
■ هل تعتقد أن هناك لغة أو هوية تصميمية عربية 
خاصة، تعكس ثقافات وهوية املجتمعات العربية اليوم؟

بشكل عام، أعتقد أن كل مجتمع يحفر تاريخه 
االجــتــمــاعــي واألنــثــروبــولــوجــي ومــنــه تخرج 
هوية بصرية خاصة بــه، قد ال تكون رسمية 
لــــدى مجتمعنا  اعـــتـــقـــادي،  فـــي  بــــالــــضــــرورة. 
العربي، أو على األقل  تونس وشمال أفريقيا، 
العربية  الخلطة  تلك  مــتــمــيــزة...  بصرية  لغة 
األمازيغية التي تتمّيز بألوان صهبة ورموز 

هي رصيد عظيم لإلبداع والتعبير.

■ هل يمكن تشبيه التصميم بالعمارة، بمعنى أننا 
نسكن اليوم في فضاء يصنعه املصممون؟

ــن  ــع، ومـ ــمـ ــتـ ــــي املـــجـ ــّمــــم عـــنـــصـــر فـ ــم، املــــصــ ــعــ نــ
ــل فـــي كـــل املــيــاديــن 

ّ
ــه يــتــدخ خــصــوصــيــاتــه أنــ

ــاة أســــهــــل، بــمــســاهــمــات  ــيـ ــروف حـ ــ إليــــجــــاد ظــ
رئيسيًا  دورًا  له  أن  كما  ترفيهية،  أو  جمالية 
فـــي صــيــاغــة الــفــضــاء وتــوفــيــر راحــــة بصرية 

ي.
ّ
ونفسية للمتلق

■ كيف تنظر إلى التصميم الغرافيكي، وهل تعتبره 
فنًا أم صنعة، وملاذا؟

بالنسبة إلى الرسم، هو فن تعبيري باألساس. 
لكن ال بّد برأيي من تعلّمه وتطويره أكاديميًا. 
ر تــوازن 

ّ
عمومًا أعتقد أنــه من الــضــروري توف

بني املعرفة األكاديمية والهواية، فالثانية تتيح 
للفنان التحّدث بطريقة عفوية وهذه العفوية 

لها إيجابياتها في التواصل مع املتلقني.

■ ما هي أبرز التحّديات التي تواجه عملك كمصمم؟  
العربي ال  إن عاملنا  أن نقول  إنــه ألمــر مزعج 
يولي أهمية كبيرة للعمل الفني، ومنه تتفّرع 
ة االهتمام بالغرافيك واألفكار اإلبداعية التي 

ّ
قل

أرى تقديرًا كافيًا  الفنانون. ال  يشتغل عليها 
لجهد املصمم الغرافيكي وما ينفقه من وقت 

وبــحــث فــي أعــمــالــه. أعتقد أن املــوطــن العربي 
بحاجة إلى تأهيل ومعرفة بأبجديات الفنون 

البصرية لتذّوق الفن وتقدير الفنانني.

■ املسؤولية االجتماعية للمصمم، كيف تراها؟ 
ــل الـــســـيـــاســـة؛ عــلــيــه أن  ــرجـ ــٌه بـ ــبـ لــلــمــصــمــم شـ
يناقش الجميع، وأن يكون منفتحًا على جميع 
املجاالت، وأن يتابع كل أنواع األخبار في جميع 
امليادين. كما يلعب املصمم الداخلي أيضًا دورًا 
مهمًا للغاية في معالجة العديد من املشكالت 
النفسية والبيئية وهذه مسؤوليات جسيمة.

ــق عــلــى غــيــاب ظــاهــرة املــصــمــم املــلــتــزم 
ّ
■ كــيــف تــعــل

بقضايا مجتمعه واكتساح ظاهرة املصمم التجاري 
أو ذلك الساعي الى العمل لصالح الشركات واملؤسسات 

الفنية الكبرى؟
هذه اإلشكالية لها زوايا متعّددة، فمن جهة ال 
يخفى أن الفنانني يعملون من أجل مصلحتهم 
املادية الخاصة، وهذا طبيعي، ومن جهة أخرى 
كــان منسوب  إذا  تتجاهل عملهم  بيئة  هناك 
ــذا يــجــد املــصــمــم نفسه  الــفــنــيــة فــيــه عـــالـــيـــًا، لــ
مضطرًا للتوجه إلى الشركات تاركًا في الغالب 
إلى ما  فًا ويتجه 

