش، 1998(، الطبعة األوىل.

الحديث(، ص855  دار  )القاهرة،  املحيط«،  »القاموس  آبادي،  الفريوز  الدين  انظر: مجد   )45(
و856.

)46( عبدالله الشمري، »الرشف... موروث أم مكتسب؟«، صحيفة »الرشق«، الدوحة، 15 يوليو 
.2012

)47( فاطمة عنرت، »ما معنى الرشف؟«، جريدة »املساء«، القاهرة، 29 مايو 2008.
الطبعة   ،)1984 الجيل،  دار  )القاهرة،  »النظرات«،  املنفلوطي،  لطفي  مصطفى  انظر:   )48(

الخامسة.
)49( د. محمد غالب بركات، »سيكولوجية البلطجة... رؤية عالجية«، )القاهرة، نيوبوك للنرش 

والتوزيع، 2017(، الطبعة األوىل، ص34 و35.
)50( عادل حبة، »دميوقراطية البلطجة«، موقع الحوار املتمدن، العدد 1399، 14 ديسمرب 2005.

)51( املرجع السابق، وانظر أيضا: محمد غالب بركات، مرجع سابق، ص29ـ34.
)52( عبدالكريم العلوجي، »الرصاع عىل العراق... من االحتالل اإلنجليزي إىل االحتالل األمرييك«، 

)القاهرة، الدار الثقافية للنرش، 2007(، الطبعة األوىل، ص183.
موقع  الصهيوين؟«،  الفكر  بلطجة  اعتدنا  »هل  عامر،  إميان  املثال:  سبيل  عىل  انظر   )53(

»إنسايدر«، 13 ديسمرب 2017،
http://insidermasr.com/menofia-uni/8839
)54( د. فؤاد زكريا، »العرب والنموذج األمرييك«، )القاهرة، دار املحرر األديب للنرش والتوزيع، 

2020(، الطبعة األوىل، ص18.
املثقفني  آلراء  سوسيولوجية  دراسة  والعوملة...  العربية  »الثقافة  الربغثي،  حسن  محمد   )55(

العرب«، )بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، 2007(، الطبعة األوىل، ص124.
)56( تريك الحمد، »الثقافة العربية يف عرص العوملة«، )ديب، دار مدارك للنرش، 2012(، الطبعة 

الرابعة، ص224.
للنرش،  العبيكان  مكتبة  )الرياض،  سبتمرب«،  من  عرش  »الثاين  الشهري،  الله  عبد  محمد   )57(
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2007(، الطبعة األوىل، ص204.

)58( انظر عىل سبيل املثال: 
 Frank Furedi, On Tolerance: A Defence of Moral Independence, London @
.New york, The Continuum publishing Group, 1ST Edition,2011, p: 25 – 54

)59( انظر: 
Paul Ricoeur, )Editor(, Tolerance Between Intolerance and The Intolerable, 
Oxford, Berghahn Books, 1st Edition, 1996, p; 1. 
سابق،  مرجع  ومظاهره«،  الالتسامح  أسباب  الحوار:  »أعداء  ياكوبوتيش،  أنجلو  مايكل   )60(

ص553 و554.
)61( جورج سباين، مرجع سابق، الجزء األول، ص39.

)62( املرجع السابق، ص43.
)63( نفسه، ص49 و50.

)64( نفسه، ص64.
)65( انظر: 

W. Montgomery Watt, Muhammad: Prophet and Statesman, Galaxy Book, 
London, New York, Oxford University Press, 1961, p: 212.
الدولة وما بعدها«، )بريوت،  لإلسالميني: ما قبل  )66( د. هبة رؤوف عزت، »الخيال السيايس 

الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 2015(، الطبعة األوىل، ص72 و73.
)67( هارولد ج. السيك، »الدولة نظريا وعمليا«، )القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2012(، 

الطبعة الثانية، ص14.
)68( غيوم سبريتان ـ بالن، »الفلسفة السياسية يف القرنني التاسع عرش والعرشين«، ترجمة: عز 

الدين الخطايب، )بريوت، املنظمة العربية للرتجمة، 2011(، الطبعة األوىل، ص227ـ234.
)69( ملزيد من التفاصيل انظر: إدوارد سعيد، »االسترشاق: املعرفة، السلطة، اإلنشاء«، ترجمة: 

كامل أبو ديب )بريوت: مؤسسة األبحاث العربية، 1995( الطبعة الرابعة.
للثقافة  الوطني  العريب«، )الكويت، املجلس  الرتاث  )70( د. محمد حسن عبدالله، »الحب يف 
والفنون واآلداب، سلسلة »عامل املعرفة«، العدد 36، 1980(، الطبعة األوىل، ص265 و266.

