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أدب الربيع العربي ونقده

علــى الرغــم مــن أن النقــد الحــٌق لــألدب فــي أغلــب مراحلــه، خاصــة فــي األدب 
ــة  ــارات فكري ــن تي ــاق م ــا انبث ــت، وإنم ــة بح ــة تحليلي ــس أداة لغوي ــه لي ــي، إال أن العرب

ــًرا. ــعًرا ونث ــوب ش ــاني المكت ــد اإلنس ــار البع ــي إط ــه ف ــارس عمل ــفية، يم فلس
وألنــه كذلــك، فقــد آن األوان لتكريــس مفاهيــم ومصطلحــات العمــل النقــدي لفتــرة 
تحــول حاســمة فــي الحيــاة األدبيــة العربية الناتجــة مــن المنعطــف التاريخي الــذي ُأطلق 
عليــه »الربيــع العربــي«. وهــذه المقالــة خطــوة أولى فــي مســار نقــد أدب الربيــع العربي. 

مقدمة 

لــم يكــن األدب يوًمــا بمعــزل عــن ســياقه التاريخــي، مهمــا حاولــت نظريــات مــوت 
األيديولوجيــا أن تفصلــه عــن واقعــه أو عــن خلفياتــه التاريخيــة والسياســية واالقتصادية، 
ــر عــن معطياتهــا بشــكل  ــة يعب ــة معين ــا بمرحلــة زمني ــّد أن يكــون مرتبًط فــكل أدب ال ب
مــن األشــكال، وهــذا مــا يؤكــده تيــري إيجلتــون Terry Egleton بقولــه: »إذا كان األدب 

هــو غايــة األدب نفســه فليــس هــو المصــدر الوحيــد لعمليــة تكوينــه«(1).

ــح،  ــري صال ــة فخ ــى، ترجم ــة األول ــا، الطبع ــد واأليديولوجي ــون، النق ــري إيجلت (1)  تي

المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، القاهــرة، ص 29.

كاتبة وناقدة سورية، من مواليد دمشق 1987، من الجوالن المحتل، ماجستير 
في اللغة العربية - تخصص النقد الحديث، صدر لها مجموعة قصصية بعنوان »بث 
مباشر من أورشليم« عن المكتبة العربية للنشر والتوزيع، وهي قصص تبتعد كثيًرا 

عن السياسة، تعرض فيها لوحات من الواقع السوري بشكل أساسي، والعربي بشكل 
عام، بكل مفرزات هذا الواقع النفسية واالجتماعية والعاطفية وغيرها. وصدر 

راوح ما بين القصة القصيرة والقصة 
ُ
لها أيًضا مجموعة قصصية بعنوان »حواجز« ت

القصيرة جًدا، وتشكل األزمة السورية بكل أبعادها، االجتماعية والسياسية والشخصية 
والعاطفية، مادة أساسية للحدث القصصي.

عال الجبر
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 كثيــًرا مــا يشــكل العامــل التاريخــي أهــم العناصــر المكونــة لــألدب؛ ألن كل حقبــة 
تاريخيــة لهــا مؤثراتهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ســيرورته، لذلــك غالًبــا مــا يكــون 
عنصــر التاريــخ مقياًســا لدراســات التصنيــف. فنجــد الشــعر الجاهلــي نســبة إلــى عصــر 
مــا قبــل اإلســالم، والشــعر اإلســالمي، الشــعر األمــوي، العباســي وهكــذا... كلٌّ أدب 
ُينســب إلــى عصــره. وهــذه ليســت مجــرد تســمية، فاعتمــاد المصطلــح التاريخــي ليــس 
ــذه  ــي ه ــا ف ــا لم ــب، وإنم ــعار أو اآلداب فحس ــن األش ــة م ــمية مجموع ــل تس ــن أج م
المصطلحــات التاريخيــة مــن داللــة مكثفــة لمجموعــة العناصــر السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة وغيرهــا الموجــودة فــي عصــر مــا، والتــي أفــرزت ســمات معينــة لــألدب.
ــن  ــة م ــا جمل ــل معه ــة تحم ــة معين ــرات تاريخي ــة ذات مؤش ــإن كل حقب ــه، ف وعلي
ــا  ــواًل ومنعطًف ــكل تح ــة تش ــت الحقب ــف إذا كان ــي األدب، فكي ــرة ف ــمات المؤث الس
جذرًيــا فــي التاريــخ؟! عندهــا ال بــّد أنهــا ســتخلق أدًبــا جديــًدا، ونحــن اآلن فــي صــدد 
ــي،  ــع العرب ــف الربي ــو منعط ــام، وه ــكل ع ــة بش ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــف تاريخ منعط
ــا يعبــر عــن تاريخنــا الجديــد. ولكــن بدايــة، مــا معنــى مصطلــح  فــال بــّد أن هنــاك أدًب