ّ
هويته كفنان ليصبح موظ

هو مطلوب تجاريًا، وهذه الوضعية خطيرة، 
ليس على الجانب الفني وحده، بل على الفكر 

تونس ـ العربي الجديد

التصميم  مـــع  بــــدأت حــكــايــتــك  ■ كــيــف 
الغرافيكي أو كيف أصبحت مصممًا؟

يـــمـــكـــن الـــــقـــــول بــــأنــــهــــا بــــــــدأت مــن 
الــطــفــولــة ضــمــن شــغــف كبير بــالــرســم. كثيرًا 
ــم عــلــى حــيــطــان الــبــيــت أو في  ــ ــا كــنــت أرسـ مـ
ــى عــالــم  ــ  إلــ

ً
ــك مــــدخــــال ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ ــان كــ ــ ــارع. كــ ــ ــشــ ــ الــ

التصميم، حيث إنني اخترت بعد الباكلوريا 
التصميم  اختصاص  فــي  الــدراســة  مواصلة 
وتكنولوجيا  للعلوم  العليا  »الــجــامــعــة  فــي 
بتجارب  قمت  بــعــدهــا،  بــتــونــس.  التصميم« 
مهنية فــي كــنــدا وفــرنــســا، ثــم عـــدت وفتحت 
ــــو خـــــاّصـــــًا فـــــي تـــــونـــــس. فـــــي هــــذه  ــــوديـ ــتـ ــ اسـ
الـــتـــجـــارب، كــــان مـــصـــدر إلـــهـــامـــي هـــو رمـــوز 
ــر مـــفـــردات 

ُ
الــحــيــاة الــيــومــيــة، وأيـــضـــًا تــحــض

الثقافة األمازيغية في أعمالي، كما طّعمتها 
بعناصر بصرية من أفريقيا الوسطى. هدفي 
دائمًا أن أنقل رسائل نابضة بالحياة وأحتفي 
نهضة.  تحقيق  إلــى  تسعى  التي  بالثقافات 

باريس ـ ساندرا كرم

ــي أنـــــطـــــوان  ــســ ــرنــ ــفــ ــد الــ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ حــــــني أصـــــــــدر الـ
»شــــيــــطــــان  كــــتــــابــــه   )1950( كــــومــــبــــانــــيــــون 
مــــا حــجــز  ــة«، ســـنـــة 1998، ســــرعــــان  ــريـ ــنـــظـ الـ
ــرز املــشــتــغــلــني بــــــــاألدب؛ مــثــل  ــ مـــقـــعـــدًا بــــني أبــ
وتزيفيتان  لــوجــون  وفيليب  جــيــرار جينيت 
تــــــــودوروف وجـــولـــيـــا كــريــســتــيــفــا، وإن كــان 
األخيران قد انسحبا إلى مشاغل أخرى منذ 
نهاية السبعينيات. كان هذا العمل عبارة عن 
مات الدرس 

َّ
ى من مسل

ّ
خلخلة طريفة ملا تبق

ــــاس والــــقــــّراء  ــنـ ــ ــــف واألجـ
ّ
ــول املــــؤل ــ األدبـــــــي حـ

واألسلوب وغير ذلك.
ــفــات أخـــرى أصــدرهــا 

ّ
سبقت هــذ الــعــمــل مــؤل

ــيــــون؛ مــــثــــل: »نـــــحـــــن، مــــيــــشــــال دي  ــانــ ــبــ ــومــ كــ
الثالثة  و»الــجــمــهــوريــة   ،)1980( مــونــتــانــي« 
قــرنــني«  بـــني  و»بــــروســــت   ،)1983( لـــــــآداب« 
»بــودلــيــر  مــثــل:  أعــمــال  لحقته  فيما   ،)1989(

ــادون  ــ ــــضــ و»املــ  ،)2003(  » ُيـــــعـــــدُّ ال  مــــا  أمـــــــام 
بــودلــيــر«  مـــع  و»صـــيـــف   ،)2005( لــلــحــداثــة« 
النظرية«  »شيطان  كتاب   