)71( الطاهر لبيب، »سوسيولوجيا الغزل العريب.. الشعر العريب منوذجا«، ترجمة املؤلف نفسه 
)بريوت، املنظمة العربية للرتجمة، 2009(، الطبعة األوىل، ص72.

)72( ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أيب يعقوب اسحق، »الفهرست«، ضبط ورشح: د. يوسف 
عىل طويل )بريوت، دار الكتب العلمية، 2010(، ص478 ـ 481.

الكتب  هذه  بني  ومن  الكتاب،  هذا  ذكر  عىل  العذري  الحب  يف  ألفوا  ممن  كثري  أىت  وقد 
كتاب:أحمد عبدالستار جواري، »الحب العذري.. نشأته وتطوره«، )القاهرة، مكتبة املثنى، 

1984( الطبعة األوىل.
املجلس  )الكويت،  والشعر«  »اإلسالم  العاين،  ميك  سامي  د.  انظر:  التفاصيل  من  ملزيد   )73(
األوىل،  الطبعة  يونيو 1983(،  العدد 66،  املعرفة،  للثقافة والفنون واآلداب، عامل  الوطني 

ص118 ـ 127.
)74( الطاهر لبيب، املرجع السابق، ص7 و8.

املقموع«  الحب  العذري.. دراسة يف  انظر: يوسف يوسف، »الغزل  التفاصيل،  )75( ملزيد من 
)دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 1978(، الطبعة األوىل.

)76( طه حسني، »حديث األربعاء«، )القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب – مكتبة األرسة، 
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1997(، ص188 وما بعدها.

)77( انظر:
- زيدان، رشا. )2016( روح.األول )الطبعة األوىل(. دار الكرمة، ص71. 

- الفواز، نور. )2019( نبضات هاربة. ببلومانيا للنرش والتوزيع، ص103. 
- القايض، أحمد. )2020( ألنها تستحق. دار دّون للنرش والتوزيع، ص286.

الهيئة  التي تنرشها  الذخائر  املتنبي، تحقيق: د. عبدالوهاب عزام، ضمن سلسلة  )78( ديوان 
العامة لقصور الثقافة يف مرص، 1996، تصويرا من طبعة أخرى صدرت يف العام 1944 عن 

»لجنة التأليف والرتجمة والنرش« بالقاهرة.
)79( انظر: موقع سطور، »تعريف الغزل العذري«،

https://sotor.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%
B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A/

)80( حول سامت هذه القبيلة وخصائلها، انظر: الطاهر لبيب، مرجع سابق، ص177 ـ 191.
الهجري«،  الثاين  القرن  نهاية  الغزل حتى  الفني يف شعر  »الصدق  الخطيب،  قيص فاضل   )81(

عامن، دار الخليج للنرش والتوزيع، 2020، الطبعة األوىل، ص152.
)82( نعمية براندوجي، »الغزل األموي اإلباحي والعذري«، موقع »ديوان العرب«،

https://www.diwanalarab.com/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2
%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A-14329

)83( د.محمد حسن عبدالله، مرجع سابق، ص262.
)84( نفسه، ص263.

الفصل السادس 
)1( انظر عىل سبيل املثال: 

الري داميوند، مارك بالنرت، »تكنولوجيا التحرر: وسائل اإلعالم االجتامعي والكفاح يف سبيل 
)أبوظبي، مركز  اإلسرتاتيجية،  والبحوث  للدراسات  اإلمارات  ترجمة: مركز  الدميوقراطية«، 

اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 2013( الطبعة األوىل.
)2( عبدالله الغذامي، مرجع سابق، ص203.

)3( نفسه، ص204.
)4( ميشيل فوكو، »نظام الخطاب«، ترجمة: د. محمد سبيال، )بريوت، دار التنوير، 2007( الطبعة 

األوىل، ص4.
)5( ملزيد من التفاصيل، انظر:

الجاحظ، »البيان والتبيني«، مرجع سابق، الجزء األول، باب الصمت، ص 209-194.
)6( ملزيد من التفاصيل، انظر:

العدد  العلوم،  دار  كلية  تداولية«، مجلة  دراسة  الصمت..  »بالغة  وليد سعيد شيمي،  د. 
36، يونيو 2015.

