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    ه������ذا ه������و الع������دد الثال������ث من "ق������راءات" في 
انطالقتها الجدي������دة. فرحتنا بالتأكي������د هي "جائزتنا 
الكبرى"...المتكررة. واجهنا ونواجه أس������ئلة كثيرة 
ن؟ كيف؟ وإلى أين؟....

َ
حول صدورها الجديد، م

������ه م������ن الحكم������ة "دائما" ع������دم اإلجابة عن 
ّ
   لعل

د أنه������ا ثمرة تجربة طويلة 
ّ

األس������ئلة. مع ذلك نؤك
لفريق عملها األساس������ي على مدى عقود من 
الزمن في مقاربة عالم الكتب وتقديم باقة منه 
للق������ارئ العربي. وتعبير عن جهد مش������ترك إلرادة 
االس������تمرار في المساهمة، كما قلنا دائما، بحوار 
 وضروري في 

ّ
ثقاف������ي معرفي مطلوب ومل������ح

ات الكبرى التي يشهدها عالمنا. ولن 
ّ
س������ياق الهز

"نخون" ما قلناه.

    ندرك أن العقبات كثيرة وكبيرة، وأن أشرعتنا قد 
ال تكون في اتجاه هب������وب الرياح، لكننا مصممون 
عل������ى أن ال نلقي بالمج������داف طالما أن البحر يحمل 
دع������وة متابعة الرحلة. إننا نأم������ل الوصول، بصحبة 
ة الق������راءة وعال������م الكتب، إلى 

ّ
المؤمني������ن بأهمي

المس������اهمة المتواضع������ة بتعزي������ز مكان������ة العقل 
وإرساء صرح ثقافة تبني وال تهدم.

س لظاهرة "تعاظم "نمط 
ّ
   محور هذا العدد مكر

االس������تهالك" الس������ائد التي غدت إحدى "سمات  
مة....والتي 

ّ
هوي������ة" مجتمع������ات البل������دان المتقد

تزام������ن ظهورها مع "الث������ورة المادية"، كما يقول 
عنوان أحد كت������ب المحور. ويناقش كتاب آخر "تاريخ 
االستهالك األميركي" وتحوالته منذ قرن ونصف 

القرن حتى اليوم.

 وموض������وع الكتاب الثالث هو "االس������تهالك في 
الياب������ان" بع������د الك������وارث الطبيعي������ة "التس������ونامي 
وانفج������ار مفاعل يوكوش������يما الن������ووي "، أي ما 
يتزام������ن م������ع  انفج������ار الفقاع������ة المالي������ة وتقهقر 
ختت������م المحور 

ُ
أس������طورة "المعج������زة الياباني������ة". وي

" عل������ى نم������ط االس������تهالك الس������ائد 
ّ

بكت������اب "ي������رد
بضرورة س������يادة نظام آخر يلخص������ه عنوان العمل ب� 

"االستهالك الملتزم". 

وكتب أخرى متعددة المش������ارب واالهتمامات... 
أنت������م مدعوون إلمض������اء بعض الوق������ت معها...

وإلى العدد القادم. 

االفتتاحية
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محور العدد

في عام 1996 صدر في فرنس������ا كتاب تحت عنوان "مجتمع االس������تهالك" لمؤلفه الفيلسوف الفرنسي 
"جان بودريار". تجدر اإلشارة أن هذا التعبير أخذ مكانه في "القاموس" المتداول اعتبارا من النصف الثاني من 
القرن الماضي، العش������رين. لكن اهتمام الباحثين بمناقش������ة ظاهرة االستهالك بمختلف تبدياتها وبدينامية 

"مجتمع االستهالك" لم يتبلور سوى مع بدايات القرن الحالي.
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 تتمثل األطروحة الرئيسية يف كتاب "بودريار"، الذي 
أصبح مرجعا يف ميدانه، بالقول إن االستهالك غدا مبثابة 
"أخالق العامل". والتأكيد أن املجتمع االس��تهاليك يعني 
نس��ف "التوازن" الذي أقامته املجتمعات عىل أس��اس 
ثقافاتها التقليدية التي سبقت الثورة الصناعية الكربى.

ويف مواجهة اإلفراط الكبري يف االستهالك ترتفع الكثري 
من األصوات يف مختلف أرجاء العامل محّذرة من خطر 
التح��دي البيئي ال��ذي تواجهه البرشي��ة نظرا لنموذج 
االس��تهالك الس��ائد يف البلدان املتقّدمة. هذا النموذج 
الذي تؤّكد سلس��لة من الدراس��ات الجدّية أنه يشكل 
خط��را كبريا عىل العامل يف حالة تعميمه. ذلك أن نزيف 
موارد الطبيعة يتعاظم وس��وف لن تكون كافية للبرش 

يف أفق عقود قليلة قادمة.

األص��وات املحّذرة م��ن خطر "مجتمع االس��تهالك" 
بدأت ُتس��مع منذ س��نوات الس��تينات املنرصمة. لكن 
األخط��ار تبدو اليوم، ونح��ن يف مطالع العقد الثاين من 
القرن الحادي والعرشين ومع ارتسام ما قد يرتتب عىل 
التغرّي املناخي وسخونة األرض، أكرث وضوحا وإلحاحا. 

وليس خافيا أيضا أن االستهالك أصبح أحد معطيات 
س��ّلم القي��م والرتاتبي��ة االجتامعية. ذل��ك أن أهمية 
اإلنس��ان غدت تق��اس إىل حد كبري مبا يس��تهلك. فهذا 
يحدد موقعه يف الهرم املجتمعي الذي يعيش فيه. "قل 

يل ماذا تستهلك أقل لك من أنت".

هل نجح غول 
االستهالك 

في تدمير البعد اإلنساني؟
قل لي ماذا تستهلك .. أقل لك من أنت



يخ االستهالك الثورة المادية: تار
تأليف: جان كلود دوما

النارش: فالماريون ــ 2018
590 صفحة.

La revolution matérielle
Jean Claude - Dumas
Flammarion –2018
PP 590
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أح��د ه��ذه الكتب التي ش��هدتها رف��وف املكتبات 
الفرنسية مؤخرا كتاب " الثورة املادّية" الذي يقّدم فيه 
مؤلف��ه "جان كلود دوما" ما يعتربه "تاريخ االس��تهالك 
بفرنس��ا خالل القرنني التاس��ع ع��رش والعرشين"، كام 
يقول العنوان الفرع��ي للكتاب. وبالتحديد أكرث يدرس 
املؤلف ظاهرة االس��تهالك من أواس��ط القرن التاس��ع 

عرش حتى الزمن الراهن.

و"ج��ان كلود دوما" هو أس��تاذ للتاري��خ االقتصادي 
املع��ارص. وه��و متخص��ص بتاريخ مجموع��ات أرباب 
العمل وبالظاهرة االستهالكية. له العديد من املؤلفات 

يف موضوع اختصاصه.

وجهة نظر
إن املؤلف يدرس تاريخ االستهالك يف فرنسا، وما ينطبق 
واقعيا عىل العامل الرأس��اميل الغ��ريب عموما، من وجهة 
نظ��ر مزدوجة اجتامعي��ة وثقافية. وهك��ذا يجد أحد 
نقاط اس��تناد االنطالق يف تحليالت��ه بتلك االضطرابات 
االجتامعية التي عرفتها العديد من املناطق الفرنس��ية 
يف ش��هر أكتوبر �� ترشي��ن أّول من ع��ام 2011 تحت 

عنوان كبري يجّسد شجب "غالء املعيشة". 

يأيت ذلك بعد موجة من رفع أسعار العديد من املواد 
االس��تهالكية األساس��ية مثل البي��ض والحليب. وميكن 
أن ُي��رى يف مظاهرات "ذوي الس��رتات الصفراء" اليوم 
احتجاجا عىل تناقص القدرة الرشائية لرشائح الطبقات 

األكرث فقرا نوعا من "صدى" أحداث 2011.

وبغّض النظر عن التشابه بني أحداث املايض القريب 
وبني الحارض يف فرنس��ا ي��رى مؤلف ه��ذا الكتاب أن 
فهم األبعاد الحقيقية لنتائج تعاظم ظاهرة االس��تهالك 
تقت��ي فه��م تاريخي��ة الظاه��رة. وه��ذا التأريخ هو 

بالتحديد موضوع كتاب "الثورة املادية".

 بكل الح��االت يت��وزع العاملون الفاعل��ون يف عامل 
االس��تهالك بني رجال الصناع��ة واملوزعني ومتخصيص 
التسويق واإلعالنات ووسائل اإلعالم والسلطات العاّمة 
ومجموعات الدفاع عن حقوق املستهلكني...وغريهم. 

الكثري من الكتب الصادرة يف العقود األخرية يف العامل 
الغ��ريب خاصة ويف العامل عاّمة جعلت من االس��تهالك، 
أصوله وتاريخه وتوجهات��ه ومناذجه تبعا لهذا البلد أو 
ذاك ومخاطره وآفاقه ومختلف الظواهر املتعلقة فيه، 

موضوعا لها بنوع من القراءة املستقبلية. 



محور العدد

إن املؤلف يع��ود إىل أربعينات القرن التاس��ع عرش 
حيث يرى أن تلك الفرتة" ش��هدت قطيعة حقيقية عىل 
صعيد االس��تهالك مع وصول عرص الرأساملية الصناعية 
حيث س��يطر اإلنتاج التجاري عىل منتجات االستهالك" 

كام يرشح املؤلف. 

ويضيف أن واقع انتشار األنسجة القطنية يف أوساط 
العامل��ني خلق نوعا م��ن "الثورة" التي تتي��ح إمكانية 
دراس��ة املجتمع من خالل دراس��ة ظاهرة االس��تهالك 
في��ه. بل ويعت��رب أن ذّلك مّثل "ث��ورة " أنتجت "ثقافة 
اس��تهالك جديدة". تجدر اإلش��ارة أن املؤلف "يدعم" 
مقوالته النظرية حول االستهالك بسلسلة من الشواهد 

املأخوذة من الواقع يف سياقه التاريخي.

ظاهرة اقتصادية
يويل كذلك اهتامما كب��ريا للتاريخ االقتصادي، موضوع 
اختصاص��ه، وآللي��ات توّفر الس��لع وط��رق وضعها يف 
الس��وق كامدة للتجارة فإنه يرشح أيضا يف هذا العمل 
إس��قاطات االس��تهالك، كظاهرة اقتصادية، عىل تاريخ 
التطّور االجتامعي. ذلك من بوابة "عدم املساواة" عىل 
صعيد االس��تهالك. ولكن أيضا عىل الصعيد الثقايف من 
خالل "داللة امتالك األش��ياء والس��لع من قبل األفراد 

واملجموعات".

وعىل خلفية واقع التضخم الكبري لظاهرة االستهالك 
وتوسع مجال احتياجات األفراد من السلع االستهالكية 
فيام يتجاوز األساس��ية منها ومن الخدمات ميّيز املؤلف 
يف تأريخه ل��� "الثورة املادية" خالل فرتة تزيد عن قرن 

ونصف القرن بني خمس مراحل �� لحظات. 

تتمّثل هذه املراحل املدروس��ة من زاوية االستهالك 
الذي عرفته بأواس��ط القرن التاس��ع ع��رش، مع بوادر 

"الثورة الصناعية الكربى". ثم "الفرتة الجميلة" املمتدة 
م��ن نهاية القرن التاس��ع عرش وحتى نش��وب الحرب 
العاملي��ة األوىل �� الح��رب الكربى، حس��ب التوصيف 

الشائع. 

ي��رشح املؤلف أن تلك الفرتة عرف��ت ازدهارا كبرياً 
ع��ىل األصع��دة االقتصادية واالجتامعي��ة والثقافية يف 
فرنس��ا. وتتمّيز ب� "تعميم االستهالك عىل جميع رشائح 

املجتمع"، كام يكتب.

 املرحل��ة الثالثة الت��ي يحددها املؤل��ف كمحطة �� 
منعطف يف االس��تهالك بفرنس��ا هي تل��ك الواقعة بني 
الحرب��ني العامليتني األوىل والثاني��ة، والتي كانت مبثابة 
"مرحلة انتقالية" بني "دمارين"...وبالتوازي فرتة جمود 
عىل الصعيد االستهاليك. يكتب أن تلك الفرتة " شهدت 

كبح إمكانية املرور إىل االستهالك العام".

واملرحلة الرابعة تخص "الثالثينات املجيدة"، حسب 
التوصي��ف الذي يت��م إطالقه عىل الف��رتة الواقعة بني 
نهاي��ة الحرب العاملي��ة الثانية وعملي��ا منذ عام 1946 
وع��ام 1975. ومتيزت هذه املرحل��ة بازدهار اقتصادي 
واجتامع��ي كب��ري يف مختلف البل��دان املتقّدمة بحيث 

انترص فيها االستهالك املعمم".

نقرأ: "عرف املجتمع بأكمله خالل الثالثينات املجيدة 
حركة قوية من تعاظم االس��تهالك لع��ب فيها الكوادر 
دورا رائ��دا ودغدغ األمل مش��اعر الطبقات الش��عبية 
ورشائح الطبقات الوس��طى الصغرية بتحس��ني مستوى 
معيشتهم يف فرتة معقولة". ويؤّكد املؤلف أن "الطبقات 

الوسطى الفرنسية ال تشّكل كتلة متجانسة". 

ذلك أن هناك تباين كبري بني الكوادر واملهن الوسيطة 
من حيث مس��توى الدخ��ل كام من حي��ث التطلعات 
واألذواق. ب��كل الح��االت يؤّك��د املؤلف أن س��نوات 
الثالثين��ات املجيدة عرفت عودة التوظيف يف أس��واق 
العمل حيث تواكب ذلك مع تعاظم ظاهرة االستهالك 

بفعل تحّسن القّوة الرشائية للفرنسيني.

أّما املرحلة الخامسة واألخرية فيضعها املؤلف تحت 
عن��وان "فرنس��ا يف الزمن الحارض". وه��ي تتمّيز بنوع 
م��ن الوصول، عرب املراحل الس��ابقة، إىل تعميم "ثقافة 
االستهالك" وما تنتجه من رغبات الحصول عىل مختلف 
الس��لع واملنتجات والخدم��ات... واملقصود بالخدمات 
متضي��ة أوقات الف��راغ والعط��ل والخدم��ات املنزلية 

والصحة والرتبية ...الخ. 

والتأكيد عىل رضورة تعميم تلك "الثقافة االستهالكية" 
عىل مختلف الرشائح االجتامعية، بالتوازي مع ترّس��خ 
"ثقافة االستهالك" االجتامعي. واإلشارة إىل أن ذلك قد 

يسبب زيادة حّدة التفاوت االجتامعي.

 وأيضا زيادة الهّوة عىل مستوى أمناط االستهالك بني 
"الذين يتمتعون ب� "سمة االستقرار يف عملهم" والذين 

يخ االستهالك األميركي تار
تأليف: تورنس ويتكوفسيك

النارش: تايلور وفرنسيس ــ 2017
298 صفحة

 A History of American
Consumption
Torrence Witkowvski
Taylor and francis ltd– 2017
PP 298

تعاظمت ظاهرة 
االستهالك بفعل 

ة
ّ

ن القو
ّ

تحس
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"يعانون من الهشاش��ة". هذا خاصة يف ظل واقع تفيش 
البطال��ة التي تطال ح��وايل 10 باملائة من الفرنس��يني 

القادرين عىل العمل.

ويف الوقت نفسه برزت ظاهرة "تنّوع املنتجات" تبعا 
ل� لتنّوع املس��تهلكني لها" ع��ىل قاعدة االنتامء الطبقي. 
وغدا "النموذج االستهاليك الغريب"، وبالنتيجة الفرنيس، 
مبثابة النمط الس��ائد عامليا عىل الصعيد االستهاليك. مع 
م��ا يحمله هذا النم��وذج، من مخاطر عىل "مس��تقبل 

األمن الغذايئ" العاملي. 

من النتائج األساسية التي يصل لها املؤلف من خالل 
تأريخه لالس��تهالك يف فرنس��ا هو أنه ع��رب تاريخ هذه 
الظاهرة يت��م التعّرف عىل املس��ار التاريخي الفرنيس 
ع��ىل صعيد االقتصاد واملجتم��ع والثقافة، وأن "جميع 
الفئ��ات االجتامعية ال تزال ترى يف االس��تهالك "مرادفا 

للوصول إىل السعادة".

تاريخية التسويق
لك��ن إذا كان "جان كل��ود دوما" يؤّرخ لالس��تهالك يف 
فرنس��ا عىل م��دى قرن ونص��ف القرن ف��إن "تريانس 
ويتكوفسيك"، أس��تاذ التسويق ومدير برنامج التسويق 
العاملي يف جامعة كاليفورنيا، يكّرس كتابه األخري لكتابة 

"تاريخ االستهالك األمرييك"، كام جاء يف عنوانه.

وه��و يعال��ج يف ه��ذا العم��ل تاريخي��ة التس��ويق 
االس��تهاليك يف الوالي��ات املتح��دة منذ القرن التاس��ع 

ووصوال إىل الزمن الحارض.. 

وما يش��كل دراسة ملس��ار حركة الس��وق األمريكية 
وتوجهاتها انطالقا من الحقبة االستعامرية "االنكليزية" 
ألمريكا وحتى الفرتة الواقعة بني مثانينات القرن املايض، 
العرشي��ن، ومرورا مبا يصف��ه ب� "الع��رص الذهبي" يف 

بدايات القرن املايض، كام تدل الرشوح املقّدمة.

  وباالعتامد عىل دراس��ة قواع��د االقتصاد القامئة يف 
س��ياقها التاريخي وتحليل أمناط الس��لوك االس��تهاليك 
يحاول املؤلف اس��تقراء العالقات بني "املنتج، الصانع" 
و"املس��تهلك". ومن السامت األساسية التي يتم التأكيد 
عليه��ا يف هذا الس��لوك مي��ل املس��تهلكني األمريكيني 
للرفاهية ولالستهالك. هذا امليل الذي تعاظم يف الفرتة 
املعارصة بحيث متّثل نس��بة "اإلنف��اق" جزءا هاما من 

النشاط االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية.