ــة؟  ــذه المرحل ــى ه ــق عل ــاذا أطل ــي؟ ولم ــع العرب الربي
: الربيع العربي

ً
أوال

كثيــرة هــي المصطلحــات التــي ســمعناها حتــى مــا قبــل التحــوالت التــي شــهدتها 
ــياق  ــي س ــر ف ــذي ظه ــة ال ــى الخالق ــح الفوض ــا مصطل ــة، وكان أبرزه ــدان العربي البل
التعامــل األميركــي مــع منطقــة الشــرق األوســط، وكان الهــدف منــه الداللــة علــى مرحلة 
مــن الفوضــى التــي كان مخطًطــا لهــا لتحقيــق تغييــرات وتوازنــات ومعاييــر جديــدة فــي 
ــام  ــر، أم ــد األخي ــي العق ــا، ف ــيين. واآلن أصبحن ــن السياس ــا والفاعلي ــة ودوله المنطق
مرحلــة جديــدة حافلــة بالتغيــرات اســتهدفت البــالد العربيــة كلهــا. وعلــى الرغــم مــن 
تعــدد المصطلحــات والتســميات التــي أشــارت إلــى مــا يحــدث فــي المنطقــة، مثــل: 
ــع  ــح الربي ــاد مصطل ــا.. إال أن اعتم ــة، وغيره ــرب، أزم ــورة، ح ــعبي، ث ــراك الش الح
العربــي كان أكثرهــا داللــة وشــمولية كونــه يعبــر عــن التحــول التاريخــي الــذي حــدث 

ــه ونتائجــه.  ــة وتداعيات ــالد العربي فــي الب
وكان القصــد مــن المصطلــح أن يمثــل مرحلــة انتعــاش بعــد الركــود، فالربيــع 
ــل، ولكــن األصــوات  ــاة بعــد شــتاء طوي ــد للحي ــه هــو انتعــاش وبعــث جدي فــي داللت
ــه البــالد نتيجــة هــذه  المعترضــة علــى هــذا المصطلــح كانــت كثيــرة، بســبب مــا تعاني
ــورة  ــذه الص ــون به ــع أن يك ــن للربي ــف يمك ــورية، إذ كي ــي س ــة ف ــوالت، خاص التح
الوحشــية، وبهــذه النتائــج الدمويــة؟ فــي محاولــة لتحديــد بدايــات التســمية لنصــل إلــى 
الداللــة نجــد أن مــن مقالــة البروفيســور مــارك لينــش Marc lynch، وهــو بروفيســور فــي 
العلــوم السياســية، هــي مــن المقــاالت األولــى التــي أطلقــت هــذه التســمية، وكانــت 
بعنــوان: )الربيــع العربــي التابــع ألوبامــا(. يقــول فيهــا: »إذا اســتمرت هــذه االحتجاجات 
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فــي االنتشــار، ســواء داخــل البلــدان أو عبــر بلــدان عربيــة أخــرى فيمكننــا حًقــا الحديــث 
عــن أن هــذا هــو الربيــع العربــي ألوبامــا...«(2)، وكمــا يقــول عبــد اللــه بــن خالــد شــمس 
الديــن فــي )دنيــا الوطــن( إن األمــر العجيــب هــو أن هــذا المصطلــح تــم إطالقــه علــى 
ــخصية  ــالت ش ــائل وإيمي ــى رس ــد عل ــن خال ــد ب ــابًقا(3). يعتم ــة س ــورات األوروبي الث
ــى  ــتند إل ــح ال يس ــتخدام للمصطل ــن أول اس ــظ أن تعيي ــة. نالح ــذه المعلوم ــات ه إلثب
ــة  ــؤدي دالل ــه ي ــح أن ــن الواض ــن م ــددة، ولك ــة مح ــة تاريخي ــة أو معلوم ــة مطلق حقيق
ــرح  ــم بف ــون الوه ــاس يتقبل ــل الن ــمية تجع ــذه التس ــا أن ه ــتاء، كم ــد الش ــاش بع االنتع
علــى حــد تعبيــر لورانــس ويذهيــد أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة أوكســفورد(4)، 
ــم  ــر إال أنه ــل وتدمي ــن قت ــوه م ــا عان ــم مم ــى الرغ ــراك عل ــوا بالح ــن قام ــاس الذي فالن