)7( أدي ولد آدب، »بالغة الصمت وصمت البالغة«، موقع »مورينيوز«، 23 أبريل 2017،
https://maurinews.info/arts/7991/

بريوت،  »الديار«،  صحيفة  السياسة«،  يف  واإلصغاء  »الصمت  عبيدات،  خالد  د.   )8( 
31 أكتوبر 2017.
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للنرش  املرصية  )القاهرة،  وسلم«،  عليه  الله  محمد صىل  »عبقرية  العقاد،  محمود  عباس   )9(

والتوزيع، 2000( ص13. 
)القاهرة،  اإلعاقة«،  ذوي  لألشخاص  القانونية  اإلرادة  عن  »التعبري  عبدالسالم،  سامح  د.   )10(

طبعة خاصة، 2017( الطبعة األوىل، ص33-29.
)11( د.خالد سعد النجار، »الصمت الفضيلة الغائبة«، موقع »صيد الفوائد«،

http://www.saaid.net/rasael/815.htm
رت صمت التاريخ اإلسالمي«، طبعة خاصة، 2005. )12( انظر: سهيل عيساوي، »ثورات فجَّ

)13( املرجع السابق، ص23.
)14( د. حسن محمد وجيه، »مقدمة يف علم التفاوض االجتامعي والسيايس«، )الكويت، املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، أكتوبر 1994، العدد 190( الطبعة 

األوىل، ص201.
)15( د. مصطفى محمود، »الروح والجسد«، )القاهرة، دار املعارف، 1998( الطبعة السابعة، 

ص10-7.
)16( محمود درويش، »أثر الفراشة«، مرجع سابق، قصيدة »هدير الصمت« ص74 و75.

)17( صحيفة »العرب«، الدوحة، 17 أغسطس 2017،
http://www.alarab.co.uk/?id=116755

والشاعر فيصل الجبعاء نرش هذه املقطوعة أيضا عىل حسابه يف »تويرت«، 
https://twitter.com/Fjba/status/881385886956630016
ويعود الشاعر نفسه يف أحد دواوينه فريى الصمت بطريقة مختلفة، حيث يقول يف قصيدة 
»سيد فكريت«: »وكل حرف طول صمتك أرهقه«، انظر ديوانه »عني عن الليل«، )بريوت، 

منشورات ضفاف، 2014( الطبعة األوىل، ص63.
)18( الشاعر: أسامة بوعناين، موقع »مدارج«،

https://www.madarij.net/book-quote/2639
)19( خالد البار، »صدى الصمت«، صحيفة »ذي املجاز«، 24 مايو 2016،

http://www.zelmajaz.info/2016/05/24/% /
بسيوين،  إبراهيم  سمري  وتقديم:  تحقيق  الكاملة«،  »املجموعة  جربان،  خليل  جربان   )20(

)املنصورة، مكتبة جزيرة الورد، 2012(، ص145.
)21( املرجع السابق، ص148.

)22( موقع الشاعر أحمد الرويعي،
http://mdwnon.com/Blog/author/hamoo0dy7hotmail-com/page/2/
)23( أحمد مطر، »األعامل الكاملة-الفتات 5«، )القاهرة، كنوز للنرش والتوزيع، 2007( ص367.
)24( درويش األسيوطي، »بدال من الصمت«، )القاهرة، مركز الحضارة العربية، 2000( الطبعة 

األوىل، ص4.
)25( إدوارد الخراط، »من الصمت إىل التمرد: دراسات ومحاورات يف األدب العاملي«، )القاهرة، 

الهيئة املرصية العامة لقصور الثقافة، 1994( الطبعة األوىل، ص179-189.
)26( املرجع السابق، ص190.

)27( حسونة املصباحي، »صامويل بيكيت: بالغة الصمت وثراء البالغة«، موقع »إيالف«، 25 
يونيو 2017،

http://elaph.com/Web/Culture/2017/6/1154942.html
)28( نفسه، ص41.
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)29( جورج بروشنيك، »سعيا للصمت واإلصغاء لتحصيل املعنى يف عامل الصخب«، ترجمة: د. 
الثقافة والفنون والرتاث،  )الدوحة، وزارة  التومي،  الشهايب، مراجعة: وفاء  إبراهيم يحيى 

2012( الطبعة األوىل، ص21.
)30( اتخذ تيمويث بروك هذه العبارة مفتتحا لكتابه »قبعة فريمري«، انظر: تيمويث بروك، »قبعة 
فريمري... القرن السابع عرش وفجر العوملة«، ترجمة: د. شاكر عبدالحميد، )أبوظبي، دائرة 

الثقافة والسياحة-مرشوع كلمة، 2011( الطبعة األوىل، ص4.
)31( جورج بروشنيك، مرجع سابق، ص17.

