
 العدد السادس -  حزيران/ يونيو 2022

حوار مع الدكتور سمير ساسي

 محمد بن الطيب؛ السلطة الروحية للتصوف

زهراء الطشم؛ السلطة والعنف في الفكر الغربي

مجلــــة فصلّيــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

في هذا العدد

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

السلطة والعنف



العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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حر طليق
)قصة قصيرة(

فجــأًة، وجــد أســعد نفســه يف شــارٍع يغــص باملــارة، كان النهــار يف منتصفــه، والشــمس 
تزيــن ســامء العاصمــة؛ العاصمــة التــي ال يعرفهــا حــّق املعرفــة، وال يعــرف دروهبــا، لقــد 
ســبق لــه أن زارهــا مــرًة واحــدًة مرغــاًم، ولكــن عــى عجــٍل؛ اضطــر حينهــا إىل املجــيء 
إليهــا إلهنــاء معاملــٍة تتعلــق بتأجيــل اخلدمــة اإللزاميــة، بعــد إخفاقــه يف إهنائهــا يف فــرع 
جتنيــد املنطقــة التــي تتبــع هلــا قريتــه يف ريــف حلــب الرشقــي، كــام واجــه املصــري نفســه يف 

أحــد مراكــز جتنيــد حلــب املدينــة.
وقــف عــى ناصيــة الشــارع شــارد الذهــن، مذهــواًل لدقائــق قصــرية، مكتفًيــا بالنظــر 
ــتجمع  ــحيٍق. اس ــٍف س ــن كه ــارٌج م ــه خ ــر، أو كأن ــاملٍ آخ ــن ع ــم م ــن، وكأهن إىل العابري
جرأتــه لوهلــٍة، وطلــب إىل أحــد املــارة ســيجارًة، لكــن املدخــن رمقــه بنظــرة اســتغراٍب، 
بــل أقــرب إىل االســتهجان، وتابــع طريقــه غــري مبــاٍل. نجحــت حماولتــه الثانيــة باحلصــول 
ســن، وبــدأت عينــاه  عــى ســيجارٍة، دخنهــا بمتعــة فائقــة كعــادة معظــم املدخنــن املتمرِّ
جتــوالن بحًثــا عــن أقــرب دكاٍن يشــري منها علبــة ســجائر، فالطريــق إىل قريته سيســتغرق 
ــر  ــة الســجائر أكث ــه أن يمضيهــا مــن دون تدخــٍن. كان ثمــن علب عــدة ســاعاٍت ال يمكن
مــن توقعاتــه، تــرّدد قليــاًل قبــل أن يدفــع، لكنــه اســتغنى يف النهايــة عــن ربــع مــا يملــك 
ــة الســجائر، لكــن رائحــًة  ــدأ بفتــح علب ــدكان، ب ــل احلصــول عليهــا. خــرج مــن ال مقاب
مألوفــًة مــألت أنفــه بشــكٍل ال يقــاوم، ســأل عــن ســعر سندويشــة الفالفــل، بــدأ يعــّد مــا 

كاتب ومترجم سوري، نشر العديد من المقاالت التي تهتم بالشأن العربي عامة، 
والسوري خاصة، وله كتاب مترجم عن اإلنكليزية قيد النشر؛ كتاب »سيكولوجيا 

التطرف«، تحرير كاثرين ف. أومر، منشورات سبرينغر. مهندس كيميائي، يعمل في 
المجالين الصناعي والتجاري.

شفيق صنوفي
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بقــي معــه مــن نقــود، وقــرر رشاءهــا بعــد فــراٍق دام نحــو عــرش ســنوات. ســأل البائــع يف 
أثنــاء حتضــريه السندويشــة عــن مــكان الكراجــات، وحلســن حظــه مل يكــن املــكان بعيــًدا، 
فقــرر الذهــاب راجــاًل لســببن، أوهلــام أنــه يريــد إمتــاع عينيــه بطرقــات وأنــاس العاصمة، 
والســبب الثــاين، وربــام األهــم، هــو أنــه يريــد احلفــاظ عــى مــا تبقــى مــن نقــوٍد لعلهــا 