ّ
ظــل لكن،   .)2015(

عمله األبــرز، وقــد يكون السبب في وصوله، 
سنة 2006، إلى كرسّي األدب في »كــوالج دو 
فــرانــس« إحــدى أعــرق مؤّسسات البحث في 

بالد فولتير.
ُيــلــقــي كــومــبــانــيــون صــبــاح الــيــوم مــحــاضــرة 
بباريس،  فــرانــس«  دو  »كـــوالج  فــي  مفتوحة 
 مــوضــوعــهــا إشــكــالــيــة عـــن كــتــابــاتــه، 

ّ
ال يـــقـــل

ــرب املـــؤلـــفـــني إلــى  ــ ــد أقـ وفــيــهــا يـــعـــود إلــــى أحــ
بروست  مــارســيــل  الفرنسي  الــروائــي  نفسه؛ 
)1871 - 1922(. غير أن املحاضرة لن تقاربه 
كروائي؛ حيث تحمل عنوان »بروست ككاتب 
محاوالت«، على الرغم من أن صاحب »البحث 
عن الزمن املفقود« لم يصدر كتابًا ضمن هذا 
 ،

ً
عــادة األدب  ف ضمن 

َّ
ُيصن الــذي ال  الجنس 

فاملحاولة  الفكرية،  األعــمــال  خانة  في  وإنما 
تقوم على جدال فكرة وتقليبها من مختلف 
الفكرية  الدراسات  الزوايا، وهي على خالف 

أسامة عّمار

يعود الناقد الفرنسي، 
في محاضرة يلقيها 

اليوم، إلى صاحب »البحث 
عن الزمن المفقود«، 

مثيرًا أسئلة جديدة حول 
خياراته األجناسية

تقف هذه الزاوية مع 
مصمم غرافيك في 

أسئلة سريعة حول 
خصوصيات صنعته 

ومساهماته في الثقافة 
البصرية العامة لإلنسان 

العربي. يقول المصمم 
التونسي أسامة عّمار 

في حديثه إلى »العربي 
الجديد«: »الموطن 

العربي في حاجة إلى 
تأهيل وتعريف بأبجديات 

الفنون البصرية«

العالم الذي شارك في 
الحرب السورية، شارك 

في تنظيف النظام من 
جرائمه، وال غرابة في 

أن يعمل على تأهيل 
الدكتاتور لمتابعة 

مهامه الرئاسية الوراثية

بروست ككاتب محاوالت  بحثًا عن الجنس األدبي األوسع

وصفة الدكتاتوريات الديمقراطية

عند رموز الحياة اليومية

يساعدني التصميم 
في إخراج أعمالي إلى 

الحياة اليومية 

يعتبر كومبانيون 
أن أسئلة بروست كانت 

ستؤّدي به لكتابة 
المحاولة

قّدمت الدكتاتورية 
خدمة ألمن العالم على 

حساب السوريين

كثيرًا ما يضّحي 
المصّمم بهويّته كفنان 

ويصبح موظفًا

ــار فــي تونس  ــد أســامــة عــّم ُولـ
الفن  بين  يراوح  عام 1985، وهو 
ستّة  أقام  والتصميم.  التشكيلي 
»كريانوفا  منها  فردية،  معارض 
 ،)2017 ــم  ث  ،2014( )الـــمـــرأة(« 
 »Game«و  ،)2016(  »Lodge«و
الجماعية:  معارضه  من   .)2018(
و  ،)2016( الــحــيــاة«  »مـــرســـى 
)2017(، كما شارك   »Cotton cake
للفن  ــي  ــدول ال »الــمــعــرض  فــي 
المغرب،  في   )2017( المعاصر« 
للفنون  الــدولــي  و»الــمــهــرجــان 
المحرس  في   )2018( الجميلة« 

بالقرب من مدينة صفاقس.
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ركن المصّمم

محاضرة

إطاللة

فعاليات

والــحــّس النقدي أيــضــًا. هــذا الــوضــع موجود 
بقوة في العالم العربي لألسف.