ومن املش��ارب الت��ي يتعّرض لها املؤلف بالدراس��ة 
والتحلي��ل واق��ع "التداخل" بني االس��تهالك وتوجهاته 
وب��ني واق��ع التف��اوت الكب��ري باس��تمرار يف التاري��خ 
االقتص��ادي األم��رييك يف الدخل واألج��ور يف الواليات 
املتحدة. واالعتامد عىل مختلف املعطيات يرس��م نوعا 
من الخارطة االجتامعية لتطّور املس��ار االس��تهاليك مع 
تحليل مس��تقبل النسيج املجتمعي األمرييك يف سياق ما 

هو متوقع عىل صعيد االستهالك.

توجهات
تجدر اإلش��ارة أيضا أن املؤلف يويل اهتاممه يف الفصل 
األول م��ن الكت��اب لتحلي��ل مضام��ني "نظري��ة ثقافة 
االس��تهالك" يف التاريخ االس��تهاليك األم��رييك. ويخرج 
بالتأكي��د عىل أن الواليات املتح��دة األمريكية هي دامئا 
يف "الطليعة" يف تحديد توجهات االستهالك العاملي منذ 
بدايات القرن الثامن ع��رش. ويضيف أنه "منذ ونصف 
القرن يحت��ل األمريكي��ون املرتبة العاملي��ة األوىل عىل 

صعيد االستهالك ".

وإذا كان مؤل��ف الكتاب يويل اهتاممه األول لصياغة 
نظري��ة لثقافة االس��تهالك األم��رييك، ويؤّكد بذلك عىل 
أهمية التاري��خ االقتصادي ورأس املال النظري لتحديد 
مفاهيم هذه النظرية الثقافية لالستهالك، فإنه ال يهمل 
باملقابل ما يفرضه املستقبل من تحديات. هكذا يتعّرض 
بالتحليل يف مقاربته لواقع االستهالك األمرييك يف الحقبة 
الراهن��ة وتوجهات املس��تهلكني بالنس��بة للعديد من 
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السلع واملنتجات الصناعية والغذائية، هذا دون إهامل 
قطاع الخدمات.

ويش��ري املؤلف إىل الكثري من التحوالت التي رافقت 
الث��ورة الرقمي��ة التي تش��كل تط��ورا جدي��دا لثقافة 
االس��تهالك. هذا بالتزامن مع بروز العديد من حركات 
"مناهض��ة النمط االس��تهاليك" املوروث م��ن الفرتات 
الس��ابقة" كذلك بالتزامن مع ش��حنة النشاط التي رفد 
فيها استخدام الشبكة العنكبوتية �� االنرتنت �� وساعد 
عىل بروز مامرس��ات اس��تهالكية مثل توصيل الطلبات 

التجارية إىل املنازل.

ة التكنولوجيات الذكّيّّّ
لعّل من أهم املعطيات املس��تجدة ذلك التعاظم الكبري 
لالس��تهالك يف قطاع "املعلوماتي��ة والتكنولوجيا العليا 
�� الرقمية الش��هرية، املوصوفة ب�التكنولوجيات الذكّية 
" الت��ي تتعاظ��م أهميتها تدريجيا. وما يش��كل معطى 
جديدا تجّس��د يف التحّول نح��و إعطاء األفضلية لكل ما 
هو "جاهز". هذا إىل جانب زيادة االستهالك يف مجاالت 
أخرى يف طليعتها مجايل "الخدمات االجتامعية" و"قطاع 

املهن الصّحية".

ومن املحطات التي يت��م التأكيد عليها واقع الرتاجع 
الكبري الذي شهده النش��اط االستهاليك لدى األمريكيني، 
وخاصة األكرث تواضعا منهم يف الهرم االجتامعي، بسبب 
نشوب األزمة املالية الكربى التي انطلقت من الواليات 

املتحدة يف خريف عام 2008.

والتأكيد أن تلك األزمة املالية الكربى كان لها تأثرياتها 
النفس��ية الكبرية عىل املستهلكني األمريكيني، خاّصة من 
ذوي الدخ��ل املح��دود، في��ام يتعّلق قب��ل كل يشء ب� 
"الس��عر" عىل خلفية تناقص "القدرة الرشائية لديهم" 

و"تغيري املشهد االقتصادي عموما". 

يتم يف نهاية املطاف تحديد عدد من العوامل األخرى 
التي كان لها تأثريها عىل حدوث بعض التحّول يف سلوك 
املستهلكني خالل الفرتة الواقعة بني سنوات الثامنينات 
والفرتة الراهن��ة. وبالتايل كان لذلك التحّول آثاره أيضا 

عىل مستقبل االستهالك نفسه. 

ومن بني تلك العوامل هناك، إىل جانب األزمة املالية 
الكربى لخريف عام 2008، زيادة يف وعي املس��تهلكني 
األمريكيني بأهمي��ة االنتباه إىل الوس��ط البيئي املحيط 
يف توجي��ه ميولهم االس��تهالكية، رغ��م التجاهل الذي 
تبديه الس��لطات العاّمة األمريكية يف الكثري من األحيان 
حيال املخاط��ر التي تهدد البيئة.. كام برز، بني العوامل 
املس��تجدة ذات التأثري أيضا عىل الثقافة االس��تهالكية، 
عامل التحدي الدميوغرايف وواقع زيادة نسب الطاعنني 

يف السن بني األمريكيني.

واعتامدا عىل مس��ار تطّور تاريخ االستهالك األمرييك 
منذ تأس��يس الوالي��ات املتحدة حتى الي��وم وتبدالت 
ميول األمريكيني االس��تهالكية وتوجهاتهم االس��تهالكية 
يب��دو أن هناك "خارط��ة اس��تهالكية" أمريكية جديدة 

ترتسم يف األفق. 

وم��ن أمريكا إىل اليابان الت��ي كانت ترتبع، عىل مدى 
عق��ود عديدة بعد الخراب ال��ذي أصابها خالل الحرب 
العاملية الثانية"، عىل قمة هرم البلدان االس��تهالكية يف 
العامل، وبامتياز. وليس��ت بعيدة الفرتة التي كان يرتدد 
فيها الحديث عن "املعج��زة اليابانية". لكن أركان تلك 
املعجزة تعّرضت ل� "االهتزاز يف س��نوات التس��عينات 
املنرصمة بفعل إعصار تس��ونامي الش��هري الذي رضبها 
ثّم الكارثة التي مّثلها انفجار مجّمع فوكوشيام النووي.

و"االس��تهالك يف الياب��ان بعد انفج��ار الفقاعة" هو 
عن��وان الكتاب الجامع��ي الذي يس��اهم فيه عدد من 
الباحث��ني املتخصص��نّي بالياب��ان املع��ارصة يف ميادين 

االستهالك والتجارة والسلوكيات الغذائية.

  الكت��اب صادر ع��ن جامعة امس��رتدام عام 2018. 
وتتم يف هذا العمل دراس��ة اليابان بعد إعصار سنوات 
التس��عينات، وخاّصة بس��بب انفج��ار املفاعل النووي 
الياباين عام 2011. لقد كانت الخسائر البرشية اليابانية 

كبرية وقد بلغت 20000 ضحية بني قتيل ومفقود".

وكان��ت كلفة إعادة اإلعامر باهظ��ة. وتبع الكوارث 
االنحدار االقتصادي، كام يبدو من مؤرشات االس��ترياد 
وزيادة الديون العاّمة. ه��ذا يف وقت تواجه فيه البالد 

تبعية كبرية عىل صعيد الطاقة.

بالت��وازي مع ذلك "وعىل خلفية اآلثار والنتائج التي 
ترتبت عىل سلسلة الكوارث، برز واقع يتسم ب�"تعايش 
يتس��م باملفارق��ة" بني النزع��ة الياباني��ة املتأصلة نحو 
االس��تهالك ونزعة املحافظة عىل البيئة. إن مساهامت 

االستهالك في اليابان بعد انفجار الفقاعة
تأليف: كاتارزينا سويرتكا وآخرون
النارش: جامعة امسرتدام ــ 2018
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هذا الكتاب تقوم عاّمة بتحليل هذه االزدواجية القامئة 
يف "يابان ما بعد انفجار الفقاعة املالية".

إن اليابان املعارصة تواجه يف سياق ما بعد "املعجزة" 
ما يتم توصيفه ب� "املعضلة" حيث يتوزع اليابانيون بني 
توجهني متعاكس��ني يتمثل أحدهام بنوع من "تقديس 
االس��تهالك" ويرتكز الثاين ح��ول رضورة املحافظة عىل 
الطاق��ة وتأمني س��بل االس��تقرار عىل امل��دى القريب 
والبعيد. أي امليل إىل "عدم تغيري الس��لوك االستهاليك" 

من جهة و"تغيري النظرة إىل البيئة"، من جهة أخرى.

تتم اإلشارة يف املساهمة األوىل من هذا الكتاب التي 
خّصت بالدراس��ة "املتاج��ر اليابانية الك��ربى فيام بعد 
الفقاعة: رضورة البحث عن مناذج جديدة". ويتم بداية 
تقديم عدد من النامذج عن تللك املخازن مخازن كربى 

مثل مجموعة "توبو" الشهرية. 

هذا املخزن رشع يف عام 1992 باس��تئناف نش��اطاته 
التجارية الواقع بالقرب من أحد أكرب محطات القطارات 
يف طوكي��و. وبكلفة بلغت 100 مليار ي��ن ياباين أي ما 
يعادل أكرث من 600 مليون يورو. وتبلغ مساحته حسب 

األرقام املقّدمة 83000 مرت مربع.

م��ا يتم تأكيده ه��و أنه بعد فرتة خم��ود تجاري يف 
ف��رتات م��ا بع��د الك��وارث الطبيعية الك��ربى عادت 
املؤرشات التجارية نحو التحّسن. وما مّثل بالتايل مؤرّشا 

آخر عىل أن اليابانيني مل تغادرهم نزعة االستهالك. 

انفجار الفقاعة
تش��ري مس��اهمة أخ��رى يف الكت��اب تخ��ص موق��ف 
املس��تهلكني اليابانيني من "منتج��ات املوضة فيام بعد 
انفج��ار الفقاعة" إىل أن ه��ؤالء ال يزالون يقبلون عىل 

مخازن بيع هذه املنتجات بجميع مستوياتها.

وتؤّكد كاتبة املس��اهمة من خالل توصيفها ملخزنني 
ياباني��ني متجاورين يبي��ع أحدهام "منتج��ات املوضة 
الراقي��ة" بينام يبيع اآلخر منتجات "املوضة املتواضعة" 

كام تدّل "املاركات" املعروضة. 

 تتّم اإلش��ارة يف هذا الس��ياق أن " الس��وق الياباين 
لبيع منتج��ات املوضة يعرف وجود زيادة متعاظمة يف 
اس��تهالك منتجات الرشكات املعروف��ة عامليا مثل تلك 
التي تحمل اسم لويس فيتون وهريمز. كام يتسم بطلب 
متزايد عىل منتجات الرشكات األقل شهرة واألقل سعرا 

مثل انكيلو وموجي".

وعىل صعيد الصناعة ترشح مساهمة تحمل عنوان " 
ازدهار محالت البيع تفتح أبوبها للمستهلكني عىل مدى 
24 س��اعة يومي��ا �� كونبيني" يف يابان م��ا بعد املرحلة 
الصناعي��ة" أن ه��ؤالء أصبحوا موجودي��ن يف مختلف 

األمكنة باليابان. ذلك بدافع الحاجة لهم ليل نهار. 

 تتم اإلشارة أنه "يوجد يف أرجاء اليابان اليوم 56000 

متج��ر كونبين��ي . والوجود الكبري للمخازن وس��اعات 
افتت��اح أبوابها للمس��تهلكني والع��روض املفاجئة التي 
تعلن عنه��ا والخدمات الرسيعة الت��ي تقدمها جعلت 

منها وجهة يومية للكثري من األشخاص. 

ذل��ك أن��ه يف أّية س��اعة م��ن النه��ار أو الليل ميكن 
لإلنس��ان أن يؤم متجر كونبيني لرشاء حاجة ما. هذا يف 
حني أنه قبل سنوات الثامنينات املنرصمة كان القّلة من 

اليابانيني فقط يعرفون حتى بوجود كونبيني".

وتخص مساهمة تالية تحليل ظاهرة انتشار "مطاعم 
الوجب��ات الياباني��ة" يف العامل أجمع. وتخ��ّص أخرى " 
الخدم��ة املنزلية يف يابان ما بعد الفقاعة" وترشح هذه 
الظاه��رة بعد الكارثتني الكبريت��ني اللتني رضبتا اليابان، 
أي التس��ونامي الذي أدى إىل انفجار مفاعل فوكوشيام 
وقبله الهّزة األرضية املدّم��رة. كان بروز تلك الظاهرة 

يعود إىل "مواجهة الصعوبات االقتصادية وغريها".

مصير النفايات
تجيب مس��اهمة أخرى عىل السؤال التايل: ما هو مصري 
األش��ياء التي يتم اس��تهالكها.؟. وهي تحت عنوان يدل 
ع��ىل "مصري النفاي��ات". وتهتم مس��اهمة أخرى مبصري 
"الروب��وت القدمية" ويحاول كاتبه��ا اإلجابة أيضا عىل 
س��ؤال مفاده: م��ا الذي ينبغ��ي أن نفعل��ه بالروبوت 

القدمية؟

 ذل��ك مع اإلش��ارة ع��ىل أنها تختلف ع��ن النفايات 
العضوي��ة التي يتم إع��ادة تدويره��ا، أي تصنيعها من 
جديد يف مواد أخرى. تتم اإلش��ارة يف هذا الس��ياق أن 
مس��ألة "التدوير"، مبعنى إع��ادة اإلنتاج بصورة أخرى، 
تش��كل أحد مواضيع النقاش املستمّرة يف يابان ما بعد 

انفجار الفقاعة. 

املس��اهمة األخرية يف الكتاب تحم��ل عنوان " إعادة 
التدوي��ر �� إع��ادة اإلنتاج ���� الفني الياب��اين اليوم من 
وجهة نظر عامل يف امليدان". تتم اإلشارة يف البداية إىل 
املبادرة التي دعمتها وكالة الش��ؤون الثقافية يف اليابان 

مختلف أنماط 
االستهالك تتحدد 
طبيعتها من خالل 

"العالقة مع  
السوق" وتشتمل 
بعدين أساسيين، 
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عام 2011 والخاصة مبرشوع تنظيم معرض فني سنوي 
تحت عنوان " فنون وذكريات". والفكرة التي تؤس��س 
لذلك تتمث��ل يف اس��تخدام الفنون مبختلف مش��اربها 
كوسيلة يف تجاوز حالة االنحدار التي عرفتها اليابان منذ 

عقد التسعينات املايض.

الفك��رة الرئيس��ية الت��ي تتكرر يف مس��اهامت هذا 
الكتاب تتلخص يف التأكي��د أن اليابان ال تزال تعيش يف 
ف��رتة ما بعد "انفجار الفقاع��ة" حالة من "األزمة" عىل 
الصعيد العام والتي تتبدى يف حالة من التش��تت بني " 
النزوع إىل االس��تهالك"، كأحد منجزات ما بعد الحرب 
العاملية الثانية، وبني الح��رص عىل االهتامم باملحافظة 

عىل البيئة".

ويف مع��رض "الرد" عىل املخاط��ر التي يتضّمن عليها 
تبّني النمط االستهاليك السائد يف البلدان املتقّدمة عموما 
والذي يتس��م باإلفراط الش��ديد وبع��دم أخذ التحدي 
البيئي واملناخي خاّصة وكذلك التحدي الدميوغرايف علة 
محمل الجد، تقرتح "صويف دوبويس��ون ���� كيلييه" يف 
كتابها الذي يحمل عنوان "االس��تهالك امللتزم" برنامجا 
ملواجهة "األخطار االس��تهالكية" التي تلوح يف األفق إذا 

جرى االستمرار يف النمط السائد اليوم. 

وترشح املؤلف��ة، مديرة األبح��اث يف علم االجتامع 
باملركز الوطني الفرنيس للبحث العلمي واألس��تاذة يف 
كلية العلوم السياس��ية، أن أشكال االحتجاج التي تعايل 
اليوم ض��د مختلف املنتج��ات االس��تهالكية "املهّجنة" 
وللمطالبة باس��تخدام املنتجات الطبيعية �� البيولوجية 

��، يف الواقع جديدة. 

وه��ذا م��ا تح��اول أن تثبت��ه عىل م��دى الصفحات 
األوىل من الكتاب املكّرس��ة للتأريخ لح��ركات الطالبة 
بالتغذية الطبيعية. وتحدد فرتة انطالق هذه الحركات 
االحتجاجية للمستهلكني يف نهايات القرن الثامن عرش. 
بل وتؤّكد يف نفس الس��ياق أن تل��ك الحركات أقامت 
ص��الت وثيقة من��ذ بداياته��ا مع ح��ركات ذات طابع 
تحرري مثل حركات األمريكيني ذوي األصول اإلفريقية 

�� السود �� والحركات النسائية.

دور "الجمعيات"
تس��تعرض املؤلف��ة ع��ىل مجم��ل صفح��ات الكت��اب 
مختلف أش��كال التعبئة التي تتأس��س هنا وهناك من 
منطلق معارضة "املامرسات االس��تهالكية السائدة" يف 
املجتمعات املتقّدمة. يت��م الرتكيز يف إطار التعبئة عىل 
دور "الجمعيات" التي قامت يف فرنس��ا نفس��ها تحت 
مس��ميات ذات الدالل��ة مثل " جمعي��ة املحافظة عىل 
زراعة فالحية" الفرنس��ية أو "جمعيات تشجيع التبادل 

املحّل".