)32( نفسه، ص34.
)33( الحافظ بن أيب الدنيا، »كتاب الصمت وآداب اللسان«، تحقيق: أبو إسحق الحويني األثري، 

)بريوت، دار الكتاب العريب، 1990( الطبعة األوىل، ص73-41.
)34( راجع هذه األحاديث يف الصحيحني »البخاري« و»مسلم«. انظر: »إحياء علوم الدين« أليب 

حامد الغزايل.
القشريية«، تحقيق: د. عبدالحليم محمود، د.محمود بن  القشريي، »الرسالة  القاسم  أبو   )35(

الرشيف، )القاهرة، دار الشعب، 1989(، ص231-226.
حدود«، بال  »مؤمنون  موقع  الصوفية«،  اللغة  بهاء  »يف  الحراق،  التهامي  محمد   )36( 

 1 نوفمرب 2013،
http://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%8A

)37( أبو القاسم القشريي، مرجع سابق، الصفحات نفسها.
)38( د. فاطمة هرشو، »عبادة الصمت«، مجلة »كلمة الله تعاىل«، العدد )77( 

http://hanibalharb.com/ebadetalsamt-fatemahharshw/
)39( املاوردي، »أدب الدنيا والدين«، تحقيق: مصطفى السقا، )القاهرة، الهيئة املرصية العامة 

للكتاب، 2009(، ص357.
)40( املرجع السابق، الصفحة نفسها.

)41( الجاحظ،»البيان والتبيني«، تحقيق ورشح: عبدالسالم هارون، تقديم: عبد الحكيم رايض، 
)القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2003( الجزء األول، ص201 و202.

)42( املرجع السابق، ص194.
)43( نفسه، ص197.

)44( راجع األقوال يف املرجع السابق، ص209-194.
)45( نفسه، ص33.
)46( نفسه، ص38.
)47( نفسه، ص37.

)48( ملزيد من املعلومات حول فلسفة »الزن« انظر: جني لوك توال بريس، »فلسفة الزن: رحلة 
يف عامل الحكمة«، ترجمة: ثريا إقبال، )أبوظبي، مرشوع كلمة، 2011( الطبعة األوىل.

)49( إبراهيم غرايبة، »قوة الصمت«، صحيفة »الغد«، عامن، 27 يناير 2007.
)صنعاء،  املقالح،  د.عبدالوهاب  ترجمة:  روحية«،  كرياضة  »الصمت  برامانندا،  سوامي   )50(

الهيئة العامة للكتاب، 2010( الطبعة األوىل، ص27.
)القاهرة،  إمام،  عبدالفتاح  إمام  ترجمة:  بوذا«،  لك:  »أقدم  أون،  فان  بورن  )51( جني هوب، 

املجلس األعىل للثقافة، 2001( الطبعة األوىل، ص44-42.
)52( سوامي برامانندا، مرجع سابق، ص54.

)53( نفسه، ص68.
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الروح،  ورعاية  واألمل  املتعة  تحييد  عىل  يقوم  الذي  الذايت،  التحكم  أن  إىل  تذهب  وهي 

بوسعه أن يجعل اإلنسان يفكر تفكريا سليام متزنا وموضوعيا.
)54( إينازو نيتويب، »البوشيدو: املكونات التقليدية للثقافة اليابانية«، ترجمة: د.نرص حامد أبو 

زيد، )الصفاة، الكويت/ القاهرة، دار سعاد الصباح، 1993( الطبعة األوىل، ص153-155.
)55( املرجع السابق، ص153 و154.

)56( انظر: شوساكو إندو، »الصمت«، ترجمة: يوسف كامل حسني، )بريوت، املؤسسة العربية 
للدراسات والنرش، 2006(، الطبعة العربية الثانية. وقد صدرت هذه الرواية أول مرة يف 

العام 1966.
)57( الو تسو، مرجع سابق، ص114.

)58( حسن صبحي، »مالمح التاريخ األمرييك«، )القاهرة، مكتب مطبعة مرص، 1961( الطبعة 
األوىل، ص92.

)59( عز الدين نجيب، »الصامتون: تجارب يف الثقافة والدميوقراطية بالريف املرصي«، )القاهرة، 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2012(، الطبعة الثانية، ص9.

)60( أودري لورد، »تحويل الصمت إىل لغة وفعل«، ترجمة: تامر موايف، مراجعة: سامح جعفر، 
»اختيار« مطبوعة غري دورية، ديسمرب 2015، ص42.

)61( املرجع السابق، ص43.
)62( د. حسن وجيه، مرجع سابق، ص203.

)63( د. عبدالله بن عبدالكريم السامل، »أثر االختالفات الثقافية عىل التفاوض«، )القاهرة، الرشكة 
الدولية لوسائل اإلعالن، 2013( الطبعة األوىل، ص51-45.

)64( د.محمد عبدالقادر حاتم، »الرأي العام وتأثره باإلعالم والدعاية«، )القاهرة، الهيئة املرصية 
العامة للكتاب، 2006( ص482.

)65( ملزيد من التفاصيل، انظر: 
د. سيد عويس، »هتاف الصامتني: ظاهرة الكتابة عىل هياكل املركبات يف املجتمع املرصي 

املعارص«، )القاهرة: الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2000( طبعة »مكتبة األرسة«.
)66( كاترين كريبرات-أوريكيوين، »املضمر«، مرجع سابق، ص528.