■ ماذا أبقت برامج التصميم اإللكترونية للعمل اليدوي، 
؟

ً
مقارنة بالسبعينيات والثمانينيات مثال

علينا أن ال ننكر بأن الفن الغرافيكي قد تطور 
بشكل كبير مع ظهور البرمجيات، وال يمكن 
أصبح  لقد  ذلـــك.  عــن  بمنأى  يبقى  أن  للفنان 
غياب هذه الوسائل الحديثة مؤثرًا على جودة 
املنجز الفني، وبالتالي بات من الضروري على 

ــاج الــصــوت الــذاتــي،  واألكــاديــمــيــة قابلة إلدمـ
بني  التخييل  تحتمل  ال  األدب  خــالف  وعلى 

طّياتها، وإنما مرجعها الدائم هو الواقع.
إشكاليات  كومبانيون  ينقل  محاضرته،  في 
ـــف ُعـــرف 

ّ
ــؤل ــى مـ ــن الــكــتــابــة إلــ ــذا الــجــنــس مـ هــ

ري 
ّ
بإشكاليته. وفي حني أن بروست حّير منظ

ف ضمن الرواية أم 
َّ
صن

ُ
األدب إن كانت أعماله ت

السيرة الذاتية، فإن كومبانيون يذهب مذهبًا 
جديدًا حني يثير مسألة أخرى، وهي احتمال 
، أو على األقل اتجهت 

ً
أن تكون الرواية محاولة

صوب املحاولة في وقت من األوقات. 
بــحــســب تــقــديــمــه لــلــمــحــاضــرة، يــشــيــر الــنــاقــد 
الفرنسي إلى أن بروست كان قد تساءل في 
1908: »هل سأكتب رواية؟ أم نصًا فكريًا؟ هل 
أنا روائي؟«. هذا الشك، بحسب كومبانيون، 
يــــــؤّدي إلــــى جــنــس املـــحـــاولـــة أكـــثـــر مــنــه إلــى 
ــة، غــيــر أن زمــــن بـــروســـت كـــانـــت فيه  ــ ــروايـ ــ الـ
كبير مقابل  إلــى حد  املحاولة غائمة  مالمح 
ازدهار الرواية. انطالقًا من هذه اإلشكاليات، 
النظر  يعيد  أن  يــريــد  أنــه  كومبانيون  يــبــدو 
فــي مسألة تــداخــل األجــنــاس، وخصوصًا أن 
 
ً
نموذج بروست يتيح أكثر من اختبار، مثال
ملقولة إن الرواية مستقبل كل أنماط الكتابة، 
وهي مقولة صعدت في القرن التاسع عشر، 
بأن  املنظّرين   من بعض 

ٌ
ظــن يقابلها  وربما 

املحاولة تستطيع هي األخــرى أن تستوعب 
ننسى، هنا،  ال  داخلها.  الكتابة  أجــنــاس  كــل 
أتــت ضمن  كومبانيون  إصــــدارات  معظم  أن 
كاتبه  ينقل  أن  يــروم  وكأنه  املحاولة،  جنس 

ل إلى مجاله.
ّ

املفض

الفنان االستفادة من هذه الثورة التكنولوجية 
ه تنافسيًا.

ّ
ليكون فن

■ كيف تقّيم تعليم التصميم الغرافيكي في الجامعات 
العربية؟ نلحظ غياب معاهد خاصة بالتصميم وحتى 

نقصا في كليات التصميم، ما السبب في رأيك؟
الــغــرافــيــك فــي العالم  هــنــاك غــيــاب لثقافة فــن 
العربي، وهو أمر ال يتعلق بالتصميم وحده، 
بــل بمجمل الــفــنــون الــبــصــريــة، وبــالــتــالــي من 
املنطقي أن نجد التصميم مهّمشًا في الجامعات 
الــعــربــيــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن املصممني كــثــيــرًا ما 
تجاوزوا هكذا عوائق، من خالل نجاعة أعمالهم 
االقتصادية، فتاريخ التصميم يشير إلى أسماء 
نجحت في تغيير صورة شركة بأكملها ومنح 

روح للمنتج أو العالمة التجارية.