ــع الــذي كان ينعشــهم بأمــل اإلصــالح. ــوا ينتعشــون باســم الربي كان
غيــر أن إطــالق مســمى واحــد بداللــة واحــدة علــى كل مــا حــدث فــي البــالد العربيــة 
ــاء  ــو إلغ ــرض ه ــر، إال إذا كان الغ ــيء الكثي ــط الش ــن الخل ــه م ــواء، في ــد س ــى ح عل
ــيطرته  ــرض س ــد يف ــد موح ــتعماري جدي ــام اس ــاء نظ ــر إلنش ــد وآخ ــن بل ــات بي الفروق
ــدد  ــنا بص ــن لس ــاًل، ونح ــرض فع ــو الغ ــذا ه ــة، وإن كان ه ــة كاف ــالد العربي ــى الب عل
ــق  ــا طب ــك ألن م ــون، ذل ــا أن تك ــب له ــا كان يج ــن كم ــم تك ــج ل ــإن النتائ ــته، ف مناقش
فــي تونــس لــم نجــده فــي مصــر، ومــا طبــق فــي مصــر لــم ينجــح فــي ليبيــا، وهكــذا... 
ــي  ــى ف ــت حت ــي خرج ــورية الت ــي س ــالف ف ــف كل االخت ــع مختل ــن أن الوض ــدا ع ع
اإلعــالم العربــي عــن مصطلــح الربيــع العربــي، وذلــك نتيجــة تطــور األحــداث بشــكل 
ســار نحــو الحــرب. وبــات مصطلــح الحــرب هــو المصطلــح المســتخدم للتعبيــر عــن 

ــة فــي ســورية. األوضــاع الحالي
ولكــن هــذا فــي حــال أردنــا توصيــف األحــداث، أمــا مــن منظــور تســمية منعطــف 
تاريخــي عربــي، فالمصطلــح األشــمل هــو مصطلــح الربيــع العربــي، فعلــى الرغــم مــن 
ــر،  ــد وآخ ــن بل ــكرية بي ــية والعس ــات السياس ــات للمجري ــاع والحيثي ــالف األوض اخت
وعلــى الرغــم مــن تطروهــا فــي ســورية إلــى أن وصــل إلــى هــذا الشــكل المســتفحل 
سياســًيا واقتصادًيــا وثقافًيــا، فــإن إطــالق هــذا المصطلــح مــا زال ممكننًــا ولكــن بعيــًدا 
عــن دالالتــه الربيعيــة، ويســتخدم لداللــة التعييــن التاريخــي ال أكثــر، أي إن اســم )الربيع 

العربــي( ال يــدل إال علــى حقبــة تاريخيــة بــدأت فــي عــام 2010- 2011.
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ثانًيا: أدب الربيع العربي