الخط الناظم ملسارات ونش��اطات الحركات املعنية 
بالتعبئة ضد االستهالك السائد يصب، أي الخط الناظم، 

يف منظور التصّدي ل��� "النتائج االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية للمامرسات االستهالكية".

هذا م��ع التأكيد ع��ىل أن دور املس��تهلك املعني ب� 
"االستهالك امللتزم" مل يعد سلبيا كام كان سابقا. بل غدا 
فاعال من حيث القيام مببادرات عىل صعيد "السياس��ة 
الرشائية" و"اختيار منط االستهالك". ويف جميع الحاالت 
من أجل خدمة "قضايا عاّمة" تتجاوز املصالح الفردية..

والتأكي��د يف هذا الس��ياق أيضا ع��ىل دور "املجتمع 
امل��دين" يف محيط��ه املب��ارش، يف التنبي��ه م��ن األخطار 
الجامعية وأحيانا الكونية التي قد ترتتب عىل الس��لوك 

االستهاليك السائد يف املجتمعات الغربية واملتقّدمة.

وترشح املؤلفة عىل مدى العديد من الصفحات كيف 
أن مختلف أمناط االس��تهالك تتحدد طبيعتها حكام من 
خالل "العالقة مع السوق"، وحيث تشتمل هذه العالقة 

عىل بعدين أساسيني ، تجاري أّوال ثم ثقايف.

لكن يف حالة "االس��تهالك امللتزم" يت��م تجاوز عتبة 
التجاري والثقايف لتعبئة املس��تهلكني يف سبيل االهتامم 
أك��رث فأك��رث بقضايا أك��رث عمومية وراهني��ة من حيث 
أهميتها يف الزمن الحارض ودورها املس��تقبل الحاسم. 
ذلك يف قضايا مصريية مثل س��خونة األرض وتغري املناخ 

وحامية الرثوات الطبيعية.

احتجاج
تعيد "صويف دوبويس��ون �� كيلييه" مختلف أش��كال 
االحتجاج عىل منط االس��تهالك الس��ائد إىل مرشبني 
رئيسيني. األول هو الدفاع عن البيئة باسم "املستقبل 
اإلنس��اين". وامل��رشب الث��اين ذو طبيع��ة اجتامعية 
يصب يف تيار الدفاع عن الرشائح األكرث هشاش��ة يف 
مجتمعاتها. واإلش��ارة هنا إىل أن حركات االحتجاج 
املقص��ودة تأخذ تدريجيا "طابع��ا أكرث فأكرث عاملية"، 

االستهالك الملتزم
تأليف: صويف دوبويسون ــ كيلييه

النارش صحافة العلوم السياسية ــ 2018
154 صفحة

La consommation engagée
Sophie Dubuisson- Quellier
Siences PO – 2018
PP 154 

تعاظمت ظاهرة 
االستهالك 
بفعل تحّسن 

القّوة الشرائية 
للفرنسيين في 
ثالثينيات القرن 

العشرين
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ل االجتماعي وحلول مجتمع ما بعد االستهالك
ّ

التبد
تأليف: موريس كوهن وآخرون

النارش : روتلدج ــ 2019
Social Change and coming of post – consumer society
…By Maurice Cohen and
Routledge - 2019

مؤشر أسعار االستهالك. 
تأليف: فلورانس جاين ــ كاتريس

النارش : الديكوفريت ــ 2019
L’indice des prix à la consommation 
Florence Jany- Catrice
La Découverte - 2019

ق في العصور الوسطى
ّ

التسو
تأليف: جوديكاييل بيرتوويست

النارش: كازا دو فيالسكيز ــ 2018
Faire votre marché au Moyen Age
Gudicael Petrowist
Casa de Vilasquez – 2018

االستهالك األخالقي
تاليف: يانا مانوخينا.

النارش: روتلدج ــ 2018 
Ethical consumption
.…Yana Manyukhina
Routledge - 2018

 األقمشة واقتصاد العصور الوسطى 
تأليف: انجيال لينغ هوانغ

النارش: اوكسبو بوك ــ 2019 
Textiles and the medieval economy
…Angela Ling Huang and
Oxbow Books – 2019 

 فلنكن أذكياء مثل الطبيعة
تأليف : غنرت باويل

النارش: لوبسريفاتوار ــ 2018
Soyons aussi intelligents que la nature
Gunter Pauli
L’Observatoire -2018

استهالك األطعمة في المدينة
تأليف: مارلني ساهاكيان.
النارش : روتلدج ــ 2019

Food consumption  in City
Marlyne Sahakian
Routledge – 2019

مع املحافظة عىل الخصوصيات املحلّية.

إن مفه��وم "االس��تهالك امللتزم" يق��وم، كام ترشح 
املؤلفة، عىل أس��اس املهامت التي حددها لنش��اطه، 
عىل أساس مبدأ أخالقي تغّذيه املسؤولية حيال الذات 
وحي��ال اآلخر. "ذل��ك بحيث "يتم تج��اوز الخيارات 
االس��تهالكية والرغبات اآلنية ". وبنفس النهج تجاوز 

مقولة أن "االستهالك مصدر للسعادة".

يف املحّصل��ة تحدد املؤلف��ة ثالثة محاور رئيس��ية 
لبل��وغ "االس��تهالك امللت��زم". املح��ور األول يلخصه 
ش��عار "االستهالك القائم عىل احرتام الوسط املحيط". 
واإلش��ارة أن تطبيق مثل هذا الش��عار يتطلب األخذ 
به م��ن قبل املؤسس��ات وأرباب العمل والس��لطات 

العاّمة...وبالطبع من قبل املستهلكني أنفسهم.

واملحور الثاين يقوم عىل تشجيع استهالك املنتجات 
غ��ري املؤذي��ة للطبيعة، هذا م��ع التأكيد عىل رضورة 
الحد من اس��تخدام املواد الكياموي��ة.، وكذلكم الحد 
م��ن اإلرساف مبصادر الطاق��ة. ودون إهامل التوعية 
االجتامعي��ة ع��رب مختلف وس��ائل اإلعالم ووس��ائل 

التواصل االجتامعي املتاحة.

عالقات مباشرة
املحور الثالث عنوانه" تش��جيع االقتص��اد الدائري �� 
املح��ّل". واملقصود ه��و تفعيل أس��اليب "املبادالت 
املحلّي��ة بحيث تق��وم عالقات مبارشة ب��ني املنتجني 
واملس��تهلكني. وإنش��اء نوع من التعاوني��ات املحلّية. 
واللج��وء إىل مامرس��ة العمل الجامع��ي القائم عىل 

املشاركة.

هذه الس��لوكيات كّلها تش��ّكل، كام تؤّكد املؤلفة، 
نوعا م��ن "املخترب الرح��ب ملختلف أمن��اط التجديد 
االجتامع��ي بحي��ث تت��م صياغ��ة منط تفك��ري يربط 
ب��ني الرهان��ات البيئي��ة واالجتامعي��ة واالقتصادية 

للمجتمعات املعارصة".

إن املؤلفة تؤّكد بأشكال مختلفة عىل أن "االستهالك 
امللتزم" ال ميثل، حتى اآلن، سور رشيحة متواضعة من 
مجمل "الجسد االستهاليك". لكن هذا ال مينع واقع أن 
تأثريه يتعدى كثريا الدائرة الضّيقة للملتزمني بتطبيق 
قواعده. ه��ذا كون ه يطرح يف الواقع العمل "قضايا 
عادلة ينبغي الدفاع عنها" وليس طرحها فحسب، بل 

تقديم "عينات" لسبل إيجاد الحلول الناجعة لها.

وتلخ��ص املؤلف��ة مفهومها ل� "االس��تهالك امللتزم" 
ولدوره يف أنه يجّس��د منوذجا آخر ملا ينبغي أن يكون 
علي��ه االس��تهالك باالعت��امد عىل موجب��ات أخالقية 
غري تلك التي يعمل عىل أساس��ها املجتمع االستهاليك 
الس��ائد. وما يعني "رضورة أخذ "الرهانات الجامعية 
واملس��تقبلية" بالحس��بان ب��كل م��ا يتعّلق مبس��ألة 

االستهالك.
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 لذكرى عظماء أثروا الفكر اإلنساني
ً
تخليدا

المكتبات الخاصة 
نواة تأسيس المكتبات عبر التاريخ

غالبًا ما يتبرع ورثة األدباء بالمكتبات لجهات 
غير ربحية أو مؤسسات معنية بالثقافة

تخليدًا لذكرى الرئيس جيفرسون يحمل 
أحد أبواب  الموقع االلكتروني لمكتبة 

الكونغرس اسم "توماس"

تلعب المكتبات الخاصة دورًا بارزًا في التعرف 
على شخصية  صاحبها من عدة جوانب ال 

يعرفها إال المقربون منه

 رشا المالح 
شكلت ظاهرة التبرع بالمكتبات الخاصة للمشاهير 
من األدب������اء أو كبار رجال األعمال أو الش������خصيات 
 من ثقافة 

ً
العام������ة أو حتى رؤس������اء دول، ج������زءا

الغرب عب������ر التاريخ. وترافقت ه������ذه الظاهرة مع 
مرحل������ة تأس������يس المكتب������ات العامة التي اتس������ع 
نطاقه������ا مع ابتكار آلية الطباعة الورقية حيث بات 
بإم������كان األفراد تجمي������ع الكتب الت������ي يرغبون بها 

لتكوين نواة مكتبتهم الخاصة.
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ش��كلت العديد من املكتبات الخاصة خطوة مبكرة 
لتأس��يس املكتبات العامة، إما بع��د وفاة أصحابها 
أو تنفيذا لوصية مالكه��ا أو مببادرة خاصة فرضتها 
الظروف. ومثال ع��ىل ذلك مبادرة األمرييك توماس 
جيفرس��ون )1743-1826( رج��ل الدول��ة وثالث 
رئيس للواليات املتحدة، الذي عرض عىل الحكومة 
األمريكي��ة ع��ام 1815 رشاء مكتبت��ه الخاصة التي 
ضمت ما يقارب من تس��عة آالف مجلد، وذلك إثر 
حرق االس��تعامر الربيطاين مدينة واشنطن مبا فيها 
مكتبة الكونغرس خالل حرب االستقالل عام 1812. 
وبدأ بعدها بتأس��يس مكتبته من جديد لتضم كتبه 
املفضل��ة والت��ي وصل عددها خالل ع��رشة أعوام 
وحت��ى وفاته ما يقارب من ألف��ّي مجلد. وتخليداً 
لذك��راه يحمل اليوم أحد أب��واب املوقع االلكرتوين 

ملكتبة الكونغرس اسم "توماس".

متاحف ومؤسسات
غالباً م��ا يكون تربع األفراد مبكتباته��م لصالح، إما 
مكتب��ات عام��ة غري ربحي��ة أو مؤسس��ات معنية 
بالثقافة، ومثال عليها املتاحف الخاصة والعامة، إىل 
جان��ب حرص بعض عائالت املتربع��ني تخليد إرث 
من يحبون م��ن خالل تحويل مكتبته إىل رصح عام 
يحمل اس��مه، ومتاح للجميع من ق��راء وأكادمييني 
وباحث��ني لالطالع عىل ه��ذا الكن��ز. والدافع لدى 
معظم مؤسيس تلك املكتبات أن تتاح ألكرب رشيحة 
من القراء، وذلك لقناعتهم أن ما قرأوه يف مكتباتهم 
كان له كبري األثر يف تكوين وصياغة أفكارهم خالل 

رحلتهم يف الحياة.

في��ام يل تس��لط "ق��راءات" الض��وء عىل بعض 
ه��ذه املبادرات مب��ا فيها املكتبات الت��ي تاهت أو 
تبعرثت نتيجة اس��تهتار األقرباء وال مباالتهم بقيمة 
ذل��ك اإلرث العري��ق ومقايضت��ه بامل��ال. علام أن 
املكتبة الخاصة بهؤالء تض��م مخطوطاتهم الخاصة 
ومسودات أعاملهم سواًء كانوا كتاباً أو مخرتعني مبا 
فيها املراس��الت مع الغري، التي تلعب دوراً بارزاً يف 
التعرف عىل شخصية صاحبها خاصة الجوانب التي 

ال يعرفها إال املقربون منهم.

كوكبة
ويف مقدمتهم من القارة األمريكية جورج واش��نطن 
املتح��دة،  للوالي��ات  رئي��س  أول   )1799-1732(
وامرباط��ور الصحاف��ة ويليام راندولف هارس��ت 
همنغ��واي  إرنس��ت  وال��روايئ   ،)1951-1863(
)1899-1961(، ومن أوروبا األديب الربيطاين رولد 
دال)1916-1990 ( ال��ذي يتب��وأ املراتب األوىل يف 
قامئ��ة مبيع��ات أدب الطف��ل، واألدي��ب الربيطاين 

روديارد كيبلينغ )1936-1865(.

جورج واشنطن 
أوىص جورج واش��نطن الذي دفعه حبه للقراءة إىل تأسيس مكتبته 
الخاصة يف مس��كنه "ماونت فرين��ون" بفريجيني��ا، إىل كتابة وصية 
ت��رك فيه��ا مكتبته التي بلغ ع��دد مجلداتها إىل جان��ب الدوريات 
واملخطوطات واملراسالت 1200 مجلد ومخطوط البن أخيه القايض 
بوش��ورد واش��نطن الذي حرص عليها حتى وفات��ه، والذي بدوره 
تركها ألبناء جورج كوربني واشنطن وجون أوغستني واشنطن الثاين.

وابت��داًء من عام 1848 توزعت تركة مكتبته حيث باع ابن أخيه 
جورج كوربني واشنطن جزءاً من حصته للحكومة األمريكية وجزءاً 
آخر إىل أحد باعة الكتب وهو هرني س��تيفنز فريمونت الذي حاول 
بيعها مس��تغاًل قيمته��ا، وبعدم حصوله عىل عرض جيد س��واًء من 
الحكوم��ة أو جامعة هارفارد حاول قب��ل بيعها للمتحف الربيطاين، 
إثارة الرأي العام يف بوسطن حقق تربعات من 70 شخصية أمريكية 
للحفاظ عىل املجموعة كاملة والتي أعطوها إىل مكتبة بوسطن التي 
جميع املتربعني أعض��اء فيها، وعليه تم االحتف��اظ بتلك املجموعة 

حتى يومنا هذا.

أما املجموعات األخرى التي كانت بعهدة جون أوغستني واشنطن 
الثاين، فقد ورثها جون أوغستني واشنطن الثالث 1832، الذي باعها 
م��ع بقية الورثة يف مزاد ع��ام 1876، لتتبعرث مكتبة الرئيس الراحل 

بني معاهد ومؤسسات وأفراد. 
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إرنست همنغواي
تربعت أرمل��ة ال��روايئ والصحفي األمرييك أرنس��ت همنغواي 
)1899 � 1961( ال��ذي كان لدي��ه مكتبت��ان إحداه��ام يف كوبا 
والثانية يف موطنه والبالغ عدد كتبها تسعة آالف كتاب، باإلضافة 
إىل مجموعة من مخطوطاته وأعامله والتي تغطي كافة مراحل 
عمل��ه، تربعت بها إىل مكتبة جون إف كندي، كام س��اهم غريها 
م��ن املتربعني للجامعة مب��ا لديهم من مقتني��ات مكتبته بحيث 

اغتنت محتويات مكتبته الخاصة.

رولد دال
أم��ا عائلة األدي��ب الربيط��اين رول��د دال )1916 - 1990( فقد 
حافظت عىل إرثه وجميع مقتنيات مكتبته حيث ش��كلت جزءاً 
من املتحف الذي افتتح رس��ميا عام 2005 يف باكينغهام ش��اير، 
ويض��م املتحف جميع أعامله الورقية ومخطوطاته ومراس��الته 
ومس��وداته. وقد تربع��ت العائلة بتكاليف تحوي��ل ذلك املنزل 
ال��ذي كتب فيه رولد دال إىل متح��ف وبدعم مادي من نارشيه 

وعدد من املؤسسات الخريية واملتربعني.

روديارد كيبلينغ
مكتبة األدي��ب الربيطاين روديارد كيبلين��غ )1865 - 1936( 
الحائز ع��ىل جائزة نوبل ل��آداب ع��ام 1907، والذي تجددت 
شهرته مع تحويل روايته "كتاب األدغال" إىل فيلم سيناميئ. فقد 
جمَع إرث أعامله ومخطوطات مكتبته املحامي جيمس مكروغر 
س��تيوار مببادرة ذاتي��ة لقناعته بأهمية وعظم��ة كيبلينغ حيث 
حص��ل عىل 41 مخطوطاً أدبيا، و773 رس��الة بخط يده لعائلته 
وأصدقائ��ه ومحرري��ه، و2600 كتاب وكتي��ب، وأكرث من 2375 
م��ن الصحف و1288 دوري��ة  وغريها من املطبوع��ات مبا فيها 
مسودات املقطوعات املوسيقية املس��تلهمة من أعامله وغريها 

الكثري، والتي تربع بها ستيوارت إىل جامعة دالهويس بكندا.

مصير مبهم
مصري مبهم ينتظر مكتبة أيقونة األزياء األملاين الراحل كارل أوتو 
الغرفيل��د الذي تويف قبل ش��هرين عن عمر يناه��ز 86 عاماً يف 
مقر إقامته بباريس. ومربر هذا التس��اؤل : ماذا س��يحل مبكتبته 
الضخم��ة التي تضم 300 أل��ف كتاب متن��وع مبختلف اللغات 

لكونه مصمم ومصور ورسام كاريكاتور؟.