■ ما هو آخر تصميم قمت به؟
أعــمــل بــاســتــمــرار، ســـواء فــي التصميم أو في 
رسم لوحات فنية. آخر ما أنجزته في مجال 
التصميم هو مجموعة حقائب يد جّربت من 
في  لي  لوحات  االشتغال على  إعــادة  خاللها 
محمل غير معتاد، وبعيدًا عن فضائه األصلي؛ 
ــّي، وهــي  الــلــوحــة. الــفــكــرة جــديــدة بالنسبة إلــ
محاولة لتمرير الفن عبر مسالك مختلفة، فحني 
نعلم أن شراء اللوحات ليس ممارسة دارجة في 

مجتمعاتنا، قد تكون أغراض الحياة اليومية 
 إليصال الفن. يسعدني الترويج ألعمالي 

ً
سبيال

الفنية عبر الحقائب، فيخرج الفن من املعرض 
إلى الشارع والحياة اليومية.

■ هل هناك تصاميم قمت بها وندمت عليها؟
الفنان  عند إنجاز عمل فني، غالبًا ما يشعر 
بأنه جــزء منه، فقد اشتغل عليه ساعات من 
البحث والتنفيذ. كل ذلك يجعله يتماهى مع 
أنــدم على عمل  أعماله، لذلك أجيب بأنني لم 
ــواء كـــان لــوحــة أو تــصــمــيــمــًا. في  أنــجــزتــه، ســ
املقابل، هناك أشكال أخرى من األلم يمكن أن 
تمر بالفنان مثل سرقة أعماله، وأنا شخصيًا 
أقلقتني  معرض.  خــالل  لوحتان  مني  ُسرقت 
تلك السرقة كثيرًا، لنفس السبب الذي ذكرته، 

ي.
ّ
فالعمالن جزء من

شخصيات  أصــحــاب  بأنهم  املصّممون  يوصف   ■
هل  معها.  التعامل  يصعب  أي  و»زئبقية«  »صعبة« 
توافق على هذا وما هو تفسيرك، وما هي نصيحتك 

أخيرًا ملن يتعامل مع مصمم؟ 
مختلفة  شخصيات  كمصّممني،  لدينا،  نعم 
، واملجتمع العربي في معظمه ال يعرف 

ً
قليال

املــصــّمــم وظــــروف عــمــلــه، نــاهــيــك عــن التعامل 
املباشر معه وتأمني حقوقه املالية.

أنطوان كومبانيون وكاتبه المفّضل

عالم جديد

معرض  بالقاهرة  بيت السناري  الجاري، يتواصل في  السابع عشر من الشهر  حتى 
فن الخط العربي الذي افتتح أمس. من بين المشاركين: ابراهيم وهبة )الصورة( 
وجالل  إيطاليا،  من  ليوني  وأنتونيال  مصر،  من  الرودي  وأسماء  حافظ  وأحمد 
الدين شاه فوترة من إندونيسيا، وفؤاد الغمري من اليمن، ومحمد حازم من 

ماليزيا.

العاشرة والنصف  البيضاء، عند  الدار  المركب الثقافي ثريا السقاط في  يحتضن 
من مساء غٍد، ليلة فن الملحون التي تقّدمها الفنانة ماجدة اليحياوي )الصورة( 
جوق األصالة لفن الملحون في مكناس بقيادة رشيد لحكيم. تؤدي  بمرافقة 
»اللة غيثة موالتي« و»زاوكنا في حماك« و»عين  اليحياوي عّدة قصائد منها: 

الوجود طه«.

الثامنة  عند  نعمان  لبنى  التونسية  الفنانة  تقّدمه  الذي  العرض  عنوان  الولّادة 
يشتمل  العاصمة.  بتونس  الثقافة  مدينة  في  األربعاء  غٍد  مساء  من  والنصف 
العمل على أغاٍن تراثية تتغنّى بالمرأة وأخرى من تأليف وحيد العجمي ومروان 
حس  »مجموعة  بمرافقة  يؤديها  ــذي  ال شقرون  مهدي  وتلحين  المدب 

الموسيقية«. تجمع نعمان بين الغناء والتمثيل المسرحي والسينمائي.

معرض  اللبنانية،  بالعاصمة  بيروت  بيت  في  الجاري  الشهر  نهاية  حتى  يتواصل، 
هويتك حبر على ورق الذي افتتح السبت الماضي، والذي يقّدم عرضًا نظريًا حول 
الضوء على   ربيع كيوان، ويُلقي  للفنان  بأعمال فنية مختلفة  الهوية مصحوبًا 
اللبنانية، ويفتح نقاشًا حول مستقبل الهويات في عصر  التكوين اإلداري للهوية 

الرقمية.