إًذا ال بــّد لهــذه الهــزة التاريخيــة العنيفــة المســماة »الربيــع العربــي« أن تكــون العامــل 
ــن يكــون  ــا ل ــرة حتًم ــذه الفت ــل ه ــا قب ــاألدب م ــة، ف ــة األدبي ــر الخارط ــي تغيي ــر ف األكب
كاألدب فــي مرحلــة الربيــع العربــي ومــا بعدهــا. وفــي هــذا الســياق وبتصــور مبدئــي 
ألدب الربيــع العربــي، يــرى الناقــد عبــد المنعــم تليمــة أن الســرد الروائــي والقصصــي 
ــتطاع أن  ــة إذا اس ــة الجمالي ــى القيم ــل إل ــة يص ــة الثوري ــل اللحظ ــي ظ ــب ف ــذي يكت ال
يعبــر آفــاق الكتابــة عــن المرحلــة اإلنســانية، كمــا يشــير إلــى أن تحــوالت لغــة الســرد 
ومالمســتها للقضايــا االجتماعيــة لــن يأتــي إال بــإدراك الكتــاب لمغــزى التغييــر، فالثــورة 
ــذه  ــدة، وه ــم جدي ــًرا بمفاهي ــا مغاي ــي مجتمًع ــا تبن ــاس، ألنه ــي األس ــي ف ــل ثقاف فع

المفاهيــم فــي حــد ذاتهــا ثقافيــة(5).
ــر  ــي، إذ يحص ــع العرب ــة ألدب الربي ــرة أنطولوجي ــن نظ ــر م ــس أكث ــرأي لي ــذا ال ه
المفهــوم ضمــن إطــار الثــورة، وكأن أدب الربيــع العربــي هــو أدب أحــادي التوجــه ناتــج 
مــن ثقافــة ثوريــة فحســب، وهــذا الفهــم يدفــع المصطلــح مــن دائــرة التأطيــر الزمنــي 
إلــى نطــاق أضيــق، وهــو النطــاق الداللــي الثــوري. ثــم نجــده يرفــع ســقف تصريحاتــه 
ــة  ــا العربي ــى بالدن ــورة هــي فعــل ثقافــي، وبنظــرة ســريعة إل ــرى أن الث ــة لي األنطولوجي
سنكتشــف دون أدنــى عنــاء أن مــا حــدث فيهــا ال يمــت إلــى الثقافــة بصلــة، إال إذا كان 
ــاحات  ــادت الس ــي س ــة الت ــد أن الثقاف ــتوياتها، فنج ــف مس ــى مختل ــة عل ــد الثقاف يقص
العربيــة هــي ثقافــة الالثقافــة أو الثقافــة الســائلة التــي تتميــز بالالوعــي الجماعــي. فــي 
هــذه الحالــة يمكــن أن نقــول إن الثــورة حالــة ثقافيــة مهمــا كان الشــكل الثقافــي الــذي 