 ،»2012  -  2002 تركيا  يف  الدميوقراطي  والتحول  التغري  حصاد  الصامتة:  »الثورة  انظر:   )67(
ترجمة: طارق عبدالجليل، د. أحمد سامي العايدي، )أنقرة، مستشارية النظام واألمن العام 

التابعة لرئاسة الجمهورية، 2013( الطبعة الثانية.
)68( ويليام واغرن، »الثورة الصامتة«،

https://www.namb.net/apologetics/apologetics-results-ar/8589981060
)69( »َفَلامَّ َقَضْيَنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعىَل َمْوِتِه إاِلَّ َدابَُّة اأْلَرِْض َتْأُكُل ِمْنَسأََتُه َفَلامَّ َخرَّ َتَبيََّنِت 
الرقم  اْلُمِهنِي«.. سورة »سبأ« اآلية  اْلَعَذاِب  يِف  لَِبُثوا  َما  اْلَغْيَب  َيْعَلُموَن  َكاُنوا  لَْو  أَْن  اْلِجنُّ 

.)14(
الضبط  بني  إرسائيل  الفلسطينيني يف  »تعليم  الحاج،  د.ماجد  انظر:  التفاصيل،  من  ملزيد   )70(

وثقافة الصمت«، )بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2006(، الطبعة األوىل.
)71( ملزيد من التفاصيل انظر:

ترجمة:  الدميوقراطية«،  وموت  العاملية  الرأساملية  الصامتة:  »السيطرة  هريتس،  نورينا 
صدقي حطاب، )الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عامل املعرفة، 

فرباير 2007، العدد 336(.
)72( غيوم سيربتان-بالن، »الفلسفة السياسية يف القرنني التاسع عرش والعرشين«، ترجمة: عز 
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الهوامش
الدين الخطايب، )بريوت، املنظمة العربية للرتجمة، 2011( الطبعة األوىل، ص18.

)73( جان دوفينيو، »تكوين االنفعاالت يف الحياة االجتامعية«، ترجمة: د. إلهام غايل، )القاهرة، 
دار رشقيات، 2000( الطبعة األوىل، ص: 86 و87.

)74( محمد غازي األخرس، »بالغة الصمت«، جريدة »الصباح«، تونس، 20 ديسمرب 2016.
نَي  نَي َواْلِهرُيوُدِسيِّ يِسيِّ )75( نص هذه اآلية وسياقها يف اإلنجيل هو: »ُثمَّ أَرَْسُلوا إِلَْيِه َقْوما ِمَن اْلَفرِّ
ُم، َنْعَلُم أَنََّك َصاِدٌق َواَل ُتَبايِل ِبأََحٍد، أِلَنََّك  ليَِكْ َيْصَطاُدوُه ِبَكِلَمٍة. َفَلامَّ َجاُءوا َقاُلوا لَُه: »َيا ُمَعلِّ
ُم َطِريَق الّلِه. أََيُجوُز أَْن ُتْعَطى ِجْزَيٌة لَِقْيرَصَ أَْم اَل؟  اَل َتْنُظُر إىَِل ُوُجوِه النَّاِس، َبْل ِباْلَحقِّ ُتَعلِّ
ُبوَنِني؟ اِيُتويِن ِبِديَناٍر أِلَْنُظرَُه«.  ُنْعِطي أَْم اَل ُنْعِطي؟« َفَعِلَم ِرَياَءُهْم، َوَقاَل لَُهْم: »لاَِمَذا ُتَجرِّ
َيُسوُع:  َفأََجاَب   .» »لَِقْيرَصَ لَُه:  َفَقاُلوا  َواْلِكَتاَبُة؟«  ورَُة  الصُّ »لَِمْن هِذِه  لَُهْم:  َفَقاَل  ِبِه.  َفأََتْوا 

ُبوا ِمْنه«. إنجيل مرقس )12:12-17(. »أَْعُطوا َما لَِقْيرَصَ لَِقْيرَصَ َوَما لِّلِه لِّلِه«. َفَتَعجَّ
)76( يؤمن أتباع »السلفية املدخلية« بهذه القاعدة.

)77( الشيخ محمد عبده، »األعامل الكاملة«، تحقيق وتقديم: د. محمد عامرة، )القاهرة، دار 
الرشوق، 2006( الطبعة الثانية، الجزء األول »يف الكتابات السياسية«، ص789.

)78( طارق إدريس، »الصيام السيايس«، موقع »هنا الكويت، 25 يونيو 2013،
http://hunakwt.com/articles/%D8%B7%D8%A7%D8%B1%
)79( حسني الرواشدة، »الصيام السيايس.. هل حان وقت اإلفطار؟«، جريدة »الدستور«، عامن، 

30 أغسطس 2009.
)80( املرجع السابق.