جورج واشنطن 

ملكتبــة رجل األعــال الــذي أســس امرباطورية 
الصحافــة يف أمــريكا، ويليــام راندولف هارســت 
بــاع  حيــث  أخــرى،  حكايــة   )1951  –  1863(
هارســت نســبة كبرية من مقتنيات مكتبته البالغ 
عددهــا أربعة آالف مجلد، إىل جانب املخطوطات 
والدوريــات والصحــف واألســطوانات والتحف 

امبراطور
 الصحافة
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الطاهي 
تأليف: جيمس باترسون وماكس دياللو

النارش.: ليتل براون ورشكاه

رواي��ة يف ع��امل الجرمي��ة حيث يج��د كالي��ب روين محقق 
الرشطة يف النهار والطاهي الش��هري يف شاحنة متنقلة مساًء 
نفس��ه، متهاًم بجرمية قتل. ويكتشف يف مرحلة التحقيق أن 
مدين��ة نيو أورليانز مهددة بخط��ر من قبل أحد اإلرهابيني 

الذي يحاول اكتشافه عرب العديد من األدلة.

الحدود
تأليف: دون ويسلو

النارش: ويليام مورو

الرواي��ة هي الجزء الثالث من سلس��لة )قوة الكلب( حيث 
يناض��ل آرت كيل��ر منذ 40 عام��اً عىل تخلي��ص بلدته من 
املخدرات، والذي يكتش��ف أن قضاءه عىل عدوه أكرب تاجر 
مخدرات قد كلفه الكثري وتس��بب بظهور ثالثني عدواً غريه 

يشيعون الفوىض يف مدينته مكسيكو.

 

وأصبحت
تأليف: ميشيل أوباما

النارش: مجموعة كراون للنرش

يستعرض الكتاب رحلة ميش��يل أوباما زوجة رئيس أمريكا 
األس��بق الحافل��ة باملعاين واإلنج��ازت، لتك��ون يف مقدمة 
املدافعني عن النساء والفتيات سواًء يف الواليات املتحدة أو 
الع��امل، إىل جانب كونها أول زوج��ة أمريكية أفريقية تجعل 

من البيت األبيض مكاناً للضيافة والرتحيب.

مة
ّ
متعل

تأليف: تارا ويستوفر

النارش: راندوم هاوس

مذكرات ال تنىس لرحلة فتاة ش��ابة مل تدخل املدرسة والتي 
ت��رتك أرسته��ا يف جب��ال إيداهو الت��ي تص��ارع للبقاء عىل 
قي��د الحياة، لتتاب��ع تعليمها وتدخ��ل ألول مرة صفاً وهي 
يف الس��ابعة عرش م��ن عمرها لتحصل بعدها عىل ش��هادة 

الدكتوراه من جامعة كامربدج.

ً
النساء يجدفن شماال

تأليف: ماري بيفر

النارش: بلومزبري

الكتاب دليل إىل الحكمة واألصالة والراحة بالنس��بة للنساء 
خالل تقدمهن يف العمر. وتبني بيفر أن النس��اء يصبحن أكرث 
س��عادة ورضا بهبات الحياة مع تقدمهن بالسن، وتؤكد أن 
معاناتهم الفيزيولجية والبيولوجية تساعدهن عىل االرتقاء 

ليكن أكرث تعاطفا وحكمة.

ً
باإلنجليزيةاألوسع   انتش���ارا

مكتبة لوكاس
تعترب مكتبة املخرج الس��يناميئ وصان��ع األفالم األمرييك جورج 
ل��وكاس )1944( م��ن أضخ��م املكتب��ات الخاص��ة والتي بدأ 
بتأسيس��ها عام 1978 لتكون رافداً لرشكة البحوث التي تحمل 

اسمه، وفيام يل بيانات محتوياتها باألرقام:

 تسجيل صوتي وفيديو وأفالم 
روائية ووثائقية ومسلسالت 

عنوان وأكثر لصحف ودوريات ومجالت 
يعود تاريخ البعض منها إلى عام 1800

  كتاب من تاريخ 1880
 إلى اليوم

17000

300

27000

ملف بأدراج خاصة تضم صور وقصاصات 
600 وكتيبات وبطاقات بريدية وغيرها

وغريها، لتســديد ديونه ابتداء من عام 1937. 
وعليــه فقد تم التــربع بأجزاء مــن مقتنيات 
مكتبته، مببــادرة من أقربائه مثــل ابنه الذي 
تربع عام 1972 ملكتبة "بانكروفت" مبجموعة 
مــن أعداد الصحف التي تغطي املرحلة ما بني 

1927 و1947.
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ظواهر

اميانويل لوروا الدوري ه��و بالتأكيد عميد املؤرخني 
الفرنس��يني املعارصين اليوم وأحد أكربهم شأنا وشهرة 
يف مجال كتابة التاريخ. يش��غل عىل مدى سنوات كريس 
تاري��خ الحضارة الحديث��ة يف "كوليج دو فرانس"، أرفع 
مؤسس��ة علمية يف الع��امل الفرنكفوين وعن��وان التمّيز 

الفكري يف مختلف املشارب العلمية.

 وال دوري ه��و الوري��ث األول للم��ؤرخ الفرن��يس 
الراح��ل فرنان بروديل، أح��د مؤّرخي الجيل الثاين من 
رم��وز "مدرس��ة الحولي��ات"، التي تأسس��ت يف نهاية 
سنوات العرشينات من القرن املايض، العرشين من قبل 
املؤّرخني "لوس��يان فيفر" و"م��ارك بلوك". هكذا يعترب 
اميانويل ل��وروا من ممثل الجي��ل الثالث من مؤّرخي 

"مدرسة الحوليات". 

التاريخ الشامل
تدّل هذه التسمية عىل ما ُيعرف ب� "املدرسة الفرنسية 
الجدي��دة لكتابة التاريخ" التي ت��ويل اهتاممها الرئييس 
ل� "التاريخ الشامل" عىل أس��اس "املدى الطويل" زمنيا 
و"محاول��ة فهم أحداث املجتمع��ات مبجمل عواملها " 
مكاني��ا. ه��ذا مبعنى إعط��اء األهمّية للس��ياقات التي 

أنتجت األحداث وليس باألحداث نفسها. 

وسرية حياة اميانويل لورو ال دوري، ومساره الفكري 
وأعامله يف مجال التاريخ، هي التي يكّرس لها "ستيفان 
ليمني"، الذي قدم م��ن رومانيا مزّودا مبعرفته الجّيدة 

للغة الفرنس��ية، املسؤول عن قس��م التاريخ يف املكتبة 
الوطنية الفرنس��ية واملتخصص أصال يف التاريخ الثقايف، 
كتاب��ه األخ��ري الذي يحمل عن��وان "اميانوي��ل لوروا ال 
دوري، حياة يف مواجهة التاريخ". تجدر اإلشارة أن هذا 
العمل هو مثرة س��نوات طويلة من البحث والتقيّص يف 

سرية حياة املؤّرخ الكبري.

تج��در اإلش��ارة أيض��ا أن ه��ذا ه��و العم��ل األّول 
املكّرس ملس��ار ال دوري منذ سنوات طفولته حتى نيله 
ش��هرة عاملية. ذلك باالعتامد عىل معلومات مس��تقاة 
من أرش��يف مل يبح��ث فيه أحد من قب��ل، مبا يف ذلك 

"األرشيف الشخيص" ملوضوع السرية نفسه.

ويش��ري "س��تيفان ليمني" أن��ه وجد "كن��زا" حقيقيا 
من املادة األرش��يفية يف القبو السفل ملنزله الذي كان 
يزوره باس��تمرار برفقة املؤّرخ نفس��ه. ويحدد القول 
إن محتوي��ات ذلك القبو تضّمنت الكثري من "قصاصات 
الورق" التي انتزعها امل��ؤّرخ من مختلف املصادر التي 
وقع عليها حوله وكتب فيه��ا كلامت أو أفكار خطرت 

له. 

ويربر الدوري احتفاظه بتلك القصاصات وغريها من 
الوثائق بها بولعه "التاريخي" باألراش��يف التي نّقب يف 
خباياها ووجد فيها املادة األساسية لكتاباته. ومن خالل 
عملية البحث بطريقة منهجية عن العوامل األساس��ية 

التي أنتجت أحداث التاريخ اإلنساين. 

ويذك��ر كاتب ه��ذا الس��رية أنه عندم��ا عرض عىل 

 ايمانويل لوروا الدوري
يخ  حياة في مواجهة التار

تأليف: ستيفان ليمني
النارش: املركز هريمان ــ 2018

570 صفحة

 Emmanuel Le Roy Ladurie
Une vie face à l’histoire
Stefan Lemny
Hermann - 2018
PP 570

كاتب يروي سيرة المؤرخ

 "الدوري" 
عميد المؤرخين الفرنسيين المعاصرين

حياة في مواجهةالتاريخ
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املؤّرخ تحريره��ا أبدى تحفظه عىل ذلك فالس��رُي تأيت 
كتابته��ا عادة بعد رحيل صاحبها إال إذا كان املعني من 
"نجوم السياسة أو الفن"، كام عّلق املعني نفسه مشريا 

أنه ليس من هاتني الفئتني.

 لكنه قبل يف املحّصلة أن مسار حياته يضعه يف عداد 
مشاهري عرصه وصاحب حضور كبري يف مختلف وسائل 
اإلعالم وعىل خش��بة أشهر املسارح العاملية محارضا أو 
"أستاذا" وبالتايل يستحق جدا هذا التمّيز ب� "رؤية سرية 

حياته وهو عىل قيد الحياة".

إن الدوري يع��ود يف ذكريات��ه مع كاتب س��ريته إىل 
مختلف مراحل مس��اره التاريخي منذ سنوات الشباب 
وحتى سنوات النضج حيث يقارب التسعني من عمره. 
وكان قد لّخص يف أحد أحاديثه القول " إن عّلة وجودي 

تتمّثل يف الكتابة". 

الحياة الريفية
يحدد مجاالت كتاباته الرئيس��ية يف مجال التاريخ بعّدة 
مش��ارب أساس��ية عىل رأس��ها تاريخ األرياف والحياة 
الريفية عىل املدى الطويل كام عالجها يف عمله الشهري " 
الفال حون يف منطقة النغدوك" الفرنسية وتاريخ املناخ. 

ويش��ري مؤلف الس��رية أن هدف لوروا الدوري من 
كتاب��ة تاريخ املناخ "مل يكن رشح التاريخ اإلنس��اين وال 
تبس��يط ظواهره الكربى لقارئيه ولكن هدف باألحرى 
إىل تقديم تاريخ كوين للطبيعة � حس��ب تعبري مستعار 

من الشاعر بول فالريي �� كام يشري املؤلف. 

دخيل
وهكذا وجد املؤرخ نفس��ه يلج مي��دان علوم الطبيعة 
م��ع مخاط��رة اتهام��ه بأن��ه دخي��ل" يف مج��ال ليس 
اختصاص��ه أصال. لكن املؤلف ي��رشح أن املؤّرخ عرف 
كيف "يس��تخرج" البنى األساس��ية التي ميكن للجميع 
استخدامها يف عمليات البحث املنهجي يف شتى امليادين.

ويف نف��س النه��ج م��ن التحلي��ل ي��رشح "س��تيفان 
ليمني"كيف أن مسار املؤّرخ تجاوز كثريا حدود التاريخ 
باملعن��ى الحرصي للكلمة ك��ام يبدو من خالل عمله يف 
" كلية الدراس��ات العليا للعلوم االجتامعية ويف "كوليج 
دو فرانس" ويف "املكتبة الوطنية الفرنس��ية" التي توىّل 
إدارته��ا لس��نوات عديدة. واإلش��ارة به��ذا الصدد أن 
املؤّرخ الكبري كان منذ سنوات شبابه من رّواد املكتبات 

وال يزال كذلك حتى اليوم..

ويف املحّصل��ة العامة ملجمل النش��اطات التي قام بها 
اميانوي��ل ل��وروا ال دوري وما حققه م��ن إنجازات يف 
العديد من املؤسس��ات يحدد كاتب الس��رية القول أن 
امل��ؤرخ ذا الش��هرة العاملية كان بامتي��از مبثابة " فاعل 
حقيقي وش��اهد ممتاز عىل عرصه" خالل النصف الثاين 

من القرن العرشين. 

نيويورك
ايفلني هوفر

النارش : ستيدي ــ 2018

142 صفحة

New york
Evelyn Hofer

Steidi - 2018

PP 142

ايفل��ني هوف��ر، األمريكي��ة من أص��ل أملاين، هي أحد أش��هر 
العاملني األمريكيني يف حق��ل التصوير خالل القرن العرشين، 
توفيت عام 2009 بعد أن عملت لسنوات يف أشهر الدوريات 
والصح��ف األمريكية وليس أقّلها ش��هرة "اليف" و"نيويورك 

تاميز ماغازين".

تحت عنوان "نيويورك" يصدر بعد رحيلها بسنوات كتاب 
يتضّمن مجموعة من الصور التي التقطتها خالل أعوام 1964 
�� 1975. وكان العديد من الصور املنش��ورة قد جرى نرشها 
س��ابقا يف كتاب عن حياة البرش الحميم��ة يف نيويورك وعن 
عمرانها وهندس��تها صدر عام 1965 باإلضافة إىل سلسلة من 
الصور التي تنرش للمّرة األوىل وتعود لبداية عقد السبعينات، 

وتخص نفس املوضوع "نيويورك". 

 ويرافق الصور املنش��ورة يف هذا العمل الجديد نص كتبه 
" جون هيس��كل". ومام ُيكتب يف تقديم املصورة أنها "األكرث 
شهرة بني املصورين األمريكيني املجهولني". هذا ويبلغ مجموع 
ع��دد الصور التي يحتوي عليها هذا الكتاب 93 صورة زاخرة 

بالتفاصيل الصغرية التي تلتقطها املصّورة بعناية كبرية.

 وم��ن خالل الصور يتم تقديم منط حياة أهل نيويورك يف 
س��نوات الستينات والسبعينات املنرصمة. هكذا يتم التعّرف 
عىل من��اذج عديدة م��ن بائعني متواضعني يف أحي��اء املدينة 
الفقرية وش��باب من جي��ل العقود الس��ابقة ورجال رشطة 
وأبنية ش��اهقة..وال تنىس املصّورة تقديم لقطات من شبكة 

مرتو مدينة نيويورك.
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عيون

ال ي��زال العامل يع��اين حتى اآلن م��ن أثار األزم��ة املالية 
الك��ربى التي انطلقت من الوالي��ات املتحدة األمريكية يف 
خريف عام 2008. هذه األزمة وأس��بابها ونتائجها تشكل 
موض��ع كتاب امل��ؤّرخ االقتص��ادي الربيط��اين "آدم توز"، 
أس��تاذ التاريخ يف جامعة كولومبيا، بعد س��نوات أمضاها 
كأس��تاذ ومدير للدراس��ات ملادة األمن العاملي يف جامعة 
يال األمريكية واألس��تاذ السابق يف جامعة كمربدج. ساهم 
بالكتاب��ة يف العديد من الصح��ف والدوريات وليس أقلها 
ش��هرة الفننش��ال تاميز والغاردين وول س��رتيت جورنال 

وشبيغل ومجّلة لندن للكتب...الخ.

يحم��ل الكت��اب عنوان "انهي��ار مفاج��ئ" للداللة عىل 
األزمة املالية الكربى التي هّزت أمريكا ويرشح فيه املؤلف 
�� املؤّرخ الشهري " كيف غرّي عقد من األزمات املالية وجه 
الع��امل"، كام ج��اء يف العنوان الفرعي. تجدر اإلش��ارة أن 
هذا العمل يصدر مبناس��بة ذكرى مرور عرش سنوات عىل 
انفج��ار تلك األزمة وما تبعها م��ن أزمات عىل الصعيدين 

االقتصادي السيايس يف العامل. 

ويتعّرض املؤلف عرب التعرض لسلسلة األزمات الالحقة 
ل� "االنهيار الكبري" إىل تبيني نقاط الضعف التي يعاين منها 
النظام املايل األمرييك وأيضا األورويب، ويحّمل السياس��ات 
املالية األمريكية بالتحديد املس��ؤولية األساسية يف نشوب 
أزمة خريف 2008. كام يويل اهتامما كبريا لدراس��ة آليات 
عمل املنظامت املالي��ة الدولية والبنوك املركزية يف العامل 

الغريب عموما. 

ومن خالل دراسة أشكال وأمناط التداخل بني السلطات 

السياس��ية وبني املؤسس��ات املالية والبنكية الكربى التي 
كان��ت يف طليع��ة املنتفعني من األزمة بين��ام كان املاليني 
يف أمريكا والعامل يعانون م��ن آثارها، وصوال إىل حالة من 

اإلفالس دفعت الكثريين إىل بيع منازلهم. 

وإذا كان املؤل��ف ���� امل��ؤّرخ االقتصادي ي��ويل الكثري 
م��ن اهتاممه لتوضيح آثارها االقتصادية والسياس��ية عىل 
الطبقات الوسطى خاّصة كام عىل أصحاب القرار السيايس 
فإنه يخوض أيضا يف األسباب البعيدة لألزمة. هكذا يتوقف 
طويال عن��د الخطاب الذي ألقاه ب��اراك أوباما عام 2006، 
عندما كان أحد األكرث ش��بابا يف مجلس الشيوخ األمرييك، يف 
مركز أبحاث بروكينغ الذي يعتربه املؤلف " مركز األبحاث 

األكرث نفوذا يف العامل يف مجال العلوم االجتامعية". 

يذكر "آدم ت��وز" أن ما تناوله أوباما يومذاك من أفكار 
ش��ّكل األرضية للقاء بني رموز "التيار الوسطي يف الحزب 
الدميقراط��ي " وبني " مدراء البنوك "ذوي التطّلع العاملي" 
حيث س��اهم الطرفان يف "صياغة برنامج جديد للسياسة 

االقتصادية األمريكية".

 يش��ري املؤل��ّف أن "عّراب" تل��ك السياس��ة متّثل يف " 
روبري روب��ن"، الذي يصفه بأنه "أح��د صانعي التوجهات 
ي الح��زب الدميقراط��ي". وكان قد ش��غل منصب مدير 
امليزانية يف إط��ار إدارة الرئيس ب��اراك اوباما...ومناصب 

حكومية أخرى..

