
نشر »رأس املــال«، فلوال النقد العميق الذي 
إيجاد  كــان باإلمكان  ملــا  الكتاب  هــذا  طرحه 
أرضـــيـــة لــفــهــم خـــارطـــة الــنــظــام الــــذي يحكم 

العالم. 
ــؤال مــفــتــوح حــول  ــ ــك، ظـــل يـــوجـــد سـ ــ ــم ذلـ رغــ
صــلــة نــقــد رأس املــــال بــالــواقــع، وخــصــوصــا 
مع حدوث متغيرات تاريخية أهّمها انهيار 
في  ل 

ّ
تتمث املفارقة  أن  غير  الشرقية.  الكتلة 

»رأس املــال« حيث استفاد  تزايد االهتمام بـــ
ــلــــومــــاتــــي، ولـــكـــن  ــن تــــوســــع االطـــــــــاع املــــعــ ــ مـ
بــالــتــأكــيــد مـــع اتـــضـــاح مــــدى جــشــع الــنــمــط 
منذ خمسة  العالم  يحكم  الــذي  االقتصادي 
قرون، وإنتاجه القائم على ما يشبه عبودية 

عابرة للشعوب والطبقات والحدود.
ــتـــي كــّرســهــا  ــتـــم مــــاركــــس فــــي ســـنـــواتـــه الـ اهـ
لتقديم فهم منطقي للرأسمالية بالتحوالت 
ــمــــعــــات لـــتـــقـــريـــر  ــتــ الـــــتـــــي ســـتـــمـــر بــــهــــا املــــجــ
بمعزل  الرأسمالية  بفهم  وليس  مصيرها، 
بتنظيرات  ويــرى مؤمنون  الكفاح.  هــذا  عــن 
ماركس بأن التهديدات الكبرى ضد الطبيعة 
ــاواة تــتــطــّور  ــ ــســ ــ ــات واملــ ــريــ ــحــ ــة والــ ــدالــ ــعــ والــ
ــي املـــجـــتـــمـــعـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة.  ــــح فــ

ّ
وتــــتــــوض

رغــم أنــهــم يــأخــذون عليه عــدم تنبؤه كثيرًا 
بصراعات قد تنجم بني أشكال مختلفة من 

الرأسمالية، وهو ما ظهر الحقا.
مــاركــس بكثير  فئة ظلت تنظر ألفــكــار  لكن 
مــن الــحــيــطــة، إذ يـــرون أنـــه ال يمكن اعتماد 
ــقـــي الــــــحــــــاد: رأســــمــــالــــيــــون  ــبـ ــطـ تـــقـــســـيـــمـــه الـ
وعّمال.  ويرى هؤالء بأن املجتمعات طبقية 
بالفعل ولكنها تحتوي على أكثر من طبقة 
وبالتالي  مــتــعــددة،  فــئــات  تــوجــد  وضمنها 
ــقـــط بــني  ــة الـــــصـــــراع لـــيـــســـت فـ ــيـ ــامـ ــنـ ــإن ديـ ــ فــ

ني. 
ّ
ل

َ
ستغ

ُ
ني وامل

ّ
املستِغل

كذلك تؤخذ مسافة من أفكار ماركس كلما 
ق األمر بقطِعّيته بأن كل شيء محكوم 

ّ
تعل

باالقتصاد، وهو ما يهّمش مجاالت كثيرة 
بما يعتمل فيها من أفكار وحجج وثقافات 
وتـــّيـــارات وغـــايـــات ونـــزعـــات ومـــيـــوالت. كل 
هذه االنتقادات لم تمنع العمل من املحافظة 
ذلك  مناصروه  يــرّد  ما  وغالبا  بريقه،  على 
إلــى أسباب عــديــدة؛ أّولــهــا أن قــارئ الكتاب 
يستطيع أن يلمس بأنه يدور حول العصر 
ــن الـــعـــصـــر الــــذي  ــّدث عــ ــحـ ــتـ ــالـــي كـــمـــا يـ ــحـ الـ
في  للرأسمالية  ماركس  فتحليل  فيه.  كتب 
واملنطقية  األساسية  االجتماعية  عاقاتها 
ال يسري فقط على واقع القرن التاسع عشر 
بل  البريطانية  الصناعية  الــرأســمــالــيــة  أو 
يمتد إلى ما هو أبعد خصوصا أن تغلغل 
رأس املــال في حياة الناس لم يكن في ذلك 
الــيــوم، وبالتالي فــإن »رأس  الوقت كما هو 
املــال« هو أكثر أهمية اليوم مما كــان عليه 