)81( د. حسن جوهر، »الصوم السيايس«،
http://www.kathima.com/v/45165

)82( موقع »إيالف«، 16 أغسطس 2009،
ttps://elaph.com/Web/Lebanon/2009/8/472711.html

)83( د. حميد شهاب، »الصوم والسياسة«، جريدة »الوسط اليوم«، 9 يوليو 2015.
http://www.alwasattoday.com/ar/site-sections/39176.html

)84( املرجع السابق.
»الرشق  جريدة  الصيام!«،  يف  والبيولوجيا  والثقافة  السياسة  عناق  »عن  جلبي،  خالص   )85(

األوسط«، لندن، 9 أكتوبر 2005.
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مراجع املرسد

عدُت يف صياغة املفاهيم الواردة يف املرسد إىل العديد من الكتب يف العلوم السياسية، السيام 
عدد من املوسوعات والقواميس واملعاجم العربية واألجنبية الشهرية، ويف مقدمتها:

للدراسات  العربية  املؤسسة  )بريوت:  السياسية«،  العلوم  »موسوعة  الكيايل،  عبدالوهاب  ـ   1
والنرش، 1990.

السياسية« جامعة  العلوم  »موسوعة  مقلد،  إسامعيل صربي  ود.  ربيع،  د. محمد محمود  ـ   2
الكويت، الطبعة األوىل.

3 ـ عيّل الدين هالل )مرشفا(، »معجم املصطلحات السياسية«، )القاهرة: جامعة القاهرة/ كلية 
االقتصاد والعلوم السياسية: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1994.

4 ـ جراهام إيفانز، وجيفري نوينهام، »قاموس بنجوين للعالقات الدولية«، ترجمة: مركز الخليج 
لألبحاث، )ديب: مركز الخليج لألبحاث، 2004(، الطبعة العربية األوىل. 

مركز  )ديب:  لألبحاث،  الخليج  مركز  ترجمة  السياسية،  للعلوم  بالكويل  بييل، معجم  فرانك  ـ   5
الخليج لألبحاث( الطبعة األوىل، 2004.

6 ـ د. عبدالوهاب املسريي، »موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية«، )القاهرة: دار الرشوق(، 
الطبعة األوىل، 1999.

7 ـ رميون بودون، فرانسوا بوريكو، »املعجم النقدي يف علم االجتامع«، ترجمة: وجيه أسعد، 
)دمشق، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2007(.

8 ـ الفريق الركن محمد فتحي أمني، »قاموس املصطلحات العسكرية«، )بغداد: املكتبة الوطنية، 
1982( الطبعة الثانية.

9 ـ ستيفني ديلو، تيمويث ديل، »التفكري السيايس والنظرية السياسية واملجتمع املدين«، ترجمة: 
ربيع وهبة، )القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 2010( الطبعة األوىل.

10ـ  توماس أ. سلوان، )محرر(، »موسوعة البالغة« ترجمة: عدد من املرتجمني، عامد عبداللطيف 
)معدا(، )القاهرة، املركز القومي للرتجمة، 2016(، الطبعة األوىل.

11 ـ د. أحمد املوصليل، »موسوعة الحركات اإلسالمية يف الوطن العريب وإيران وتركيا«، )بريوت: 
مركز دراسات الوحدة العربية( الطبعة الثانية 2005.

12 - David Jary& Julia Jary, The Harper Collins Dictionary of Sociology, Harper 
Collins Publishers, 1st Edition, 1991.

13 - Roger Scruton, A Dictionary of Political Thought, London, Pan Book 
L.T.D,2nd edition,1983.

14 - Symour Martin Lipset )Editor in Chief(, The Encyclopedia of Democracy, 
London: Routledge, 1st Edition.

15 - The New Encyclopaedia Britannica,1978,volume 5.
16 - Walter John Raymond, Dictionary of Politics: Selected American and For-

eign Political and Legal Terms, Virginia, Brunswick, Publishing Corpora-
tion, 7th edition, 1992.
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املؤلف يف سطور

ار علي حسن عمَّ
■ روايئ وناقد أديب وخبري يف علم االجتامع السيايس وكاتب صحفي، من مواليد 

محافظة املنيا يف مرص 1967.

 ■ تخرج يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، ويحمل درجة 

الدكتوراه يف العلوم السياسية، وهو متفرغ للكتابة منذ العام 2010.