فّواز حداد

فــي مــظــاهــرات الــربــيــع الــعــربــي، استعاد 
الــعــالــم، عــلــى نــحــو درامــاتــيــكــي، ســقــوط 
ألوانها  االشتراكيات األوروبية من دون 
عت ديمقراطياته، من فرط 

ّ
املخملية، وتوق

زخـــم الــحــشــود فــي الــســاحــات والــشــوارع 
الدكتاتورية  األنــظــمــة  ــط 

ُ
تــســاق الــعــربــيــة، 

عقود  وبــعــد  أخـــيـــرًا،  فالجماهير  ــًا؛  ــ دراكـ
مــن الــســبــات والـــخـــوف، صــدحــت بنشيد 
الحرية لحسابها الخاص، بال يسار وال 

يمني، وال أحزاب وال أيديولوجيات.
لـــــم يـــشـــأ الـــــغـــــرب تـــفـــويـــت هــــــذا الــنــصــر 
فتفاءلت  أســبــابــه،  أحـــد  يــكــون  أن  وأراد 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي املــحــافــل الـــدولـــيـــة، ال 
بد  الــتــي ال  إلـــى ســوريــة  سيما بالنسبة 
الــذي درس  الشاب  رئيسها  سيستجيب 
الطب في بريطانيا، بما يعالج األوضاع 
املترّدية في بلده، فأمراضها تحتاج إلى 
طبيب. غير أن الرئيس الشاب تنّكر للطب 
ولإلنسانية وللبشر. ال مزاح في السلطة 
وال تهاون في الرد على املتظاهرين، ماذا 

تكون الحرية سوى دعوة إلى االنفالت؟
ــلــــى مـــطـــالـــبـــة الـــنـــظـــام  ــــرب عــ ــغــ ــ شـــــــــّدد الــ
بــالــرحــيــل، أو تــغــيــيــر ســلــوكــه، وأحــيــانــًا 
بلغ به الحماس التهديَد بإسقاطه، لكنه 
لـــن يـــحـــّرك ســاكــنــًا إزاء نــظــام صــلــب بــدا 
متماسكًا خالفًا عن باقي األنظمة، َيكذب 
بطالقة، ينادي بالحل السياسي، ويعمل 
على الحل األمني، بينما دّباباته تتحّرك 

نحو املناطق الثائرة.
ــام إلـــــى الـــغـــرب  ــظـ ــنـ ــل الـ ــائــ تــلــخــصــت رســ
بدرس مؤثر وموجز من الكذب الخالص: 
هــــذه االنـــتـــفـــاضـــة إرهـــابـــيـــة، بــيــنــمــا كــان 
ويدّمر  املحتجني،  املدنّيني  ويذبح  يقتل 
بـــيـــوتـــهـــم، ويـــقـــطـــع نــســلــهــم بــالــبــرامــيــل 
ــرة، دونـــــمـــــا تـــمـــيـــيـــز بـــــني طــفــل  ــ ــّجـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ املـ
بالقماط، أو شيخ على عتبة القبر. إنها 

حرب إبادة. 
تعّهداته،  من  الغرب  الحجة  هــذه  أنقذت 
واعــتــبــر أن الــثــورة تــحــّولــت إلـــى إرهـــاب، 
مــا أخــلــى مسؤوليته عــمــا لــم يــعــد ثــورة 
سفك الدماء ويحل 

ُ
بريئة، والطبيعي أن ت

 الرعب 
ّ
الخراب للقضاء على ما كان يبث

في العالم الديمقراطي. 
خــذ الــغــرب بــالــحــنــكــة الــتــي أبــداهــا 

ُ
لــم يــأ

ــــني  ــّيـ ــ ــابـ ــ الــــنــــظــــام بـــــإطـــــالق ســـــــــراح اإلرهـ
ــواقــــت مـــــع تــــنــــادي  ــتــ ــالــ مـــــن ســــجــــونــــه، بــ
»الــجــهــادّيــني« مــن أنــحــاء الــعــالــم إلنــقــاذ 
ــارات  ـــار«، إال بــعــد إشــ