ــه أدوات الثــورة.  عبــرت عن
وفــي نظــرة أوســع إلــى المصطلــح، نجــد الشــاعر التونســي نجــم الديــن حمدونــي 
يقــول: »ومــن البديهــي أيًضــا أن تختلــف آراء المبدعيــن والكتــاب بيــن مســاند ورافــض 
ومــن هنــا يولــد النــص المختلــف«(6)، أي إن الثقافــة فــي هــذه المرحلــة الزمنيــة ليســت 
أحاديــة التوجــه، وإنمــا مفارقــات هــذه المرحلــة خلقــت توجهــات عديــدة، فهنــاك مــا 
يســمى بالتأييــد، وهنــاك المعارضــة، وهنــاك مــا هــو محايــد، ولــكل نظــام مــن األنظمــة 
التــي زالــت أو التــي مــا زالــت تحكــم إلــى اليــوم هــذه الوجهــات الثــالث، ولــكل مــن 
هــذه المواقــف أداة أدبيــة تعبيريــة تقتحــم بواســطتها ســاحة الوجــود األدبــي علــى وجــه 
ــاك مــن يتحــدث  ــه عــن وحشــية األنظمــة، وهن ــاك مــن يتحــدث بأدب التخصيــص، فهن
ــدة كأن يصــف بــؤس  ــاك مــن يتحــدث عــن أمــور محاي ــة المعارضــة، وهن عــن همجي
المواطنيــن أو قــد يهــرب مــن واقــع الحــرب إلــى خيــاالت أخــرى كالغــزل فــي الشــعر 
ــاألدب  ــة ب ــذه المرحل ــف أدب ه ــإن توصي ــه، ف ــاًل. وعلي ــة مث ــي الرواي ــا ف أو الفانتازي
الثــوري ليــس مــن الدقــة بمــكان؛ فــاألدب الثــوري جــزء مــن أدب هــذه المرحلــة. وقــد 
نجــد الخلــط بيــن فكــرة األدب الثــوري وأدب الربيــع العربــي كثيــًرا حتــى عنــد األدبــاء 
أنفســهم، ويعــود ذلــك إلــى غيــاب األســاس النظــري النقــدي. والشــيء المتفــق عليــه 
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عنــد أغلــب مــن تحدثــوا عــن أدب الربيــع العربــي هــو أنــه أدب أقــرب إلــى اإليضــاح 
ــد  ــي عب ــي العرق ــاص والروائ ــول الق ــث يق ــر، حي ــة أكب ــم بحري ــز، يتس ــى الترمي ــه إل من
األميــر الجــر: »هــو فــي حمولتــه التغيريــة التــي اســتدعت مرجعيــات مختلفــة تمثلــت 
بالكامــن الثقافــي المؤجــل والمقمــوع، الــذي انطلــق بعــد ســقوط األنظمــة...«(7)، أي أن 
كل مرجعيــة كانــت ممنوعــة باتــت تطــرح نفســها وبقــوة للتعبيــر فــي الســاحة الثقافيــة 
ــا  ــل ليبي ــت مث ــي زال ــة الت ــي األنظم ــاص، إن كان ف ــكل خ ــة بش ــام، واألدبي ــكل ع بش
ومصــر و... أو التــي مــا تــزال موجــودة مثــل ســورية، فــاألدب المعــارض الــذي يشــكل 
ــوده  ــن وج ــر ع ــر ليعب ــن أرض المهج ــه م ــرح نفس ــي يط ــع العرب ــن أدب الربي ــزًءا م ج

الهــووي إن صــح التعبيــر. 
ولكن ماذا عن سمات هذا األدب وخطوطه األدبية؟ 

ا: سمات أدب الربيع العربي
ً
ثالث

ال نقــول إن هنــاك ســمات محــددة لــكل األدب الــذي أنتــج فــي هــذه الفتــرة، وإنمــا 
هــي خطــوط عريضــة تشــكل مالمحــه، فــال نغفــل أن أدب هــذه المرحلــة لــم ينضــج 
بعــد، فهــو مــا زال وليــد أحــوال غيــر مســتقرة علــى الصعــد كافــة، ومــن هــذه الخطــوط 

العامــة:
يجنــح بعــض أنــواع هــذا األدب إلــى ســمة عــدم االلتــزام بالقواعــد األدبيــة الصارمة؛ 
كأن يجنــح الشــعر إلــى عــدم التقيــد بالقوافــي واألوزان، فانتشــرت قصيــدة النثــر بعــد 
أن كان النقــاد علــى خــالف بشــأن تصنيفهــا األدبــي، أو كأن تجنــح الروايــة إلــى اإليغــال 
فــي اســتخدام اللهجــات المحليــة أكثــر مــن ذي قبــل، وذلــك ألن األدب علــى مــا يبــدو 
ــر عــن مرحلــة كســر القيــود والجنــوح إلــى حريــة مطلقــة مثلتهــا مرحلــة  حــاول أن يعبِّ

الربيــع العربــي.
ــب  ــه األدي ــي ب ــذي من ــعوري ال ــي والش ــاح المكان ــة االنزي ــك نتيج ــراب؛ وذل االغت
العربــي فــي هــذه المرحلــة، فالتهجيــر خــارج بلــده أو حتــى داخلهــا، إضافــة إلــى خيبــة 
األمــل فــي النتائــج المتناقضــة، كلهــا أدت إلــى شــرخ عميــق فــي الهويــة انعكــس فــي 