ويعود املؤلف إىل عام 2001 وبالتحديد إىل رشح اآلثار 
الس��لبية التي ترتبت عىل قرار إدارة جورج بوش االبن " 
تخفي��ض الرضائب وما كّلف الحكومة الفدرالية األمريكية 

كيف غّير عقد من األزمات العالم؟
الفاتورة الحقيقية للحرب على العراق  قد تصل إلى 3000 مليار دوالر 

انهيار مفاجئ
كيف غّير عقد من األزمات 

العالم؟
تأليف: آدم توز

النارش: فايكينغ ــ 2018
720 صفحة 
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1350 مليار دوالر عىل مدى عرش س��نوات". ويركز "توز" 
ع��ىل القول أن " اآلم��ال التي عقده��ا الجمهوريون عىل 
منظور تقليص النفقات ع��ىل قاعدة تخفيض الرضائب مل 

تتحقق أبدا".

تورط
ي��رشح املؤلف أن تفج��ريات نيويورك وواش��نطن يف 11 
س��بتمرب م��ن عام 2001 وضع��ت أم��ريكا يف حالة حرب. 
وبالت��ايل "رشعت إدارة بوش يف اللجوء إىل زيادة كبرية يف 
مجايل الدفاع واألمن. وقد أعاد ذلك للذاكرة حرب فيتنام. 
هكذا وجدت أمريكا نفسها متوّرطة يف الحرب بالعراق". 

ثم كانت بعد ذلك الحرب يف أفغانس��تان. ويف الحالتني 
كان الس��ؤال الكبري املطروح ع��ىل اإلدارة األمريكية بعد 
نش��وبهام هو "كيف الخروج؟"، كام يحدده املؤلف. ذلك 
ليس فقط بضغط رد الفعل السلبي لدى األمريكيني ولكن 

أيضا، وخاصة، بسبب الكلفة الكبرية لهام.

 يكت��ب "آدم توز" مح��ددا باألرقام تل��ك الكلفة: " يف 
عام 2008 بلغت فاتورة الحرب يف العراق وأفغانس��تان، 
حس��ب أقل التقديرات تش��اؤما، مبلغ 904 مليار دوالر. 
لك��ن الفاتورة الحقيقية قد تص��ل إىل 3000 مليار دوالر. 
أي ما يزيد عاّم أنفقته الواليات املتحدة يف أّية حرب منذ 

الحرب العاملية الثانية".

بالت��وازي مع ذلك، ي��رشح املؤل��ف، أن إدارة جورج 
والك��ر بوش مل تلج��أ إىل إلغاء قوان��ني تخفيض الرضائب 
التي قررتها، ب��ل أعلنت يف عام 2003 مجموعة إجراءات 
جديدة للتخفيف منها. ويف مثل هذا الس��ياق تّم استهالك 
فوائض امليزانية وتس��جيل إفالس بقيمة 568 مليار دوالر 
يف عام 2004.  ويف مثل هذا الس��ياق أيضا تسارع النهوض 
االقتصادي الصيني وتعاظم دور الصني يف أسواق البورصة 

العاملية.

ة كبيرة
ّ
هز

عىل خلفية رس��م صورة بالغة التشاؤم للواقع االقتصادي 
الذي عرفته الواليات املتحدة خالل السنوات التي سبقت 
"االنهي��ار املفاجئ" للمنظومة املالية األمريكية و"س��قوط 
ع��دد من كربي��ات البنوك"، وما نتج عنه م��ن هّزة كبرية 
يف القط��اع املايل عىل الصعيد العاملي، وخاّصة يف الواليات 
املتحدة وأوروبا. تجدر اإلشارة أن أحد الخطوط الناظمة 
لتحليالت املؤلف يكم��ن يف التأكيد عىل "التداخل الكبري" 

بني املنظومتني املاليتني، األمريكية واألوروبية.

 وعىل خلفية دراس��ة أس��باب األزمة الكربى ونتائجها 
ع��ىل مس��تويات "التضّخ��م" و"أس��عار رصف العمالت" 
و"معدالت الفائدة" و"تثبيت واقع الصعود الصيني ماليا"، 
يرشح املؤلف عىل مجمل صفحات هذا الكتاب األس��باب 
���� اآلليات التي أدت إىل انفجارها. ويف املحّصلة فهم ذلك 

بغية تجّنب أفق "انهيارات قادمة".

سياسة مقارنة
جان ميشيل دو وايل وآخرون

بربيوالن ــ 2018

Politique comparée
Jean Michel De Waelle

   Bruylant Editions - 2018

يت��م توصي��ف العديد من مقارب��ات مختلف ميادي��ن املعرفة 
والثقافة ومش��اربهام باللجوء إىل اس��تخدام "التحليل املقارن". 
هك��ذا يتم الحديث عن "أدب مقارن " و"دراس��ات مقارنة" إىل 
آخر السلسلة من التسميات. لكن جان ميشيل دو وايل ،األستاذ 
يف جامعة بروكسل الحّرة يكّرس، مبساهمة العديد من الباحثني، 
املجّلد الثالث من "دراس��ات عىل السياسة" ملا يسميه "السياسة 
املقارنة". ويعود املساهمون عموما إىل استعراض آليات البحث 
يف مختل��ف مجاالت العلوم اإلنس��انية  والعلوم االجتامعية من 
خ��الل مس��اهامت رموزها األساس��يني، وعىل رأس��هم "ألكيس 
طوكفيل" و"إميل دوركهايم" و" ماكس ويرب" وغريهم...  والرشح 
من خالل ذلك إىل إىل أن علم السياس��ة أوىل الكثري من االهتامم 
للمقارنة منذ أواس��ط الق��رن العرشين . ذلك يف منظور توضيح 

آليات مامرسة التحليل السيايس واملامرسات السياسية.

حيث تختلط المياه
من البلقان إلى القوقاز، على تخوم أوروبا

لوران جيسالن و جان ارنو ديرينس

النارش:ال يكوفريتــ 2018

Là où se mêlent les eaux
Laurent Geslin , Jean- Arnauld Derens

La Découverte – 2018

 عديدة هي الكتب الت��ي جعلت من القاّرة األوروبية موضوعا 
لها. باملقابل ن��ادرة هي الكتب التي أول��ت اهتاممها للمناطق 
املحيطي��ة من ه��ذه الق��اّرة العج��وز. والكتاب ال��ذي يقّدمه 
الصحفيان "لوران جيس��لني" و" جان ارنو ديرينس" هو من بني 
األعامل الن��ادرة التي خّصت تخوم أوروب��ا تحت عنوان"حيث 
تختل��ط املياه"، مياه األنهار والبح��ار..  وتخوم أوروبا املقصودة 
يف ه��ذا العمل متتد من بلدان البلقان حتى بلدان القوقاز وعىل 
امتداد مجرى نهر الدانوب حت��ى البحر..ويرشح املؤلفان كيف 
أن ه��ذه املنطق��ة تختزن يف مس��ارها التاريخي ج��زء كبري من 

"ذاكرة " القاّرة األوروبية العجوز.

ويص��ف املؤلفان، الل��ذان أمضي��ا العديد من الس��نوات يف 
املنطقة املعنّية، "مدنا ال مقابر فيها" و"أقلّيات منسية" و"شعوب 
حافظ��ت ع��ىل حرياتها يف ظ��ل مختلف األنظمة االس��تبدادية 
القيرصية أو الش��يوعية" و"لغات تتألف من عرشات الحروف" 
و"غواصات س��وفييتية قدمية معروضة للبيع" و"وديان ضائعة" 
و"برشا أوروبيني جغرافيا" لكنهم ال يعرفون س��وى "القليل عن 
املراكز الرئيس��ية للقاّرة. وكتاب غني باملعلومات الجديدة عن 

أوروبا.
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أحوال

يتك��رر الحديث اليوم ع��ن الس��عادة وأهميتها يف حياة 
الش��عوب واألف��راد. بل هن��اك مؤسس��ات يف عدد كبري 
م��ن البلدان املتقدّمة وظيفة جديدة يحمل من يش��غلها 
توصي��ف "مس��ؤول الس��عادة". ومهّمة هذا املس��ؤول 
األساس��ية هي السهر عىل تأمني سبل راحة العاملني. ذلك 
ع��ىل خلفية مقولة مفادها أن "الس��عادة أصبحت ورقة 

رابحة إضافية من أجل النجاح االقتصادي".

لقد قيل وُكتب الكثري عن السعادة. لكن دون الوصول 
إىل تعريف يتفق حوله الجميع ملثل هذا اإلحساس الذي 
يّل��ون حياة البرش بالفرح وال��رسور ويجعلهم أكرث إقباال 
ع��ىل الحياة وعىل العمل. وتتمّثل ترجمتها إىل الواقع عرب 
عيش تلك اللحظات الس��عيدة التي تبقى ماثلة يف أذهان 
الذين عاش��وها وتبقى من مكنوناتهم الخاّصة طيلة فرتة 

حياتهم.

 وكان الكات��ب ال��روايئ واملرسح��ي الفرن��يس "هرني 
دو مونرتالن" ق��د عرّب عن أهمّية تل��ك اللحظات بكتابة 
ما مفاده: " هناك لحظات تس��اعدنا يك يبقى رأسنا فوق 
س��طح املاء". وما عرب عنه ُكرث برتديد ما مفاده " لحظات 

السعادة ال ميكن أن يقاومها أي يشء".

وال��� "س��عادة "، بصيغ��ة الجمع وليس املف��رد. ذلك 
مبعنى أنها تعبري عن "لحظات س��عيدة"، يكّرس لها مارك 
أوجي��ه، ع��امل االنرتوبولوجيا الفرنيس األكرث ش��هرة عىل 
الصعيد العاملي املدير السابق ل� "مدرسة الدراسات العليا 
يف مج��ال العلوم االجتامعي��ة" يف باريس ومؤلف العديد 
من الكت��ب، عمله األخري الذي يحمل عن��وان " لحظات 

السعادة اليومية".

م��ا يؤّك��ده املؤل��ف يف مقدّمة عمله أن��ه ال يهدف يف 
هذا العمل إىل صياغة "نظرية عاّمة للس��عادة" تضاف إىل 

لحظات السعادة اليومية         
تأليف: مارك اوجيه

النارش: البان ميشيل ــ 2018
176 ــ صفحة

Bonheurs du jour
Marc Augé
Albin Michel - 2018
PP 176 

الك��ّم الكبري من النظريات املعروفة اليوم والتي تجنح يف 
بعض األحي��ان إىل أن تكون نوعا م��ن "الدليل" لتحقيق 
"كيف تكون سعيدا".. ولكن "مارك أوجيه" يويل اهتاممه 
باألحرى إىل تلك "اللحظات الفريدة النادرة" التي يعيشها 
اإلنسان وتبقى "حّية" يف أعامق ذاكرته...ويكفي بروزها 
"املفاجئ" إىل إش��اعة نوع من "الف��رح" يف حياة املعنيني 

بها.

ما يؤّكد عليه املؤلف بداية أنه ال ميكن تقس��يم البرش 
بني "س��عداء وتعس��اء". ذلك أن تطّور لحظات السعادة 
"ليس خطياً" يف س��ياق االستمرارية. بل أنها تأيت يف الكثري 
من األحي��ان " دون موع��د"، ورمبا "يف س��ياق بعيد عن 
الف��رح"، كام يكتب. لكنها تعرف مع ذلك كيف "تفرض" 

نفسها. 

ويرشح املؤلف أنه ليس غريبا أن تعود تلك اللحظات، 
البعيدة جدا زمنيا يف الكثري من الحاالت لتؤّكد حضورها 
الدائم. وتس��تطيع أن "تكرس بحضورها جميع الجدران " 
الت��ي يفرضها العيش بني مجموعة له��ا قوانينها وثقافتها 
وقيمها. وهي متّثل به��ذا املعنى نوعا من "حضور املايض 
املتج��دد يف الح��ارض". وه��و حضور "يتج��اوز محددات 
الثقاف��ة االجتامعي��ة والفكري��ة الس��ائدة، وغريه��ا من 

املحددات".

ويك��رر املؤلف القول بأش��كال مختلف��ة أن "لحظات 
الس��عادة" تتمت��ع بقدر كبري من البس��اطة مث��ل اللقاء 
بصديق أو التمتع بجامل منظر طبيعي أو قراءة كتاب أو 

استظهار قصيدة شعرية أو سامع قطعة موسيقية.

 ويس��تحرض يف هذا السياق تلك اللحظة التي رأى فيها 
جّده الذي حرص قب��ل رحيله أن يرى مّرة أخرية منزله 
يك "يودع��ه" وأن ينظر "مّرة أخ��رية" لحديقته ويودعها 

لحظات 
السعادة 
اليومية  

عندما تصبح السعادة ورقة إضافية من أجل النجاح االقتصادي
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ين. يخ بين مصير اوكرانيا ���� تار
بيري لوران

النارش: باريتا ــ 2019

Ukraine
Une histoire entre deux destins
Pierre Laurent

Bartillat – 2019

الصحف��ي الفرنيس بري لوران، متخصص بالعامل الرويس 
وتاريخه. لقد كانت أوكرانيا تش��كل عىل مدى عقود 
كثرية من هذا العامل. وه��و يخّصها بهذا الكتاب الذي 

يدل عنوانه الفرعي أنها "تتأرجح بني مصريين".

"املص��ريان" املقص��ودان تت��م ترجمته��ام يف ه��ذا 
العمل ب� "االنض��امم إىل االتحاد األورويب" أو "التقرب 
مع روس��يا". وم��ا يعني يف الواقع العم��ل واإلقليمي 
"التأرج��ح" ب��ني "روس��يا األرثوذكس��ية " و "بولندة 

الكاثوليكية".

يف البداية يقّدم املؤلف متهيدا موجزا للتاريخ القريب 
ألوكرانيا التي نالت اس��تقاللها عن العامل الرويس عام 
1991، أي بعد س��قوط االتحاد الس��وفييتي الس��ابق. 
وي��رشح أن مدين��ة "كييف"، عاصم��ة أوكرانيا مّثلت 
تاريخي��ا "مهد روس��يا" وبالتايل "مهد األرثوذكس��ية". 
بالقاب��ل تج��د "النزعة القومي��ة األوكراني��ة" ملعبها 
الخصب يف منطقة "غالس��يا"التي كانت بولندية سابقا 

ثم غدت منساوية.

ما يؤّك��د عليه املؤلف عرب دراس��ة مك��وين النزعة 
القومية األوكراني��ة ونزعة التقارب من العامل الرويس 
ه��و أن فهم حارض أوكرانيا "امل��أزوم" ال ميكن بلوغه 

دون أخذ مسارها التاريخي بالحسبان.

بابتسامة "ال تنىس ".  يخرج من تلك الذكرى بالتأكيد عىل 
أن "األمكنة تثري الكث��ري من الذكريات والحنني". ويخلص 
إىل القول إن "سمة السعادة األكيدة هي أنها ال تشّكل كاّل 

متجانسا لكنها تستطيع مقاومة كل يشء". 

ويرشح "مارك اوجيه" عىل مدى العديد من الصفحات 
أن "اللحظات السعيدة" ذات فائدة حيوية بالنسبة للمعني 
به��ا. والتأكيد أيضا أنه��ا تغدو أكرث رضورة يف "س��اعات 
الضعف اإلنس��اين". هذا إىل جانب حرصه باس��تمرار عىل 
الحديث عن الس��عادة ب� "صيغة الجمع" مبعنى "لحظات 

السعادة"... وليس عن "السعادة" بصيغة املفرد. 

ويؤّك��د املؤلف أن "لحظ��ات الس��عادة الحقيقية" يف 
حياة البرش "نادرة " ولكنها "ليست عابرة". ويصفها بأنها 
متتلك "قدرة إبداعية حقيقية". ذلك أنها، باس��تقاللها عن 
أي س��ياق خارجها، تجعل املعنيني بها "ال يعيش��ون عىل 
منط اآلالت"، ب��ل كأفراد له��م "رأس مالهم" الخاص من 

األحاسيس التي توّلدها تلك اللحظات. 

هذا مع اإلش��ارة إىل ع��دم خضوعها ملفه��وم "الزمن 
املتدّرج". ذلك أنه لها زمنها الخاص حيث متتلك القدرة يف 
حمل املتقدمني إىل س��نوات طفولتهم أو سنوات شبابهم 
وفرحها و"استحضار" األحاس��يس التي كانوا قد عاشوها 

وارتبطت يف ذاكرتهم ب� "السعادة".

ويرشح املؤلف أن العمر "معطى مفروض من الخارج" 
وله أبعاده االجتامعية والثقافية أيضا. كام يتضّمن س��لطة 
"فرض بعض الس��لوكيات" أو "كب��ح بعضها" تبعا لرشيحة 
العم��ر.  يف املحّصلة يؤّكد مؤلف هذا الكتاب أن "لحظات 
السعادة" تبقى، مهام بُعدت يف أعامق الذاكرة، "مستقّلة" 
عن مختل��ف أنواع املحددات االجتامعي��ة وغريها مبعزل 

عن الجنس �� مؤنث أو مذّكر �� والعمر واملنشأ.  

"مسؤول السعادة"
ته األساسية  

ّ

مهم
 هي السهر على

 تأمين سبل 
راحة العاملين

عندما تصبح السعادة ورقة إضافية من أجل النجاح االقتصادي
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حدود

فرنس��يس فوكوياما، املفكر األمرييك م��ن أصل ياباين، هو 
مؤّلف الكتاب الش��هري الذي يحمل عنوان "نهاية التاريخ 
والرج��ل األخري" الذي أعلن فيه بعد س��قوط املعس��كر 
الش��يوعي ومركز الص��دارة فيه الت��ي كان ميّثلها االتحاد 
الس��وفييتي الس��ابق. كانت أطروحته األساس��ية يف ذلك 
الكتاب تقوم عىل أساس مقولة أن املعسكر اللربايل انترص 
مّرة أخرية و"إىل األبد" عىل املعس��كر االش��رتايك وبالتايل 

"انتهى التاريخ" مع نهاية الحروب املحتملة.