صدرت له الكتب التالية:

■ أوال: كتب يف االجتامع السيايس
»الخيال السيايس« الذي صدر عن سلسلة عامل املعرفة، بالرقم 453 يف أكتوبر 2017 

و»التنشئة السياسية للطرق الصوفية يف مرص«، و»التغيري اآلمن«، و»تقريب البعيد«، 

آمنة«،  غري  و»ممرات  لداعش«،  الكاملة  القصة  دولة:  و»شبه  والقارة«،  و»القرية 

و»املجتمع العميق«، و»التحديث ومسار البنى االجتامعية التقليدية«، و»أصناف 

ما  و»عشت  املرصية-الخليجية«،  و»العالقات  الواجبة«،  و»الفريضة  الفكر«،  أهل 

جرى: شهادة عىل ثورة يناير«، و»انتحار اإلخوان«، و»الطريق إىل الثورة«، و»أمة 

العدل.. سرية مؤسسية«، و»األيديولوجيا:  أزمة«، و»حناجر وخناجر«، و»وزارة  يف 

املعنى واملبنى«، و»العودة إىل املجهول«، و»جامعات وجوامع: جدل التعليم املدين 

والديني«، و»عامل يف العراء: اإلعالم الجديد واملجتمع والثقافة«.

■ ثانيا: كتب أدبية
و»باب  الطري«،  و»جبل  السناري«،  و»بيت  العارف«،  »خبيئة  روايــات:  ـ  أ 

رزق«، و»السلفي«، و»سقوط الصمت«، و»شجرة العابد«، و»زهر الخريف«، 
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و»جدران املدى«، و»حكاية شمردل«، و»آخر ضوء«، و»صاحب الرس«.

الحب  الليل«، و»حكايات  »أخت روحي«، و»عطر  ـ مجموعات قصصية:  ب 

و»سارق  العطيات«،  و»عرب  منسية«،  و»أحالم  أحزن«،  هي  و»التي  األول«، 

ومرسوق.. أربعون وجها للص واحد«، و»تالل الرماد«.

ج ـ قصة لألطفال: »األبطال والجائزة«.

الصعاب«،  عبور  يف  ذاتية  تجربة  الزحام:  وسط  »مكان  رسدية:  أعامل  ـ  د 

و»عجائز البلدة«.

الرواية  يف  السياسية  القيم  واملجتمع:  والسلطة  »النص  أدبية:  دراسات  ـ  هـ 

العربية« و»بهجة الحكايا: عىل خطى نجيب محفوظ« و»أقالم وتجارب«.

و ـ تراجم: »فرسان العشق اإللهي«.

ُكتبت عن أعامله الروائية والقصصية العديد من املقاالت النقدية والدراسات 

داخل  والدكتوراه  للامجستري  جامعية  أطروحة  عرشون  حولها  وُتَعد  املطولة، 

مرص وخارجها.

ُترجمت بعض كتاباته األدبية والعلمية إىل عدة لغات.

الشيخ  و»جائزة  للتفوق«،  الدولة  »جائزة  أهمها:  جوائز  عدة  عىل  حاصل 

الطيب صالح  الرواية« و»جائزة  كتاب مرص يف  اتحاد  للكتاب« و»جائزة  زايد 

لإلبداع الكتايب )مرتان( يف الرواية والقصة القصرية«، و»جائزة جامعة القاهرة 

يف القصة«، و»جائزة أخبار األدب يف القصة«، و»جائزة هزاع بن زايد يف أدب 

األطفال«، و»جائزة القصة والحرب«.

ز - ديوان شعر: ال أرى جسدي.
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سلسلة عـالـَم املعرفة

»عامل املعرفة« سلسلة كتب ثقافية تصدر يف مطلع كل شهر ميالدي عن املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد األول منها يف شهر يناير من العام 1978.

الثقافة تغطي جميع فروع املعرفة،  القارئ مبادة جيدة من  تهدف هذه السلسلة إىل تزويد 

تأليفا  تعالجها  التي  املوضوعات  املعارصة. ومن  والثقافية  الفكرية  التيارات  بأحدث  ربطه  وكذلك 

وترجمة:

1 - الدراسات اإلنسانية: تاريخ ـ فلسفة - أدب الرحالت - الدراسات الحضارية - تاريخ األفكار.

2 - العلوم االجتامعية: اجتامع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط - دراسات 

اسرتاتيجية - مستقبليات.

3 - الـدراســات األدبيـة واللغويـة: األدب العـربـي - اآلداب العامليـة - علـم اللغة.

التشكيلية  الفنون   - املوسيقى   - املرسح   - الفن  وفلسفة  الجامل  علم  الفنية:  الدراسات   -  4

والفنون الشعبية.

 5 - الدراســات العلمية: تاريــخ العلـــم وفلســـــفته، تبسيط العلــوم الطبيـــعية )فيــزياء، 

كيمــياء، علم الحــياة، فلك( ـ الرياضــيات التطبيــقية )مع االهتــامم بالجــوانب اإلنسانية لهــذه 

العــلوم(، والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة إىل نرش األعامل اإلبداعية ـ املرتجمة أو املؤلفة ـ من شعر وقصة ومرسحية، وكذلك 

األعامل املتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غري وارد يف الوقت الحايل.