أدبــه غربــة شــعورية.
الشــعاراتية؛ مّثــل بعــض هــذا األدب أيديولوجيــات معينــة، غالًبــا مــا تكــون راديكالية، 

وهــذا انعكــس علــى هيئــة شــعارات ثوريــة أو وطنيــة فيه.
ــه يحــاول أن يكــون ذا وظيفــة  ــة؛ ذلــك ألن ــدات البالغي الشــعبية والبعــد عــن التعقي
ــة  ــالل اللغ ــن خ ــي م ــه السياس ــن رأي ــع وتكوي ــة المجتم ــي ثقاف ــر ف ــة تؤث ــة تعبوي ثقافي

ــعب. ــى الش ــة إل ــيطة الموجه البس

(7)  المرجع السابق، تاريخ العودة 28 أيار/ مايو 2020.
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ــذا  ــات ه ــة لتوجه ــح أولي ــي مالم ــا ه ــدر م ــا بق ــت أساًس ــاط ليس ــذه النق ــر أن ه غي
األدب، ذلــك أن ســمات النــص األدبــي فــي هــذه المرحلــة فــي حاجــة إلــى نقــد جديــد 
باســتخدام آليــات تقبــض علــى معطيــات العصــر النقديــة، لــذا هنــاك حاجــة إلــى نقــد 

جديــد بعنــوان »نقــد الربيــع العربــي«. 
رابًعا: نقد الربيع العربي

ــا  ــّد مــن الحديــث عــن المصطلــح، »مصطلــح نقــد الربيــع العربــي«: ذكرن أوًل، ال ب
أن التصنيــف األدبــي غالًبــا مــا يكــون علــى أســاس زمنــي، ولكــن هــذا ال ينطبــق علــى 
النقــد. صحيــح أن لــكل عصــر رجاالتــه فــي النقــد، ولــكل عصــر نظــرة فلســفية نقديــة، 
ولكــن النقــد ال يصنــف علــى أســاس زمنــي، وإنمــا علــى أســاس فكــري فلســفي. لــكل 
عصــر معطياتــه الفلســفية التــي يقــوم عليهــا النقــد، وعليــه فــإن مرحلــة الربيــع العربــي 
التــي تعــد مفصــاًل تاريخًيــا والتــي أحدثــت تحــواًل فــي األدب العربــي عامــة، ال بــّد أن 
تفــرغ حمولتهــا الفلســفية فــي النقــد األدبــي الــذي يتكفــل بتصنيــف وتحليــل أدب هــذه 

المرحلــة، ولكــن أيــن نقــاد الربيــع العربــي؟ وأيــن هــو نقــد الربيــع العربــي؟ 
فــي الحقيقــة، إن الفعــل النقــدي هــو الــذي يطلــق المصطلحــات، والحركــة النقديــة 
ــم  ــم يت ــدي ل ــار نق ــي كتي ــع العرب ــد الربي ــح نق ــتقرارها، ومصطل ــا اس ــي تعطيه ــي الت ه
ــا عــدم اســتقرار فــي  طرحــه علــى الســاحة النقديــة حتــى هــذه اللحظــة، لذلــك وجدن
ــق  ــن يطل ــاك م ــوري، وهن ــول األدب الث ــن يق ــاك م ــي، فهن ــع العرب ــح أدب الربي مصطل
ســمات عامــة، مــا يشــير إلــى أن الخطــوط العريضــة للنظريــة مــا زالــت غائبــة، وهــذا 

يعــود إلــى أســباب عديــدة، أهمهــا:
ــا  ــة، فغالًب ــة األدبي ــمولية المرحل ــي بش ــدم الوع ــى ع ــية؛ أدت إل ــات السياس المرجعي
ــرة  ــمح بنظ ــة ال تس ــية معين ــة سياس ــى مرجعي ــة عل ــى األدب مبني ــرة إل ــون النظ ــا تك م
شــمولية، وإنمــا تضيــق زاويــة الرؤيــة، فالمعــارض يجــد األدب ثورًيــا، والمؤيــد يجــد 
ــح  ــع المصطل ــا يدف ــذا م ــر. وه ــن اآلخ ــة ع ــة األدبي ــي الصف ــا، وكل يلغ األدب وطنًي