تكفيــه ألجــرة احلافلــة التــي ســتقله إىل حلــب، أو إىل قريتــه مبــارشًة.
كان الكــراج الــذي وصــل إليــه ماشــًيا بعــد مخــٍس وعرشيــن دقيقــة يغــص باملســافرين، 
ــه وجــد  ــا، ألن ــه. كان أســعد حمظوًظ ــه أو قريت ــه إىل مدينت ــٍة تقل ــكل يبحــث عــن حافل ال
حافلــًة ســتتجه إىل قريتــه مبــارشة، كانــت واقفــًة بانتظــار مســافرين ملــلء مقاعدهــا قبــل 
التحــرك، اقــرب منهــا وســأل معــاون الســائق -الــذي كان يصيــح بأعــى صوتــه مــردًدا 
اســم قريتــه ليجــذب أنظــار املســافرين- عــن تكلفــة الرحلــة، كان الرقــم صادًمــا بالنســبة 
ــول إىل  ــّم الوص ــن ث ــة، وم ــود إىل احلافل ــكايف للصع ــغ ال ــك املبل ــو ال يمل ــعد، فه إىل أس
ــاه عــى مســافٍر  ــوم، رسعــان مــا وقعــت عين ــا ذلــك الي ــه، وألن أســعد كان حمظوًظ قريت
يســري باجتــاه احلافلــة. يعــرف أســعد ذلــك الوجــه جيــًدا، اســتدعى األســامء مــن ذاكرتــه، 
ــعد  ــره أس ــة، تذك ــكن العائل ــن س ــب م ــرن القري ــب الف ــري، صاح ــو ص ــه أب ــم، إن نع
متاًمــا، وهــو الــذي كان يذهــب إىل الفــرن كل صبــاٍح لــرشاء خبــٍز للعائلــة، لكــن الســؤال 
الــذي جــال بــرأس أســعد كان: »هــل ســيعرفني أبــو صــري بعــد هــذه الســنن؟« اقــرب 
منــه قائــاًل: »عمــي أبــو صــري«، بصيغــة ســؤاٍل، واســتطرد »أال تذكــرين؟ أمل تعرفنــي؟« 
ــم،  ــو إبراهي ــن أب ــعد، اب ــا أس ــره: »أن ــا أخ ــائل عندم ــر الس ــري أن يتذك ــو ص ــاول أب ح
جاركــم، هــل تتذكــرين؟« ومــن دون أن ينطــق كلمــًة فتــح ذراعيــه وأطبقهــام عــى أســعد 
ــعد  ــه أس ــة«. أجاب ــت الغيب ــالمة، طول ــى الس ــد هلل ع ــه: »احلم ــس يف أذن ــم مه ــه، ث حيضن
ــا  ــيكون بينن ــري، س ــو ص ــي أب ــلمك عم ــاماًل: »اهلل يس ــا وش ــت يمينً ــو يتلّف ــذًرا، وه ح

حديــٌث طويــٌل يوًمــا مــا«.
ــاًل حتــى امتــألت احلافلــة  ــو صــري عــن راكبــن، انتظــرا قلي ــا احلافلــة، دفــع أب ركب
التــي شــقت طريقهــا بــن احلافــالت خــارج ســور الكــراج باجتــاه القريــة، ومــا هــي إاّل 
دقائــق قليلــة حتــى غــط أبــو صــري يف نــوٍم عميــٍق، شــاخًرا بصــوٍت ال يقــّل إزعاًجــا عن 
صــوت حمــرك احلافلــة. كان أســعد يمنــي نفســه باحلصــول عــى إجابــاٍت عــن عــرشات 
األســئلة التــي جالــت يف خاطــره خــالل الرحلــة، لكــن نــوم »أبــو صــري« أفســد ذلــك، 
كان يفضــل معرفــة مــا حــّل بزوجتــه وطفليــه قبــل الوصــول إىل القريــة، ألن والديــه توفيــا 
تباًعــا بفــارٍق زمنــٍي مل يتجــاوز الشــهر، بعــد فــرٍة قصــريٍة مــن غيابــه، وانقطــاع أخبــاره 
ــاءت  ــالٍج ب ــة ع ــد رحل ــفى بع ــر يف املستش ــوه األك ــويف أخ ــام ت ــم، ك ــٍل عنه ــكٍل كام بش
بالفشــل، بســبب جــراٍح خطــرٍة أصابــت معظــم أعضــاء جســده نتيجــة قصــف الطائــرات 
احلربيــة. وأخــوه مهــام الــذي يصغــره بســنتن، مل يســمع عــن أخبــاره شــيًئا، وال يعــرف 
ــاه، فهــو يعــرف أن إحدامهــا هربــت مــع عائلتهــا واســتقرت يف  ــه، أمــا أخت مــاذا حــّل ب
تركيــا، بينــام اســتقرت عائلــة أختــه الثانيــة يف أملانيــا بعــد رحلــة ذاقــت خالهلــا صنــوف 