ويف كتاب��ه األخري ال��ذي يحمل عن��وان "الهوية" يعلن 
فوكويام��ا رصاح��ة أنه "أخط��أ" يف التحلي��ل وأن تفاؤله 
"الل��ربايل" املعلن والذي ترددت أص��داؤه يف جميع أنحاء 

العامل مل يكن يف املكان الصحيح. 

ذل��ك أن التاريخ مل ينته والحروب اس��تعرت أكرث فأكرث 
يف العدي��د من مناطق العامل. وم��رشوع قيام "نظام دويل 
جدي��د" تتزعمه الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة، باعتبارها 
القطب الرئييس يف املعسكر الرأساميل، بدت عليه عالمات 

التقهقر واالنكفاء.

يكت��ب صاحب نظري��ة نهاية العامل يف كتاب��ه "الهوّية" 
م��ا مفاده: "يف أواس��ط العق��د األول من الق��رن الحادي 
والعرشي��ن بدأت حرك��ة قيام نظ��ام دويل جديد منفتح 
ول��ربايل بالتباطؤ قبل أن يغرّي مس��ار تلك الحركة اتجاهه 
متام��ا". وتحديد القول أن ذلك التغي��ري يف االتجاه خدث 
بع��د أن أصبح "مطلب االع��رتاف بالهوي��ة ميّثل مفهوما 

أساسيا يف صياغة السياسة العاملية الحالّية". 

قة
ّ
انتماءات ضي

ه��ذا ما يتع��ارض برأيه م��ع "االعرتاف بكونّي��ة االنتامء 
اإلنس��اين" التي�� الكونية �� تقوم عىل أساس��ها املنظومات 
الدميقراطية. ذل��ك لصالح "انت��امءات ضّيقة " تقوم عىل 
القومي��ة أو الع��رق أو االتنية أو الجن��س أو لون البرشة 
وما إىل ذلك م��ن توصيفات "اختزالية" ترتدد يف تحليالت 

املؤلف.

وي��رشح "فوكوياما" بالت��وازي أن العومل��ة اللربالية مل 
تس��تطع امتصاص الخالفات وأش��كال الشقاق والنزاعات 
يف إط��ار "القرية الكونية" املنس��جمة املتآخية، كام داخل 
مختل��ف مكوناتها. بل ع��ىل العكس انتفض��ت النزعات 
القومي��ة والعقائدية مبختل��ف تعبرياتها، مبا يف ذلك األكرث 
تطّرف��ا، تحت غط��اء "البحث ع��ن هويته��ا املعربة عن 

انتامئها". 

يرشح املؤلف أن املحّرك األس��ايس لنهوض مختلف 
أشكال النزعات املعنية يقوم عىل خلفّية الشعور السائد 
لدى املكّونات املعنية بأنها تعاين من "التهميش" لصالح 
النخب االقتصادية يف مختلف البلدان "املستفيدة من 
العوملة". ذلك عىل خلفية تأكيده أن التطّور الس��كاين 
�� الدميوغ��رايف ���� واالجتامعي الراه��ن يف الواليات 
املتح��دة تزامن مع زيادة حّدة غياب املس����اواة عىل 

ة
ّ
الهوي

مطلب الكرامة وسياسة 
الضغينة        

تأليف : فرنسيس فوكوياما          
النارش : فريار وشرتاوس 

وجريو ــ 2018
240 صفحة
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الصعيدي��ن االقتصادي واالجتامعي.

وي��رى فوكويام��ا يف انتخ��اب دونال��د ترامب رئيس��ا 
للواليات املتحدة األمريكي��ة يف االنتخابات األخرية تعبريا 
لرف��ض "النزعة القومية البيضاء" يف البالد ل� "تهميش��ها". 
ذلك الرفض الذي وجد ترجمته يف "احتالل مكانة مركزية 

يف الحياة السياسية األمريكية"، كام يكتب.

إن فوكوياما يك��ّرس بهذا الصدد العديد من الصفحات 
ملا يصفه ب� "النزعة القومية البيضاء" وما متثله، وما ميّثلها، 
الت��ي يتم "تفعيلها" من قبل الح��زب الجمهوري األمرييك 
وال��دور الذي لعبته يف االنتخابات األمريكية األخرية لدعم 

أحد رموزها الرئيس األمرييك الحايل دونالد ترامب.

أغراض
باملقاب��ل يويل اهتاممه أيضا ملكون��ات أخرى من املجتمع 
األمرييك يتم استخدامها ألغراض انتخابية وسياسية من قبل 
"اليس��ار الدميقراطي" األمرييك تح��ت عناوين "األمريكيني 
ذوي األصول اإلفريقية أو "الهسبانية" بالنسبة لألمريكيني 

مطلب الكرامة 
وسياسة الضغينة

فوكوياما يعترف: أن التاريخ 
لم ينته والحروب 

استعرت أكثر فأكثر في 
العديد من مناطق العالم
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جيوسياسة �� جيوبوليتيكية � العالم العربي
ديدييه بيليون

النارش: ايرول ــ 2018

Géopolitique  des mondes arabes
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ديدييه بيلي��ون، باحث فرنيس يف مجال العلوم السياس��ية 
ومتخصص بالعامل الرتيك. يشغل منصب املدير املساعد ملركز 
العالقات الدولية واإلسرتاتيجية بباريس. وهو يقّدم يف هذا 
الكت��اب، بهيئة 40 بطاق��ة معلومات تتأل��ف كل منها من 
عدد من الصفحات، "جيوبوليتيكية" العامل العريب �� بصيغة 
الجمع �� ويف منظور محدد هو أن يس��اعد ذلك يف محاولة 

فهم العامل الذي نعيش فيه.

وبع��د أن يؤّكد املؤّلف عىل املكانة الهاّمة التي يش��غلها 
العامل العريب يف املش��هد العاملي اليوم،يحاول تقديم إجابات 
عىل أس��ئلة جوهرية م��ن نوع : ملاذا ينبغ��ي الحديث عن 
الع��امل العريب بصيغ��ة الجمع؟ وم��ا هو مس��تقبل البلدان 
العربي��ة ؟ وه��ل ما ي��زال للحقب��ة االس��تعامرية تأثرياتها 
يف الزمن الحارض؟ وما هي املس��ارات الت��ي تبّنتها البلدان 
العربية بعد الحصول عىل االس��تقالل السيايس؟.وهل أخطأ 

هذا العامل العريب فيام يتعّلق بنقاط انطالقه؟.

يف معرض اإلجابة عىل جميع هذه األس��ئلة يقوم املؤلف 
مبقارب��ة "جيوسياس��ية" للع��امل العريب تعتم��د عىل معرفة 
"األمكنة" و"الوقائ��ع" و" األرقام"من أجل توضيح رهانات 

املستقبل وتحدياته.

املتحدثني باللغة االس��بانية م��ن ذوي األصول التي تعود 
لبلدان أمريكا الجنوبية وخاّصة املكسيك.

ويح��دد املؤلف ما يصفه ب� "أع��راض" نهوض النزعات 
القومي��ة والعقائدي��ة يف املعارضة التي تص��ل أحيانا إىل 
العداء املكبوت أو املعلن للمهاجرين يف العديد من البلدان 
بدوافع اقتصادية... ولكن أيضا باسم الدفاع عن "الهوّية". 
واإلشارة يف هذا السياق إىل أن "النهج السيايس القائم عىل 
الهوية"يصب بشكل أس��ايس يف مصلحة املجموعات ذات 
النفوذ "مجموعات الضغ��ط وأصحاب املصالح" يف الواقع 

القائم يف الواليات املتحدة األمريكية اليوم.

وباسم هذه الهوية أيضا برزت حركات قومية وعقائدية 
كانت مخبوءة تحت الرماد. ومام يؤّكد عليه فوكوياما هو 
وجود نوع من الخلل يف تطبيق املبادئ الكربى التي تحكم 
آليات التعامل عىل أس��اس املواطنة املتس��اوية يف البلدان 
املوصوفة ب��� "الدميقراطيات" حيث يت��م يف أحيان كثرية 
"الحكم عىل اإلنسان تبعا للون برشته أو جنسه أو أصوله 

الجغرافية أو مظهره البدين أو انتامئه االتني أو...". 

مطالب الكرامة
باس��م "الهوية" أيضا ووحدة االنتامء تحت سقفها برزت 
بالتايل "مطالب الكرامة" بالتواكب مع "مش��اعر الضغينة" 
لدى أولئ��ك الذين يرفعون ش��عارات "االنتامء إىل هوّية 
مغلق��ة عليهم تجمعهم" يف مواجه��ة "اآلخر" الذي متّثله 
يف املقام األول يف السياق الحايل مختلف السلطات املالكة 
للق��رار يف البلدان الرئيس��ية للعومل��ة اللربالية. وهذا هو 
املدلول األسايس للعنوان الفرعي للكتاب "مطلب الكرامة 

وسياسة الضغينة".

النتائ��ج األساس��ية املرتتب��ة ع��ىل "صع��ود " مختلف 
ح��ركات االنت��امء القوم��ي أو العقائدي الت��ي تصب يف 
طاحون��ة الخصوصي��ة يف تعري��ف "الهوي��ة" يحدده��ا 
فوكويام��ا يف "تراخي اللحمة حول القيم املش��رتكة" التي 
متّثل "االس��منت" الذي يحكم العالقات داخل املجتمعات 
املعنية وفيام بينها.  وال يرتدد باملقابل يف التأكيد أن أولئك 
الذي��ن يركزون يف فكرهم وأطروحاتهم عىل "االختالفات 
االتنية أو الثقافية أو العقائدية" إمنا يس��يئون ألنفس��هم 
ولقضاياهم نفس��ها. والنتيجة األساسية لذلك يحددها يف 
"زيادة تهميش��هم" وبأنهم مينحون لخصومهم األسباب ل� 
"اس��تبعادهم" أكرث فأكرث عن س��احة الفعل عىل الصعيد 

العام.

 ويح��دد املؤلف منطقتني جغرافيتني تعانيان اليوم من 
الهشاش��ة يف روابط مجتمعاتها وتتمثالن يف العامل األمرييك 
والقاّرة األوروبية "العجوز". ويرى أنه يف هاتني املنطقتني 
يتم الرتكيز عىل مفاهيم االنتامء إىل هوّية معّينة والتأكيد 
عىل مطلب "الكرامة" للذين ينضوون يف إطارها. واالبتعاد 
بالوقت نفس��ه عن تعزيز س��بل اندم��اج جميع مكونات 
املجتمعات املعنّية يف نفس النس��يج عىل خلفية املساواة 

يف الحقوق والواجبات.
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الهجرة واملهاجرون ودرجة اندماجهم باملجتمع الفرنيس 
وطبيعة عالقتهم مع مجتم��ع الهجرة هي بعض العناوين 
التي ترتدد كثريا وبأشكال مختلفة يف ساحة النقاش الفكري 
والسيايس واالجتامعي واالقتصادي الفرنيس. وليست قليلة 
الكتب التي تعرفها رفوف املكتبات الفرنسية وتجعل من 

هذه املسائل موضوعا لها.

ومن آخر سلس��لة ه��ذه الكتب كتاب ع��امل االجتامع 
الفرنيس "س��تيفان بود"، الذي شغل لسنوات منصب مدير 
" املدرسة الكربى للدراسات االجتامعية يف باريس، ومؤلف 
العديد من الكتب. يحمل الكتاب عنوان " فرنسا من خالل 
أرسة بلحومي �� ُتلفظ ش��فهيا بيلومي"، وعنوانه الفرعي 

"صور من حياة أرسة 1977 �� 2017 ".

هذا الكت��اب هو مثرة عمل ميداين ق��ام به املؤلف عرب 
التواص��ل م��ع أرسة ذات أص��ول جزائرية حيث اس��تمع 
وناقش جميع أفرادها عاّم عرفوه خالل مس��ريتهم يف بالد 
املهجر، وما صادفوه يف حياتهم اليومية عىل صعيد املدرسة 
والوس��ط املحيط ومع أبناء جيلهم من املهاجرين، كام من 

الفرنسيني "األصليني"، حسب التعبري املستخدم السائد.

يعود "ستيفان بود" بداية إىل الحديث عن األهل الذين 
ُولدوا وعاشوا سنوات شبابهم األوىل يف الجزائر ثم هاجروا 
إىل فرنس��ا خالل س��نوات الس��بعينات املنرصمة. تتكّون 
أرسة بلحوم��ي، باإلضافة إىل األب واألم مثانية أطفال رأى 
الثالث��ة الكبار منهم النور يف الجزائر والخمس��ة اآلخرون 
من مواليد فرنس��ا. وهذا ما يرى يف املؤلف متثيال ملختلف 
الرشائ��ح العمرية وللمحيط��ني الثقافي��ني واالجتامعيني، 

الجزائري والفرنيس.

لق��د أج��رى املؤل��ف لق��اءات وح��وارات، يصفه��ا ب� 
"العميقة" و "الشاملة ملختلف املواضيع"، مع جميع أفراد 
األرسة. ويحدد القول أن اللقاء األول تّم بعد محارضة كان 
قد ألقاها ع��ام 2012 تحت عنوان "االندماج املهني لجيل 
الش��باب من أبناء الهجرة املنحدرين من أوساط شعبّية". 
كان م��ن بني الحض��ور يوم��ذاك ثالث من بن��ات األرسة 
الخم��س. وكانت تالك بداية الظ��روف التي عرفت والدة 

الكتاب.

تتوزع مواد هذا الكتاب بني ثالثة أقس��ام رئيس��ية. يتم 
تكريس األول منها بش��كل رئييس للمسارات التي عرفتها 
ا بينهن، أي "  "البنات الخمس. يرشح املؤلف أن األكرب س��نّ
سمرية" و"ليىل"، املولودتني يف الجزائر عرفتا "مسارا مهنيا 
متمّيزا وصاعدا". يش��ري املؤلف يف هذا الس��ياق أن األب، 
رغ��م أنه أمّيا ال يعرف القراءة والكتابة، حرص عىل تعليم 
أبنائه. ذلك عىل خلفية قناعته العميقة أن هذا هو س��بيل 

نجاحهم يف مجتمع الهجرة.

"س��مرية"، البنت الكربى، تحمل ش��هادة املاجس��تري يف 
مجال "هندس��ة التأهي��ل" و"ليىل " مؤّهلة ب� "ماجس��تري 
بهندس��ة الربمجة"...أم��ا األخ��وات الث��الث املولودات يف 
فرنس��ا، أي "دليلة" و"أمل" و"ناديا"، فيش��ري املؤلف أنهن 

فرنسا من 
خالل أسرة 

"بلحومي"
صور من حياة أسرة 

1977 ــ 2017

ثمرة عمل ميداني 
عن أسرة ذات 

أصول  جزائرية رصدت 
مسيرتهم في بالد 

المهجر
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األقليات في حوض المتوس
 

 خالل القرن التاسع عشر
جاكوب فوغل  و برنار هيربجر و فالريي أّسان

النارش: املطبوعات الجامعية مبدينة رين الفرنسية ــ 

2019

Minorités en Méditerranée 
au XIXe siécle 

 Jacob Vogel , Bernard Heyberger 

Valérie Assan 

Presse Universitaire de Rennes - 2019

متّث��ل األقلي��ات أحد مراك��ز االهتامم ل��دى مراكز 
األبح��اث املختّصة والجهات املس��ؤولة والجامعات 
يف الحقب��ة الح��ارضة. وال ش��ك أن منطق��ة حوض 
البحر األبيض املتوّس��ط متّثل أحد أكرث مناطق العامل 
"حساس��ية" حي��ال موضوع األقلي��ات من مختلف 

املشارب اإلثنية والقومية والعقائدية.  

ويف منظور دراسة واقع األقليات ودورها التاريخي 
يق��ّدم ثالثة من الباحثني املختّص��ني باملوضوع كتابا 
مش��رتكا يحمل عن��وان " األقلي��ات يف حوض البحر 

األبيض املتوسط يف القرن التاسع عرش". 

ويرشح املس��اهمون يف هذا العمل كيف أن القرن 
التاسع عرش كان مبثابة الحقبة الزمنية التي شهدت 
تك��ّون األقليات يف حوض املتوس��ط. وه��و بالتايل 
يش��ّكل" أرضا خصبة لربوز دور األقليات" يف صناعة 
مفاهي��م الهوّي��ة’ واالنت��امء يف البل��دان املجاورة 
لش��واطئه من مغربه إىل مرشقه. ويتم أّوال وأساسا 
التع��ّرض ملفهوم "الهوّي��ة"، وبالتحدي��د من خالل 

وجهة نظر األقليات نفسها.

عرفن "مسارا علميا أقل نجاحا من األختني الكبريتني اللتني 
جهدتا من أجل لعب دور "الناصح" و"املرش��د" ألخواتهن 

وحّثهن عىل القراءة وزيارة املتاحف ومامرسة الرياضة.

لك��ن يف املحّصل��ة تأّهل��ت "أمل" يك تصبح "مس��اعدة 
اجتامعية" و"دليلة" غدت "ممّرضة" و"ناديا" حصلت عىل 
ش��هادة جامعية يف مجال "املوارد البرشية". ويشري املؤلف 
أن جميع بنات األرسة حافظن عىل تقاليد الزواج من أبناء 
الهجرة بينام خرج األبناء الذكور عن هذا اإلطار وتزوجوا 

ب� "فرنسيات" املولد واألصل والجذور.

القس��م الثاين من الكتاب مكّرس ل� "األبناء الثالثة" من 
أفراد األرسة، أي "رش��يد"من مواليد الجزائر و"عز الدين" 
و"منري" من مواليد فرنس��ا. يش��ري املؤل��ف بصدد هؤالء 
الثالثة أن "الدراس��ة واملدرسة مل تكونا موضوع اهتاممهم 

الرئييس وهّمهم األسايس. ذلك مقارنة مع "البنات".

ي��رشح "س��تيفان ب��ود" أن األبن��اء الذك��ور متّتعوا ب� 
"هامش أكرب ج��دا من البنات عىل صعي��د حرّية الخروج 
"خالل س��نوات مراهقتهم. هذا ما يعرب عنه بجملة " كان 

تواجدهم يف املنزل أقل من تواجدهم خارجه".