ــتقرة. ــر مس ــة غي ــة قلق ــى نقط ــة إل ــه الزمني بداللت
إن كلمــة الربيــع العربــي بحــد ذاتهــا مجــردة مــن داللتهــا األدبيــة والنقديــة والزمنيــة 
المحايــدة تعطــي انطباًعــا سياســًيا ال تتقبلــه المؤسســات الحكوميــة حتــى فــي الــدول 
ــا  ــون دوره ــروض أن يك ــن المف ــي م ــاًل الت ــات مث ــام، فالجامع ــا النظ ــر فيه ــي تغي الت
إنتــاج ثقافــة المرحلــة ترفــض التعامــل مــع أبحــاث بمصطلحــات قــد تــدل علــى ســياق 
سياســي معيــن مثــل الربيــع العربــي، وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى دور النشــر، وذلــك 
بســبب إحــكام قبضــة الرقابــة فــي معظــم الــدول، حتــى علــى المراكــز المنتجــة للثقافــة.
ركــود الحركــة الثقافيــة إجمــااًل، والدخــول المباشــر فــي عصــر الثقافــة الســائلة، فــإذا 
كانــت القبضــة األمنيــة قــد ســيطرت علــى المراكــز المنتجــة للثقافــة، فهــذا يعنــي، مــن 
دون أي مبالغــة، أن الثقافــة باتــت مــن الممنوعــات أصــاًل، وهــو مــا يدخلنــا فــي عصــر 
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الالثقافــة. 
ولهــذا، تحــاول هــذه المقالــة طــرح مصطلــح )نقــد أدب الربيــع العربــي( للتــداول، 
ــم  ــذي ت ــي ال ــي األدب العرب ــث ف ــه البح ــدي مهمت ــار نق ــه تي ــي ضوئ ــكل ف ــه يتش لعل

ــا هــذا.   ــى يومن ــي، أي مــن عــام 2011 إل ــع العرب ــة الربي إنتاجــه فــي مرحل
خامًسا: سمات نقد الربيع العربي

ــل  ــا، ب ــان كلًي ــاب المصطلــح والفعــل النقــدي عــن الســاحة أنهمــا غائب ال يعنــي غي
ــى التنقيــب عنهــا. لعــل أهمهــا: ــاج إل ــة، تحت همــا حاضــران بســمات معين

ــة: كان  ــذه المرحل ــن أدب ه ــاس م ــزء أس ــا ج ــى أنه ــة عل ــوالت الهوي ــة تح دراس
ــي،  ــع العرب ــة الربي ــي مرحل ــوة ف ــها بق ــت نفس ــي طرح ــئلة الت ــن األس ــة م ــؤال الهوي س
خصوًصــا فــي الــدول التــي تحــوي كثيــًرا مــن الطوائــف واألعــراق؛ ففــي ســورية التــي 
ــوة،  ــًرا بق ــن( حاض ــن نح ــا( و)م ــن أن ــؤال )م ــة، كان س ــة العربي ــعار القومي ــم بش تحك
وعلــى أساســه حصلــت انفجــارات قوميــة طائفيــة عرقيــة طرحــت نفســها علــى الســاحة 
األدبيــة، فقــد تحــول هــذا الســؤال إلــى أداة مــن أدوات الصــراع، وأصبــح محــوًرا رئيًســا 
مــن محــاور األدب فــي هــذه المرحلــة، لذلــك ال بــد ألي نقــد يتوجــه بالدراســة إلــى 