العــذاب والقهــر كلهــا.
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احلافلــة تســري، وأســعد ينقــل ناظريــه نحــو اليمــن تــارًة، وتــارًة نحــو اليســار، كمــن 
ــئلة  ــن األس ــات ع ــا وال إجاب ــت بطيًئ ــي الوق ــهٍد. يم ــه أي مش ــع من ــد أن يضي ال يري
امللحــة التــي ال تفــارق خميلــة أســعد، بــدأت مالمــح القــرى القريبــة مــن قريتــه ترتســم 
أمــام ناظريــه، اقربــت اللحظــة التــي ســتمكنه، بعــد عــرش ســنوات، مــن رؤيــة زوجتــه 

ــه. ــة، وطفلي حليم
عندمــا اختفــى أســعد، كان عمــر ابنــه مهــام ســت ســنواٍت، أمــا اآلن فهــو شــاٌب يف 
السادســة عــرش مــن عمــره، وال بــد أن شــاربن صغرييــن يزينــان وجهــه. ســلمى ابنتــه 
الصغــرية، كان عمرهــا ســنتن، وال بــد أهنــا عــى وشــك دخــول املرحلــة اإلعداديــة. هــو 

الزمــن يمــي رسيًعــا بــال اســتئذاٍن. 
بينــام كان أســعد ســارًحا بأفــكاره، توقفــت احلافلــة يف ســاحة القريــة، مل ختتلف الســاحة 
عليــه كثــرًيا، باســتثناء دهــاٍن أســود اللــون عــى بعــض اجلُــُدر، مــن الواضــح أنــه ُوضــع 
ــُدر  ــن ُج ــٍة م ــري قليل ــاحاٍت غ ــي مس ــاٍص تغط ــار رص ــك آث ــا، وكذل ــاٍت م ــة كتاب لتغطي
ــزال  ــو صــري مــا ي ــاه. كان أب ــاك مــا يلفــت االنتب الســاحة، مــا عــدا ذلــك، مل يكــن هن
ــتيقاظ  ــه إىل االس ــره إىل دفع ــا اضط ــح، م ــم يفل ــٍف فل ــه بلط ــعد إيقاظ ــاول أس ــاًم، ح نائ