ّ
ــف ــكـ ســـوريـــة مـــن »الـ

فالعنصرية  الــالجــئــني،  بــشــأن  تــعــّهــداتــه 
جـــعـــلـــت مـــنـــهـــم مـــــــادة لـــلـــخـــالف، خــاصــة 
ــأن  ــاء الـــشـــعـــبـــويـــني بـ ــمــ ــزعــ ــــي ادعـــــــــاء الــ فـ
ــــت إلـــــــى طـــريـــق  ــلـ ــ ــات وصـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
القوانني تقّيدها، في  مــســدود، مــا دامــت 
حني تشيع الدكتاتورية طقوسًا حيوية: 
أعالمًا وهتافات وشعارات ومظاهرات.... 
ــاه وقــنــابــل  ــيــ ــم املــ ــيـ ــراطـ ــا يـــســـتـــدعـــي خـ مــ
الـــغـــازات املــســيــلــة لــلــدمــوع، ومـــع الــوقــت 

ــــاص، وقــــنــــابــــل حــقــيــقــيــة مــســيــلــة  ــرصــ ــ الــ
ــع املـــزيـــد مـــن الـــوقـــت، وضــع  لـــلـــدمـــاء، ومــ
الحديدية،  القبضة  باستعمال  لها  حــد 
واالســــــتــــــيــــــالء عــــلــــى الــــســــلــــطــــة، وقــــيــــام 

الدكتاتوريات الديمقراطية.
بخيال  ليس  االنــقــالبــي  السيناريو  هــذا 
مـــحـــض، فـــــإذا كــــان دور الــدكــتــاتــوريــات 
قــد حــل فــي إعــطــاء الــــدروس الــعــمــلــيــة، ال 
الــنــظــريــة، لــلــثــرثــار الــديــمــقــراطــي، فعلى 
بــدور  ي 

ّ
التحل باملقابل،  الديمقراطيات، 

الـــنـــجـــيـــب، وأن تــصــغــي جــيــدًا  الــتــلــمــيــذ 
اته ال لدروسه، لئال تفوتها مرحلة  إلمالء
قشيبة من الحداثة الرثة، فاأللفية الثالثة 
ــرن، عــنــوانــهــا  ــ ــقـ ــ ـــهـــلـــت فــــي بــــدايــــة الـ

ُ
اســـت

اإلرهـــاب، ما يحض العالم على تصنيع 
دكــتــاتــوريــات قــــادرة عــلــى ســحــقــه. هكذا 

يبدأ عالم جديد.

تــفــهــم مـــضـــمـــونـــهـــا، فــــبــــادلــــوه بــتــصــرف 
ص 

ُّ
للتخل فــرصــة سانحة  كــانــت  مــمــاثــل. 

مــن مــثــيــري الــقــالقــل، فــفــتــحــوا حــدودهــم 
سورية  تعد  لــم  بلدانهم.  مــن  لخروجهم 

سوى ساحة للقضاء عليهم. 
ــة الـــســـوريـــة خــدمــة  ــاتـــوريـ ــتـ ــدكـ ــّدمــــت الـ قــ
على  كانت  ورفاهيته،  الحر  العالم  ألمــن 
النظام  أسهم  السوريني،  مأساة  حساب 
ولم  بوحشية،  واستثمرها  بصناعتها 
تــكــن بـــال مـــقـــابـــل، فــالــعــالــم الـــــذي شـــارك 
فــي الــحــرب الــســوريــة، شــارك فــي تنظيف 
النظام من جرائمه، وال غرابة في أن يعمل 
عــلــى تــأهــيــل الــدكــتــاتــور ملــتــابــعــة مهامه 
الصمت  كـــان  وإذا  الـــوراثـــيـــة.  الــرئــاســيــة 
يــســيء إلـــى ســمــعــة الــديــمــقــراطــيــات، فال 
بأس من الجعجعة التي لن تثمر طحنًا.

الـــدرس املفيد األخــيــر، ارتـــداد الــغــرب عن 
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أسامة عّمار

أنطوان كومبانيون

عمار النحاس, مواد مختلطة على ورق, 100 سم × 100 سم