ويف مجال املقارنة والتحليل يتعّرض املؤلف لرشح دور 
العي��ش يف "أحياء املهاجرين" عىل س��لوكيات األبناء وعىل 
مس��اراتهم التعليمية. والرتكيز أيضا به��ذا الخصوص عىل 

"تأثري الرفاق" يف تحديد "منط السلوك".

ويف املحّصلة بدأ رش��يد، األكرب س��نا، العمل يف س��وق 
الخضار منذ س��ن مبّكرة للمساعدة يف تأمني دخل األرسة. 
ويصف��ه املؤلف أن كان صاحب املس��ار "األكرث فوضوية" 
بني جميع أفراد األرسة مام جعله يعرف السجن ملّدة ستة 
أش��هر بتهمة "الرسق��ة". األمر الذي كان دافع��ا "إيجابيا" 
لآخري��ن للظهور أنه��م "مختلف��ني عنه". و"ع��ز الدين 
عم��ل يف إطار "رشكة الخطوط الحديدية الفرنس��ية". أّما 
"منري"فقد خرج مبّكرا من املدرس��ة إىل س��وق العمل يف 

مهن متواضعة.

القس��م الثال��ث واألخري م��ن الكتاب يخص "املس��ائل 
السياس��ية والعقائدية". ويرشح املؤلف أن "السياس��ة يف 
فرنس��ا" كانت بعيدة عن اهتامم األهل، عىل غرار أغلبية 

املهاجرين. ذلك عىل خالف األوالد، أناثا وذكورا. 

ويؤّكد "بود" أنه كان "من الطبيعي االقرتاب من معسكر 
اليسار ونهجه بالنسبة ألرسة مهاجرة". واإلشارة أن "ناديا 
وحدها هي التي مالت سياسيا نحو "اليمني" عام 2015 عرب 

انتسابها إىل "حزب الجمهوريني".

يكتب املؤلف أن "األختني الكبريتني"لعبتا دور "املحّرك 
الحقيقي" فينا يس��ميه "الرتبية السياسية لألخوة الذكور" 
البعيدي��ن مبيوله��م عن السياس��ة ولكن أيض��ا ألخواتهن 

"اللوايت ال ميتلكن ثقافة سياسية عميقة".

وكتاب يعّرف بواقع رشيحة كبرية من األرس "املغاربية" 
يف فرنسا، أرض الهجرة. ويستحق القراءة...والرتجمة. 
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أسئلة

 تش��ّكل الطبقة الوس��طى األمريكي��ة أحد الرهان��ات الكربى 
يف الوالي��ات املتح��دة الي��وم. وهي رهان س��يايس واقتصادي 
واجتامع��ي. إنه��ا متّثل يف الس��ياق الراهن موضوع نقاش��ات 
كثرية عىل الس��احتني الفكرية والسياسية. وهناك أسئلة كثرية 
مطروحة حيال مصريها. وليس أقل األسئلة ترددا ذلك السؤال 
املث��ري لقلق الكثريين يف أمريكا نفس��ها ومف��اده: "هل الطبقة 

الوسطى األمريكية يف طريق الزوال �� االنقراض؟". 

إن مصري الطبقة الوس��طى األمريكية ميّثل "معركة حقيقية". 
هذا ما تؤّكده الس��يدة "اليزابي��ت وارين"، أحد أعضاء مجلس 
الش��يوخ األم��رييك الدميقراطي��ني ع��ن والية ماساتشوس��تس 
والحاصل��ة ع��ىل ش��هادة الدكت��وراه يف القانون م��ن جامعة 
"روتج��ريز " وقامت بتدريس هذه املادة لس��نوات يف جامعة 

هارفارد.

وهي تك��ّرس كتابه��ا الجديد ���� املقروء واملس��موع أيضا 
بصوتها �� للبحث يف مس��تقبل الطبقة الوس��طى يف بالدها من 
موق��ع اإلرصار عىل خوض "املعركة" من أج��ل إنقاذها و"فك 
الحصار املرضوب عليها اليوم". هذه الطبقة التي تواجه نس��بة 
هاّم��ة من األرس الت��ي تندرج يف إطار هذه التس��مية ضغوطا 

مالية كبرية.

يحمل الكتاب عن��وان "املعركة معركتنا" وعنوانه الفرعي " 
املعركة م��ن أجل إنقاذ الطبقة الوس��طى األمريكية". للمؤلفة 
العديد من الكتب الس��ابقة الت��ي تصب يف نفس املرشب، من 

بينها "طبقة وسطى تعاين من الهشاشة"....الخ.

ولعّل من أهم س��امت الكتاب الجديد تصميم مؤلفته عىل 
"خ��وض املعارك" مع جميع أولئك الذين يس��عون إىل تهميش 
الطبقة الوس��طى األمريكية، ومهام كان��ت مواقعهم. والتأكيد 
أيضا، من موقع رضورة تحّمل املس��ؤولية، "أن الصمت مل يعد 

مقبوال". ذلك عىل خلفية تأكيدها بوجود خطر حقيقي يرتّصد 
الب��الد التي مل تع��د ثرواتها وإمكانياتها ُت��دار واقعيا من أجل 

مصلحة جميع األمريكيني.

 إن املؤلف��ة توّجه كالمها إىل أغلبية رشائح املجتمع األمرييك 
من أولئك الذين يحلمون بحياة كرمية تس��مح بتحقيق "الحلم 
األمرييك"، وما تصبو إليه بالتحديد الطبقة الوسطى. وهي تجد 
مرجعياتها يف واقع ما كانت عليه أمريكا سابقا بنظامها الرتبوي 
الذي كان يتي��ح للجميع الدراس��ة وإمتام املرحل��ة الجامعية، 

باإلضافة إىل سهولة العثور عىل مسكن..

وترس��م املؤلفة األس��باب البعيدة والقريب��ة التي أّدت إىل 
تهمي��ش الطبق��ة الوس��طى. وت��رى يف مقّدمة تلك األس��باب 
"السياس��ات االجتامعي��ة واالقتصادية" الت��ي انتهجتها النخب 
الحاكمة يف أمريكا. والتأكيد بأش��كال مختلفة عىل واقع تعاظم 
"الظل��م االقتص��ادي" للمنظوم��ة املالية األمريكية الس��ائدة". 
واإلشارة يف هذا السياق إىل وجود تناقض كبري بني واقع وجود 
فرتات تتمي��ز باالزدهار االقتصادي بين��ام تتعاظم يف الفرتات 

نفسها الديون املرتتبة عىل كثري من األمريكيني.

 وال ت��رتدد "واري��ن" يف اعتب��ار أن "النخ��ب م��ن األثرياء 
واألقوياء" القريبة من دوائر القرار عرفت كيف "تجرّي" النظام 
القائم ملصالحها و"تبعد" باملقابل الس��واد األعظم من الشعب 
األمرييك من أباء الطبقة الوسطى التي يتم توصيفها ب� "األقوى" 

يف التاريخ اإلنساين كّله..

تج��در اإلش��ارة أن ه��ذا الكت��اب يحتوي ع��ىل الكثري من 
التفاصيل املأخوذة من الس��رية الش��خصية ملؤلفته ومن جّوها 
العائ��ل ال��ذي تحدد موقعه ب��ني الرشائح الدنيا م��ن الطبقة 
الوس��طى األقرب إىل "األصول العاملّية" م��ام يجعلها تبدو يف 
موقع "الناطقة باس��م العاملني"، ومن ج��ّو األمريكيني العاديني 

هذه المعركة هي معركتنا.
المعركة من أجل إنقاذ 

الطبقة الوسطى األميركية..
تأليف: اليزابيت وارين.        
النارش: ميرتوبوليتان بوك ــ 

2017
352 صفحة

This fight is our fight
Elizabeth Warren

 Metropolitan books –
2017
PP 352 

هذه المعركة هي معركتنا
المعركة من أجل إنقاذ الطبقة 

الوسطى األميركية
تعاظم "الظلم االقتصادي" 

للمنظومة المالية األميركية أبرز 
تهديد لزوال الطبقة الوسطى
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الذي��ن قابلتهم من خالل تجربتها يف واش��نطن عند انتخابها يف 
مجلس الش��يوخ عام 2013. وتس��تعيد الكثري أيضا مام عرفته 
يف إطار مجلس الش��يوخ ويصب إج��امال يف "طاحونة" تهميش 
الطبقة الوس��طى.  ومن خالل الق��راءة التي تخوض "اليزابيت 
وارين" يف تفاصيلها مبا يتعّلق بالحالة التي وصلت لها الواليات 
املتحدة األمريكية تقوم بتحديد عدد من جوانب الضعف التي 
تع��اين منها وتزيد تزيد من حالة الحصار التي تعيش��ها الطبقة 
الوس��طى. وهي تجمل ذلك تحت سبب أس��ايس يكمن يف أن 

السلطات السياسية تتخذ "قرارات سيئة".

ولي��س أقل تل��ك الجوانب ضغط��ا واق��ع أن " الحد األدىن 
لألج��ور تدفع بقاء العاملني للبق��اء يف براثن الفقر" و" الفوائد 
االقتصادية تصّب باألحرى يف فائدة األثرياء" وواقع أن "الطبقة 
الوس��طى األمريكية ب��دأت باالنكامش وما قد يك��ون مقدّمة 
لنهايتها". واإلشارة يف هذا اإلطار أن "الجمهوريني ال يولون أي 

انتباه حقيقي للمسائل املتعّلقة باملناخ وتغرياته".

ويف مواجه��ة جوانب الضعف تلك ومصادر التهديد األخرى 
التي ته��دد البالد وتس��تهدف الطبقة الوس��طى خاّصة تقّدم 
املؤلفة مجموعة من امل��ؤرشات اإليجابية تؤّكد من خاللها أن 

"تعرف جّيدا ما الذي انكرس وما ينبغي عمله إلصالح ذلك".

تتمّثل أهم املؤرشات اإليجابية يف منظور املستقبل بكون أن 
"أكرث من 70 باملائة من األمريكيني يؤّكدون عىل رضورة تشجيع 
الطلب��ة بعي��دا عن االس��تدانة" و" ح��وايل 75 باملائة يدعمون 
توس��يع إطار الضامن االجتامعي" و" 66 باملائة مع زيادة الحد 
األدىن من األجور عىل الصعيد الفدرايل" و " 75 باملائة يريدون 
أن تزيد الحكومة الفدرالية من اإلنفاق عىل البنى التحتية" و" 
61 باملائ��ة مع زيادة الرضائب عىل األغنياء عىل خلفية القناعة 

بإمكانية دفع كلفة جميع التغيريات املعنّية".   

الطبقة الوسطى في الموزمبيق،
يقيا الجنوبية ل في إفر

ّ
الدولة وسياسة التحو

جازون شوميس

النارش: جامعة كمربدج ــ 2018

The middle class in Mozambique
Jason Sumich

Cambridge University Press - 2018

يعمل "جازون سوميش"، مؤلف هذا الكتاب باحثا يف 
معهد الش��ؤون اإلفريقية يف املعهد األملاين للدراسات 
اإلقليمي��ة. من هنا بالتحديد جاء اهتاممه ب� "الطبقة 

الوسطى يف املوزمبيق"، كام جاء يف عنوان الكتاب.

يدرس املؤلف من خالل النموذج املوزمبيقي واقع 
صعود الطبقات الوس��طى والتح��والت التي تتبناها 
ال��دول يف منطقة جنوب الق��اّرة اإلفريقي��ة. ويويل 
اهتاممه لدراس��ة الظروف التي قام��ت فيها الطبقة 
املعنّي��ة واملس��ارات الت��ي تعرفها يف س��ياق صعود 
منظومة اجتامعية �� سياسية متثل الطبقات الوسطى 

مكونها األسايس.

ويعتم��د املؤلف يف بحثه عىل عمله امليداين يف عني 
املكان حيث يؤّكد عىل أن الدول اإلفريقية يف جنوب 
القاّرة تويل اهتاممها األس��ايس مللكية موارد بلدانها. 
هكذا تحاول الطبقة الوسطى الصاعدة يف املوزمبيق 
االق��رتاب من مواقع القرار يف الدولة لالس��تفادة من 

االمتيازات التي مينحا لها ذلك االقرتاب. 

وكتاب يلق��ي الضوء عىل واقع الطبقة الوس��طى، 
التي يصفها بالصاعدة، يف املوزمبيق بينام تواجه هذه 

الطبقة االنحدار يف العامل املتقّدم.
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نسيج

تق��ول الجمل��ة األوىل من كت��اب " فن املقص��ود ضمنا �� من 

الحدي��ث " ملؤلف��ه " ل��وران برينو"، عضو أكادميي��ة اآلداب " 

واألس��تاذ يف جامعة سرتاسبورغ واملتخصص بفن الخطابة منذ 

الحقب القدمية حتى الفرتة املع��ارصة، ما مفاده:" إننا نعيش 

محاطني باملقصود ضمنا يف أحاديثنا دون أن ندرك ذلك". هكذا 

يك��ون هناك "أكرث من طابق" مل��ا يقال من كالم. هناك املعنى 

املبارش، ولكن هناك "املقص��ود ضمنا" من الكالم و"األهم" يف 

أغلب األحيان.

وي��رشح املؤل��ف عىل م��دى أكرث م��ن 300 صفح��ة واقع 

االزدواجي��ة يف الحديث ويف الخط��اب املوّجه لآخرين بني ما 

يق��ال مب��ارشة و "املقصود ضمنا" يف واق��ع األمر. ذلك مبعنى 

أن من يطل��ق الكالم يبحث من خالله أن "يجعل اآلخر يفهم 

أفض��ل أو رمب��ا يفهم ش��يئا آخر، غ��ري الذي يت��م التعبري عنه 

رصاحة". 

ويشري املؤلف بأشكال مختلفة أنه من املألوف أن ُتطرح يف 

س��ياق الحياة اليومية الكثري من األسئلة من نوع "ماذا أراد �� 

أو أرادت ���� أن يقول �� أو تقول؟"  أو "هل أراد �� أو أرادت 

�� قول يشء ما؟".

األمثل��ة التي يقّدمها املؤلف ع��ن "املقصود ضمنا" يأخذها 

من عامل السياس��ة واألدب والفلس��فة وغري ذلك من مشارب 

التعبري األخرى. هكذا يش��ري يف املقدم��ة لجملة كان قد كتبها 

الجرنال ش��ارل ديغول لزميله الج��رنال جوان عندما أهدى له 

فن "المقصود ضمنا"
املؤلف "لوران برينو

النارش : فايار ــ 2018
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فن  "المقصود ضمنا"
ممارسة

 تضمين الكالم 
برزت في جميع
 الحقب التاريخية

ما 
ال يقال يفوق 

بأهميته  في أحيان 
كثيرة ما يقال

صورت��ه، وج��اء فيه��ا: " إىل الجرنال جوان ال��ذي عرف كيف 

يقطف مثرة النرص عندما وجده أمامه". ويرشح "لوران برينو" 

أن هذه الجملة ملتبسة وتوحي أن الجرنال جوان مل يحقق هو 

نفسه النرص، بل ورمبا أنه مل يكن منترصا أصال.

ويتع��ّرض املؤلف لرشح أهمّية "ما مل يتم قوله" و "املبهم" 

و"املتضّمن" ليش��ري أن ه��ذه املفردات والتعب��ري ومرادفاتها 

تتقاطع كّلها في��ام بينها يف "خانة املعن��ى املقصود املزدوج". 

لكنه يركز عىل "رضورة عدم خلط املقصود ضمنه مع الكذب 

أو الرّس". ذلك أنه يعن��ي "القول دون القول" املرفق بإرادة " 

مصدره قول ما يعتقد أنه الحقيقة" مش��فوعا ب� "أمل التعّرف 

عىل تلك الحقيقة".

وال ي��رتدد مؤلف الكت��اب يف التأكيد أن مامرس��ة تضمني 

الكالم برزت يف جميع الحقب التاريخية يف الغرب منذ الحقبة 

اليوناني��ة ���� الرومانية " وحت��ى القرن الح��ادي والعرشين. 

ه��ذا ما يرشحه تحت عنواين " فن الخط��اب" و"فن اإلقناع". 

وعىل أساس��هام ظهرت أهمّية البالغة كنوع من "التقنية التي 

يستخدمها من يدافع عن فكرة ما" عرب طرحها عرب "توريتها". 

ويؤّك��د املؤلف بأش��كال مختلفة يف ه��ذا الكتاب عىل أن 

مامرسة "التورية وتضمني الكالم" يعرفها الجميع أو يعتقدون 

أنهم يعرفونه��ا "ذلك بواقع أنها موج��ودة يف لغة األحاديث 

اليومية �� أحد فص��ول هذا العمل يحمل عنوان "أدب الحياة 

اليومي��ة" ��، كام يف خطاب ولغة السياس��ة والفنون واآلداب. 
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وينق��ل املؤلف عن الكاتب الفرنيس الش��هري "س��تاندال"، صاحب 

رواية "األحمر واألس��ود" قوله: لقد ُأعطي اإلنسان الكالم من أجل 

متويه أفكاره"

وع��ىل صعي��د األدب يجد املؤلف الكثري م��ن األمثلة التي ليس 

أقّلها ش��هرة رواية "مزرع��ة الحيوانات" للروايئ الربيطاين الش��هري 

جورج أوريل التي ص��درت عام 1945. وكذلك روايته التي تحمل 

عن��وان "1984 " وصدرت ع��ام 1949 التي تطرح مس��ألة الخطر 

الشمويل وتحمل "التحذير من املستقبل".

أّم��ا الرواي��ة األوىل "مزرع��ة الحيوانات" فش��خوصها هم من 

الحيوان��ات �� عىل غرار كليلة ودمن��ة �� التي تهاجم مالك املزرعة 

"السّيد جونس" وتطرده يك تأخذ مصريها بيدها. 