عنــوًة.
نــزال مــن احلافلــة، ســأله أبــو صــري مازًحــا: »هــل أدلــك عــى الطريــق«، رد عليــه 
أســعد مبتســاًم: »ال داعــي عمــي أبــو صــري، ال زلــُت أذكــر بيتنــا جيــًدا«. أحــس أســعد، 
يف طريقــه نحــو بيتــه، أن قلبــه يــكاد خيــرج مــن صــدره، أمــا عقلــه فــكان خارًجــا عــن 
ــه  ــتقبله زوجت ــف ستس ــرى كي ــه، ُت ــاب بيت ــعد إىل ب ــل أس ــاٌت ويص ــا. حلظ ــيطرته متاًم س
ــرق  ــٍة، ط ــٍد مرجتف ــزل، بي ــاب املن ــه ب ــعد يواج ــو أس ــا ه ــاب، ه ــذا الغي ــد ه ــاله بع وطف
البــاب بعــد تــردٍد، وخــالل حلظــات فتحــت ســلمى البــاب. »ال بــد أهنــا ســلمى، ومــن 
ــٌة  ــر؛ حلي ــلمى إىل الزائ ــرف س ــه. مل تتع ــعد نفس ــأل أس ــون؟« يس ــن أن تك ــا يمك غريه
ذات شــعٍر أبيــض، بقايــا شــعٍر يعلــو الــرأس، ثيــاٌب رثــٌة ال متــّت إىل األناقــة أو النظافــة 
ــٌر عــى البــاب«، عندمــا ســمع أســعد كلمــة  ــاك زائ ــا، هن بصلــٍة، صاحــت ســلمى: »باب
»بابــا« مــن ابنتــه، كاد يغمــى عليــه، متاســك قليــاًل إىل أن ظهــر أمامــه أخــوه مهــام، نعــم 
إنــه مهــام، كانــت مالمــح وجهــه عصيــًة عــى التفســري، عبــارة عــن خليــٍط مــن ذهــوٍل 
وصدمــٍة ال ختلــوان مــن ســعادٍة مــن نــوٍع مــا، مل يكــن لباســه يــدّل عــى أنــه ضيــٌف أو 
ــٌر، كان أقــرب مــا يكــون إىل ثيــاب النــوم، عنــد خــروج حليمــة مــن املطبــخ ملحــت  زائ
صــورة الزائــر عــى عجــٍل وتابعــت طريقهــا، هــي خطــوٌة واحــدٌة، ال أكثــر، نظــرت ثانيــًة 
إىل وجــه الضيــف، تعرفــت إليــه وســقطت مغشــًيا عليهــا، ركضــت ســلمى باكيــًة باجتــاه 
ــر  ــخ، حي ــو املطب ــا نح ــام رسيًع ــض مه ــدث. يرك ــا حي ــم م ــا، وفه ــاول إيقاظه ــا حت أمه
قليــاًل مــن املــاء، يرشــه برفــٍق عــى وجــه زوجتــه لينعشــها مــن الغيبوبــة، نعــم هــي اليــوم 
ــا يف  ــا كانت ــا، إال أن عينيه ــا تدرجًي ــتعيد وعيه ــطٍء وتس ــا بب ــة عينيه ــح حليم ــه، تفت زوجت
ــاحة  ــه يف س ــف نفس ــد الضي ــل، وج ــذي حص ــرج ال ــرج وامل ــاء اهل ــق. يف أثن ــول مطل ذه
املنــزل، لكنــه كان كاملشــلول عاجــًزا عــن القيــام بــأي حركــٍة، التقــت نظــرات األخويــن، 
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كانــا ال يــزاالن يف حالــة ذهــوٍل، تقــدم مهــام مرتبــًكا مــن أخيــه أســعد، ضمــه إىل صــدره 
بقــوٍة، بــادره أســعد باملثــل، مــا أعطــى حليمــة املزيــد مــن اجلــرأة، اقربــت منهــام، وقفــت 
ــة  ــام، والثاني ــف مه ــى كت ــا األوىل ع ــت يده ــم وضع ــه، ث ــي ب ــا حتتم ــام وكأهن ــف مه خل

عــى كتــف أســعد وانخــرط اجلميــع يف بــكاٍء مريــٍر.
انتهى.

ــه يف  ــذي شــاركه املــكان ســبع ســنن، فســأحدثكم عن ــق أســعد ال ــا نايــف، صدي  أم
ــة. القصــة التالي



السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم. 1

إلياس البراج. 2

آالء المحمد. 3

آندي فليمستروم. 	

بشرى البشوات. 5

ال. 6
ّ

حسام عت

حواس محمود. 7

خولة سعيد. 8

راتب شعبو. 9

سامر عباس. 10

سائد شاهين. 11

شفيق صنوفي. 12

شوكت غرز الدين. 13

شيرين عبد العزيز. 	1

فاتن أبو فارس. 15

فادي أبو ديب. 16

كوثر الرّدادي. 17

ليلى عبد الحميد. 18

ماركوس القّسام. 19

محمد بن الطيب. 20

وم. 21
ّ
منذر بدر حل

نور حريري. 22

هدى أبو نبوت. 23