ــة. ــة أســئلة الهوي هــذا األدب أن يأخــذ فــي الحســبان محوري
ــة،  ــه وآليــات دراســته األيديولوجي ــع العربــي« بمفردات ــا مــا يتقاطــع »نقــد الربي  غالًب
ــات  ــم العالم ــي معظ ــابك ف ــاك تش ــتعمار«، فهن ــد االس ــا بع ــد م ــع »نق ــر، م ــكل كبي بش
ــتعمار  ــد االس ــا بع ــد م ــي نق ــا ف ــر أن أقطابه ــر، غي ــا واآلخ ــل األن ــة، مث االصطالحي
ــة  ــول الدالل ــي تتح ــع العرب ــد الربي ــي نق ــا ف ــتعماري، أم ــي واالس ــن الوطن ــوزع بي تت
بشــكل مســتمر، وتتنــاوب بيــن شــعبي وســلطوي، أو مؤيــد ومعــارض. وتتنــاوب فيهــا 
الســمات المنوطــة بــكل مصطلــح، فهــي بيــن وحشــية ووطنيــة، بحيــث تصبــح الصــورة 
أكثــر ضبابيــة. فاالســتعمار الغربــي كان واضــح المعالــم، يتهــم شــعوب العالــم الثالــث 
بالهمجيــة والبربريــة لتســويغ احتاللــه لهــا، وبعــد االحتــالل وصفــه أدب هــذه الشــعوب 
ــن  ــة بي ــم واضح ــذه مفاهي ــتغلت. ه ــتبدت واس ــرت واس ــرت وأس ــي دم ــية الت بالوحش
ــة  ــن يدعــي الصفــات ذاتهــا مــن الوطني ــا فنجــد كاًل مــن الطرفي ــا واآلخــر. أمــا هن األن

ــر.  ــرف اآلخ ــى الط ــية إل ــب الوحش وينس
وعلــى صعيــد الواقــع السياســي، فــإن لــكل طــرف انقســامات كثيــرة، فعلــى ســبيل 
ــة  ــة والمعارض ــة الداخلي ــة والمعارض ــة الخارجي ــاك المعارض ــورية هن ــي س ــال ف المث
المســلحة والمعارضــة اإلســالمية والمعارضــة العلمانيــة، وكلهــا مختلفــة المعطيــات، 
وال أحــد منهــا يمثــل اآلخــر، وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى المؤيديــن، فتغــدو الصــورة 
ــر  ــو عص ــه، فه ــر ذات ــمات العص ــى س ــود إل ــذا يع ــة، وه ــر ضبابي ــا، وأكث ــر تشوًش أكث

ــى. ــث الالمعن ــك حي التفكي
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ــة  ــة رئيس ــية وآلي ــمة أساس ــون س ــة أن تك ــد للتفكيكي ــك كان الب ــر التفكي ــه عص وألن
لدراســة أدب هــذه المرحلــة، خاصــة فــي مــا يتعلــق بتفكيــك الهويــة، ألن ســؤال الهويــة 

يشــكل محــور هــذا األدب القائــم علــى مجموعــة مــن ســرديات األنــا واآلخــر.
خاتمة

هــذه المقالــة محاولــة أوليــة وخطــوة بحثيــة أكاديميــة علــى طريــق بنــاء نقــد جديــد 
ــا  ــا معينً ــا نقدًي ــرورة منهًج ــرض بالض ــي تف ــماتها الت ــا س ــدة له ــة جدي ــة أدبي لمرحل
للدراســة، يقــوم علــى رؤيــة فلســفية وتاريخيــة تحــاول استكشــاف ســمات هــذا العصر.
ــم  ــد قائ ــأدوات نق ــة ب ــذه المرحل ــوا أدب ه ــاد أن يدرس ــن النق ــواًل م ــد مقب ــم يع ل
علــى ثقافــة وفلســفة غربيــة، كأن نقتــل مــا قدمتــه هــذه المرحلــة بالدراســة النفســية أو 
البنيويــة التــي اعتدنــا علــى تطبيقهــا فــي هيئاتنــا التعليميــة، فتغــدو دراســاتنا عبًثــا هدفــه 
نيــل شــهادة تعلــق علــى الحائــط ال أكثــر. ال بــّد أن يبــدأ النقــاد بالتأصيــل لهــذا المنهــج 
ــي  ــدة الت ــة الجدي ــي تتوافــق مــع دراســة النصــوص األدبي الثقافــي، وخلــق األدوات الت

ظهــرت خــالل العقــد األخيــر، وهــذا طريــق طويــل وشــاق، لكنــه ضــروري ومهــم.
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