املقص��ود بالقطع ليس عامل الحيوان ولك��ن الهدف الرئيس من 

الرواية هو نقد الثورة الروس��ية. األم��ر الذي أّكده "اورويل" ذاته 

يف رسالة له حيث ينقل املؤلف عنه ما كتبه فيها وجاء فيه: " هذه 

الرواية ���� مزرعة الحيوانات �� متّث��ل بالدرجة األوىل نقدا رصيحا 

للثورة الروسية". 

بالتأكي��د ال يوجد يف العمل الروايئ أس��امء أو توصيفات لقضايا 

برشي��ة من أي نوع، ولكن يبدو بوض��وح أن "املقصود ضمنا" هم 

ش��خصيات تلك الثورة الروس��ية �� البلش��فية مثل ستالني ورفاقه. 

واملقص��ود منه��ا كذلك هو توجي��ه النقد أيضا للنزعة الش��مولية 

الشيوعية وإيديولوجيتها. 

يركز املؤلف يف هذا الس��ياق ع��ىل رشح "التقنية" التي أّكد عىل 

أهميتها الفيلسوف األمرييك من أصل منساوي ليو شرتاوس ووضعها 

تحت عنوان " الكتابة بني الس��طور"، وما يعن��ي بالتحديد "القول 

ضمنا".. 

وينقل املؤلف عنه قوله:" هذا التعبري �� الكتابة بني الس��طور �� 

ه��و مجازي كام يبدو. وكل محاولة للتعبري عن داللته الواضحة قد 

تؤّدي إىل اكتش��اف أرض خفّية وإىل مجال مل يتم اكتشاف حدوده. 

ولكن تبقى الكتابة بني الس��طور هي التي متّثل السبيل الوحيد من 

أجل اكتشاف ما هو مخبوء من كتابات األزمنة القدمية". 

وم��ن خالل الخ��وض يف مختلف أش��كال التضم��ني و"املقصود 

ضمنا" م��ن الخطاب واألحاديث املتبادلة ب��ني البرش يصل املؤلف 

إىل استخالص عدد من الدروس التي يراها ذات أهمية استثنائية. 

أّول تل��ك الدروس، وأهمها كام يرى املؤل��ف، األخصايئ ب� "فن 

الخطاب��ة واإلقناع"، يكمن يف إدراك "الق��درة الكبرية الكامنة لدى 

اللغ��ات" م��ن أج��ل التعبري عاّم ي��راد "دون قول ذل��ك رصاحة". 

ويس��تعري بهذا الصدد قوال للروايئ الفرنيس الش��هري "هونوريه دو 

بلزاك" مفاده " إن هذه العبقرية للتفاهم عرب اس��تخدام املقصود 

ضمنا تشكل نصف اللغة الفرنسية".

وال نن��ىس أيضا أن هناك "بعض الجم��ل" التي يتم توصيفها ب� " 

القاتلة" والتي تستخدم عموما "فن املقصود ضمنا". 

أراضي الدم
أوروبا بين هتلر وستالين

تيمويت سنيدر

النارش : فوليو ــ 2019
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Timothy Snyder

Folio -- 2019

" أدولف هتلر" و "جوزيف ستالني"، ميّثالن أبرز رموز االستبداد 
والقتل الجامعي يف التاريخ األورويب الحديث ملن خالفوهم الرأي 
أو حاول��وا الوق��وف يف طري��ق طموحاتهم...و"أوروبا بني هتلر 
وستالني" تش��ّكل موضوع كتاب للباحث "تيمويت سنيدر"يحمل 
عن��وان "أرايض ال��دم". إن املؤل��ف يقتفي آثار ما يع��رّب عنه ب� 
"تاري��خ القتل الس��يايس الجامعي". ويحدد به��ذا الصدد القول 
أن��ه ما بني ع��ام 1933 وعام 1945 ، إي ما يتناظر مع س��نوات 
سطوة ستالني وهتلر، جرى قتل ما يزيد عن 14 مليون نسمة من 
املدني��ني الذين كانت غالبيتهم من النس��اء واألطفال والطاعنني 
يف الس��ن.  ذل��ك يف بلدين أوروبيني هام أملانيا النازية وروس��يا 
الس��وفييتية، الش��يوعية. وتغطي "أرايض الدم"منطقة متتد من 
وس��ط بولندة إىل غرب روسيا وتشمل أوكرانيا وروسيا البيضاء 
وبل��دان البلطيق. وش��ملت أدوات القتل أس��لحة ومامرس��ات 
عديدة ليس أقّلها رعبا "املجاعات" أو "قتل السجناء السياسيني".

الهجرات من أميركا الالتينية إلى الواليات المتحدة
ليندا اليغرو وآخرون

النارش: جامعة الينوا ــ 2019

Latin American Migrations to the US
…Linda Allegro and

University of  Illinois - 2019

كث��رية ه��ي الكتب التي تعال��ج موضوع املهاجري��ن من بلدان 
أم��ريكا الالتينية إىل مختلف الوالي��ات األمريكية من أوكالهوما 
إىل كنساس. ومن املعروف أن هذه املسألة تشّكل أحد املواضيع 
األساس��ية التي ينبغ��ي عىل جمي��ع اإلدارات األمريكية التعامل 
معها. ه��ذا الكتاب الذي صدر للمّرة األوىل ع��ام 2013 ،ويعاد 
ن��رشه بعد إثرائه باملعطيات املس��تجدة، ميّثل أحد أكرث األعامل 
إث��ارة للمهتمني بالهجرات األمريكية الالتينية خصوصا وبالهجرة 
بش��كل عام. وهو كتاب جامعي يبحث املس��اهمون فيه الواقع 
االجتامعي واالقتصادي يف مجتمعات انطالق الهجرات وموقعها 
بعد ذلك يف املجتمع األمرييك. هذا إىل جانب البحث يف العوامل 

الخارجية الكامنة وراء ظاهرة الهجرة.

واملس��اهمون ينتمون إىل مش��ارب فكرية متنّوعة إذ بينهم 
املهتمون بالجانب التاريخي وغريهم بعلم االجتامع وباملس��ائل 
السياس��ية. ويؤّكد الجميع عىل أن الجغرافيا والواقع االقتصادي 
ميّثالن أهم الدوافع األساس��ية الكامن��ة وراء توّجه أعداد كبرية 

من مواطني بلدان أمريكا الالتينية إىل بالد "الحلم األمرييك".
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ترتبط روس��يا يف األذهان اليوم برئيس��ها الحايل فالدميري 
بوت��ني. وغدا الربط بينهام، الرئيس والبالد، أمرا مألوفا مبا 
ال يقاس مبختلف الفرتات التي تلت الس��لطة الش��يوعية 
بحي��ث مل يعد يذكر الكثريون أس��م الرئي��س الذي ترأس 
روسيا بني فرتة بوتني األوىل وفرتته الحالية. باختصار، غدا 
بوتني مرادفا لروسيا لدى العامل الخارجي مبختلف مشاربه 

وتوجهاته. 

إن الرتكي��ز ع��ىل ش��خص الرئيس بوت��ني يعني إهامل 
العوامل السياس��ية واالقتصادية واالجتامعية التي قادت 
روس��يا إىل ما هي عليه اليوم وما ميكن أن تكون عليه يف 
املستقبل. لكن ماذا ستكون عليه "روسيا بدون بوتني"، كام 
ج��اء يف عنوان كتاب "توين وود"، األخصايئ بالعامل الرويس 
وبأمريكا الالتيني��ة واملقيم يف مدينة نيويورك. ويس��اهم 
املؤلف يف الكتابة يف عدد من الدوريات والصحف العاملية 

من بينها "مجلة لندن للكتب" و"الغارديان" وغريهام. 

م��ن النتائج األوىل األساس��ية التي يخ��رج فيها مؤلف 
الكتاب من عملية تس��ليط األضواء عىل "شخص" الرئيس 
الرويس فالدميري بوتني واختزال روس��يا إىل الكرملني، مقر 
رئاس��ته، من قب��ل مختلف الوس��ائل اإلعالمي��ة الغربية 
منها الروس��ية ومختلف املحافل السياسية، يعني مبارشة 
تهميش كل ما يج��ري، أو ما ميكن ما يجري، خارج دائرة 

السلطة العليا الضّيقة. 

ع��ىل ضوء رهانات الح��ارض الرويس وآفاق مس��تقبله 
يق��وم "ت��وين وود" بعملية تحليل لآلي��ات العميقة التي 
حكم��ت الواقع ال��رويس يف الحقبة التي أعقبت س��قوط 

روسيا بدون بوتين
المال والسلطة وأسطورة 

الحرب الباردة الجديدة
تأليف: توين وود          
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االتحاد السوفييتي السابق عام 1991. 

ويتمثل الخ��ط الناظم للتحليالت املقّدم��ة بالقول إن 
"اإلفراط يف الرتكيز عىل ش��خصّية الرئيس بوتني بالتوازي 
م��ع عدم إعطاء ما يكفي م��ن االهتامم بفهم آليات عمل 
النظام الذي يرأس��ه"، يؤّدي إىل رس��م "صورة مش��ّوهة" 
لروس��يا. صورة، هي أبع��د ما يكون، كام ي��رى املؤلف، 
عاّم هو ش��ائع عن روسيا اليوم وعاّم ميكن أن تكون عليه 
الصورة بعد ابتعاد بوتني عن السلطة ونهاية سيطرته عىل 

املشهد الرويس.

 يتم الرتكيز يف الفصول الس��تة التي يتألف منها الكتاب 
ع��ىل ثالثة مح��اور رئيس��ية تتعّلق ب��� "املال والس��لطة 
وأس��طورة الحرب الباردة الجديدة"، كام جاء يف العنوان 
الفرع��ي للكت��اب. ويف الح��االت الثالث يش��ري "وود" أن 
"السمة الغالبة عىل نظام بوتني تتمّثل يف التزامه، الضمني 
والحقيق��ي، يف الدفاع عن النظام الرأس��اميل الذي أقامه 
بوري��س يلتس��ني يف روس��يا خالل س��نوات التس��عينات 

املنرصمة".

عىل األصعدة الثالثة املذكورة يفّند "توين وود" املقولة 
الس��ائدة القائلة أن نظام بوتني ميّث��ل " الحنني إىل النزعة 
التس��لطية املوروثة م��ن الحقب��ة الس��وفييتية ونظامها 
الشيوعي، الشمويل". هذا بينام يرشح أن نظام بوتني ميّثل 
يف الواقع "استعادة ملعامل الصورة التي كانت عليها روسيا 

يف ظل بوريس يلتسني".

نقرأ:" هناك مفهوم ش��ائع مفاده أن بوتني أرشف عىل 

إن اإلفراط في التركيز 
على شخصّية الرئيس 

 بوتين  دون فهم
آليات عمل النظام 

يؤّدي إلى رسم "صورة 
مشّوهة" لروسيا

روسيا بدون بوتين
المال والسلطة وأسطورة  الحرب الباردة الجديدة

طرق 
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كلما كتبنا عن ظاهرة س������هولة النشر كنا نعتقد أن 
نقد هذه الظاهرة الس������لبية سوف يقلل منها أو 
سوف يدفع الطامحين لنيل الشهرة عبر النشر إلى 
كبح جماح س������رعتهم نحو كتاب � محدود النس������خ �  
يكف������ي أن يقفوا بجانبه أو يضعوا توقيعهم عليه 
نش������ر 

ُ
وس������ط مباركة ومجامل������ة أصدقائهم، ثم ت

صورته������م عبر مواقع التواصل االجتماعي، فتغدو 
الش������هرة اآلنية وسيلة س������رعة للظهور االجتماعي 
ومن باب صعب المنال وهو باب الكتابة والتأليف.

كن������ا نظن أننا نحارب الظاهرة عب������ر نقدنا المتكرر لها، 
 من محبي 

ً
 خاليا

ً
وأننا نريد لعالم الكتابة أن يبقى نقيا

المغامرة ومجربي حظهم في الشهرة اإلبداعية، 
وأردنا عبر أكثر من قناة أن نؤكد أن الكتابة ليس������ت 
فورة أو نزوة سرعان ما تخبو، وكان األمل يحدونا 
أن يقف المثقف الحقيقي معنا في ذات الخندق 
 عن قيم إبداعية، تتأس������س عليه������ا األجيال 

ً
دفاع������ا

لهم الناس.
ُ
وتكبر من خاللها الطاقات وت

..
ً
ما الذي حدث إذا

لماذا الظاه������رة تزيد وتمتد من بقع������ة إلى أخرى، 
هل للتكنولوجيا دور سلبي في سرعة انتشارها؟ 
، ولكن 

ً
رت سلبا

ّ
ال شك أن سرعة وسهولة النشر أث

لماذا هناك من يدعم هذه الظاهرة ويحتفي بها 
ويعطي االهتمام لكتب ال ترقى لمستوى النشر، 
وتزدحم أروق������ة المعارض وقاعات المؤسس������ات 
لالحتفاء بتلك الكتب دون النظر إلى قيمتها الفكرية 

وما تمثله من إضافة للمكتبة؟!

بينم������ا على الضف������ة األخرى هناك كت������ب أخرى لم 
 نصيبها من الش������هرة رغ������م أهميتها وأهمية 

َ
تلق

م������ا تطرحه من أفكار مفيدة، نجزم أن الس������بب هو 
عزوف مؤلفيها عن الش������هرة وعن نشر الصور في 

مواقع التواصل وكأنهم غزوا الفضاء..

ظواه������ر كه������ذه تحت������اج منا إل������ى وقفة م������ؤازرة 
لنحمي المكتبة من هذا الطوفان ولنفسح المجال 
للكتاب الجيد حت������ى يأخذ مكانه على الرفوف، فإن 
لم نس������تطع محاربة الظاهرة.. فأقله لنتوقف عن 
 ،

ً
االحتف������اء بها فربما ش������عر أصحابها بالخج������ل قليال

أو ربما انصرفوا إلى ش������أن آخ������ر غير الكتابة والتأليف 
والنشر.

حسين درويش
darouich.hussein@gmail.com

القيام بعودة يش��وبها الحنني إىل الحقبة الشيوعية. وتسري 
يف عك��س اإلصالح��ات فيام يتعّل��ق باالقتصاد والس��وق 
وعك��س اإلج��راءات الدميقراطية التي رشع بها يلتس��ني 

خالل سنوات التسعينات" املنرصمة.

لك��ن الواق��ع، كام ي��رشح املؤلف، يق��ول عكس ذلك. 
فنظ��ام بوتني يقوم ع��ىل " نخبة ذات نزعة تس��لطية يف 
مجتمع تتعاظم فيه ظاهرة عدم املس��اواة" وحيث متتلك 
أقلّية "كل االمتيازات"مقابل أغلبية ش��عبية "مس��حوقة"، 
م��ع صعود واضح لرجال األم��ن والقول بدميقراطية "غري 

حقيقية". 

وهذه كّله��ا توصيفات تنطبق متاما، حس��ب تحليالت 
املؤلف، عىل نظام بوريس يلتس��ني. هذا مع تغيري طفيف 
واحد تبّناه نظام بوتني فيام يخص وضع الدولة يدها "كليا 

أو جزئيا" عىل مؤسسات مصادر الطاقة يف البالد.

باختصار يقّدم "توين وود" نظام بوتني عىل أنه استمرار 
لنمط نظام يلتس��ني، ب��كل مامرس��اته ذات التأثري الكبري 
عىل الصعي��د املجتمع��ي. هك��ذا اعتم��د النظامان عىل 
محاباة األقارب و"املتس��لقني حول السلطة" املعروفني ب� 
"األوليغارش". يكت��ب "وود" ما مفاده:"إذا كانت املحاباة 
�� االعتامد عىل مفهوم الزبائن � ليس��ت غائبة عن النظام 
الش��يوعي، فإنها مل تصل أبدا إىل م��ا وصلت إليه يف عهد 
فالدميري بوت��ني". والتأكي��د يف هذا الس��ياق أن "تعاظم" 
ظاهرة عدم املس��اواة يشّكل يف واقع األمر التهديد األكرب 

بالنسبة ملستقبل البالد.

بالنس��بة للعالقة مع الغرب يشري املؤلف إىل أن "بوتني 
واملتسلقني حول الس��لطة مييلون إىل اإلعالن عن عدائهم 
للغرب، كام يبدو واضحا من نهج السياس��ة الروسية عىل 
صعيد السياس��ة الخارجي��ة". هنا أيض��ا "يعكس املؤلف 
"التيار" ويعيد ذلك إىل رفض الغرب تلبية التوجه الرويس 
لبوت��ني واملحيطني فيه يف بدايات عهده، بل وس��عيهم إىل 

التقارب مع الحلف األطليس.

وأم��ام "إغ��الق الغرب" أب��واب التق��ارب الرويس مع 
الغرب ورفضه أيضا التعامل مع روسيا عىل قدم املساواة، 
عىل خلفية س��لوك بوتني يف القوقاز وأوكرانيا وسوريا، تّم 
اإلعالن عن "منعطف جيوبوليتييك هام". ويرى املؤلف يف 
هذا املوقف ال��رويس "املعلن" يف مناهضة الغرب"موقف 

ضعف من روسيا وليس موقف قّوة".

وبالنس��بة ملقول��ة "الحرب الب��اردة الجديدة "، يرشح 
املؤلف أنه ليس��ت هناك، ولن تكون هناك، "حربا باردة 
جديدة" بني روس��يا والغرب فاملعطي��ات اختلفت وليس 
هن��اك "رصاعا ب��ني منظومتني اجتامعيتني ���� اقتصاديتني 
أو إيديولوجيتني متنافس��تني". ويش��ري أنه باستثناء الحالة 
الس��ورية، تقت��رص منطقة الن��زاع عىل أوروب��ا الرشقية. 
وروس��يا ليس��ت، حس��ب التحليالت املقّدم��ة، معادية 
للغ��رب، بل هي "جزء من العامل غ��ري الغريب"، كام يكتب 

"توين وود". أي عىل غرار الصني والهند. 

أما قبل
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