وتحرص سلسلة »عامل املعرفة« عىل أن تكــون األعمـال املرتجــمة حديثة النرش.

وترحب السلسلة باقرتاحات التأليف والرتجمة املقدمة من املتخصصني، عىل أال يزيد حجمها 

الكتاب وموضوعاته  عن  وافية  بنبذة  تكون مصحوبة  وأن  املتوسط،  القطع  من  عىل 350 صفحة 

وأهميته ومدى جدته  ويف حالة الرتجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته األصلية كام ترفق 

مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك يجب أن تدّون أرقام صفحات الكتاب األصيل املقابلة للنص 

تكن  مل  ما  ترجمـة  أي  فـي  النظـر  ميكنهـا  ال  والسلسلـة  املرتجمة،  الصفحة  جانب  عىل  املرتجم 

مستوفية لهذا الرشط. واملجلس غري ملزم بإعادة املخطوطات والكتب األجنبية يف حالة االعتذار عن 

عدم نرشه. ويف جميع الحاالت ينبغي إرفاق سرية ذاتية ملقرتح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية 

عن نشاطه العلمي السابق.

ــ ترصف مكافأة للمؤلف مقدارها  ــ املؤلف أو املرتجم  ويف حال املوافقة والتعاقد عىل املوضوع 

ألفا دينار كويتي، وللمرتجم مكافأة مبعدل ثالثني فلسا عن الكلمة الواحدة يف النص األجنبي )وبحد أقىص 

مقداره ألفان وخمسامئة دينار كويتي(.
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سعر النسخة
دينار كويتيالكويت ودول الخليج

ما يعادل دوالرا أمريكياالدول العربية
أربعة دوالرات أمريكيةخارج الوطن العريب

االشرتاكات
دولة الكويت

15 د. كلألفراد
25 د. كللمؤسسات
دول الخليج

17 د. كلألفراد
30 د. كللمؤسسات

الدول العربية
25 دوالرا أمريكيالألفراد

50 دوالرا أمريكياللمؤسسات
خارج الوطن العريب

50 دوالرا أمريكيالألفراد
100 دوالر أمرييكللمؤسسات

تسدد االشرتاكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب، مع مراعاة سداد عمولة البنك املحول عليه املبلغ

يف الكويت، ويرسل إلينا بالربيد املسجل عىل العنوان التايل:

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي الربيدي 13100

دولة الكويت

بدالة: 22416006 )00965(

 داخيل: 1196/ 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152
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تنويـــــه
لاطــاع علــى قائمــة كتــب السلســلة انظــر عدد 
ديســمرب )كانــون األول( مــن كل ســنة، حيــث توجد 

قائمة كاملة بأسماء الكتب املنشورة
يف السلسلة منذ يناير 1978.
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الرجاء ملء البيانات يف حالة رغبتكم يف: تسجيل اشرتاك  تجديد اشرتاك 

االسم:

العنوان:

املدينة:                                               الرمز الربيدي:

البلد:

رقم الهاتف:

الربيد اإللكرتوين:

مدة االشرتاك:اسم املطبوعة:

نقدا / شيك رقم:املبلغ املرسل:

التاريخ:       /     /     20مالتوقيع:

البيان
املرسح العامليجريدة الفنونإبداعات عامليةعامل الفكرالثقافة العامليةعامل املعرفة

دوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.ك

251212201220مؤسسة داخل الكويت

156610810أفراد داخل الكويت

301616243624مؤسسات دول الخليج العريب

1788122412أفراد دول الخليج العريب

100504010048100مؤسسات خارج الوطن العريب

502520503650أفراد خارج الوطن العريب

503020503650مؤسسات يف الوطن العريب

251510252425أفراد يف الوطن العريب

قسيمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

يمكنكم االشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب من خالل الدخول إلى موقعنا اإللكتروني:

https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications 

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب - إدارة النرش والتوزيع - مراقبة التوزيع

ص.ب: 23996 - الصفاة - الرمز الربيدي 13100

دولة الكويت
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عددنا القادم

اجملتمع واالقتصاد

تأليف: مارك غرانوفيرت

ترجمة: ابتهال الخطيب

مراجعة: عبدالنور خراقي

علم  بني  الرتابط  مدى  املؤلف  خاللها  من  يثبت  التي  الحجج  الكتاب  هذا  يطرح 

االقتصاد والنشاط اإلنساين؛ سواء كان هذا النشاط عىل مستوى الفرد أو الجامعة أو 

املؤسسة. وهو ميثل أطروحة يضع بها املؤلف حجر األساس لعلم االجتامع االقتصادي 

الحديث.
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