في 1867.
الليبرالية الجديدة إال  اليوم  ثانيا، ال تذكر 
وتقرن بحجم الجشع والجحيم الذي تسّببه 
لشعوب األرض قاطبة، وهذا »الجحيم« من 
النقاط التي تناولها ماركس في زمانه وقّدم 
فترته وواقع  الفترتني،  فكلتا  توقعات عنه. 
االقتصادية  األزمــات  بتكثف  تمّيزتا  اليوم، 
ومــحــاوالت فــرض الــعــوملــة، وانــتــفــاخ لقطاع 

املال وعدوانية تجاه الحركة العمالية.
ــــزال شــيــوعــيــة مـــاركـــس الــثــوريــة  ثــالــثــا، ال تـ
ــار لــــدى  ــ ــيـ ــ ــــل خـ ــــضـ ــريـــن أفـ ــيـ ــثـ ــكـ ــة لـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
post-( ــة«  ــيــ ــالــ ــمــ الــــرأســ بـــعـــد  »مـــجـــتـــمـــعـــات 

هـــؤالء  يــتــفــق  حــيــث   )capitalist societies
مــع مــاركــس فــي أن تـــأزم الــواقــع الرأسمالي 
سيقود إلى نهاية هذه األيديولوجيا، وهي 
مرحلة يتوقع الكاتب بيتر دروكر )في كتابه 
»مــجــتــمــع مــا بــعــد الــراســمــالــيــة«، 1993( أن 

ناصر السهلي

تــمــّر هـــذه األيـــــام 150 ســنــة على 
كــتــاب  مــــن  الــــجــــزء األول  صــــــدور 
»رأس املال« )Das Kapital( لكارل 
الــجــزء،  هـــذا  اعــتــبــر   .)1883-1818( مــاركــس 
تــقــّدمــا  الـــعـــمـــل األكــــثــــر  فــــي 1867،  ــادر  الــــصــ
فـــي فــهــم الــتــركــيــبــة الــقــائــمــة القــتــصــاديــات 
املجتمعات ووسائل وعاقات اإلنتاج فيها. 
يان، 

ّ
وبعد رحيل ماركس، صدر الجزآن املتبق

عامي 1885 و1894، واألخير حّرره فريدريك 
إنغلز.

على مدى عقود، قلما خلت رفوف املكتبات 
الــكــبــيــرة حــــول الـــعـــالـــم مـــن تــلــك املـــجـــلـــدات، 
واألمر نفسه نجده في العالم، وقد ساهمت 
ترجمات »دار التقدم« في موسكو بانتشار 

واسع لكتاب »رأس املال« عربيا. 
ــان الـــــقـــــّراء، ســــــواء مــتــفــقــني أو مــخــتــلــفــني  كـــ
مـــع مـــواقـــف مـــاركـــس الــســيــاســيــة، يــجــدون 
 لفهم آلــيــات الــســيــاســات 

ً
فــي الــعــمــل مــدخــا

ــتـــراف  ــذا االعـ االقـــتـــصـــاديـــة لــلــرأســمــالــيــة. هــ
يترّسخ أكثر فأكثر مع مرور 150 عاما على 

الرا عبود

الــعــربــيــة أن تخلو من  فــي حــني تــكــاد املكتبة 
أدبيات وضعها باحثون عرب حول ما يطلق 
عليه علماء االجتماع اليوم »الثورة الرابعة«، 
الغربية عموما بمؤلفات  اإلصـــدارات  تزدحم 
تــتــنــاول املــوضــوع مــن نـــواح سوسيولوجية 

وسياسية وثقافية.
ومــن أبــرز هــذه اإلصـــدارات العمل الــذي قّدمه 
أستاذ الفلسفة واألخاق اإليطالي لوتشيانو 
فلوريدي عام 2014 بعنوان »الثورة الرابعة.. 
كيف يعيد الغاف املعلوماتي تشكيل الواقع 
ــانــــي«، وقــــد صـــــدرت تــرجــمــتــه حــديــثــا  اإلنــــســ
ضمن سلسلة »عالم املعرفة« الكويتية، والتي 

أنجزها املترجم لؤي عبد املجيد السيد.
بعد  يأتي  نوعي  تفسير  الرابعة هي  الــثــورة 
الــذات،  لفهم  خدمت 

ُ
ثـــورات سابقة است ثــاث 

ل 
ّ
تتمث إذ  لها؛  تعريفه  في  الكاتب  يقول  كما 

ــثــــورة األولــــــى فـــي مـــحـــاولـــة كــوبــرنــيــكــوس  الــ
ــــون ثــم  ــكـ ــ ــز الـ ــركــ ــا مــ ــنــ ــا نـــفـــتـــرض أنــ ــ

ّ
ــن ــــني كــ حـ

على  أجبرنا  مما  كــذلــك،  لسنا  أننا  اكتشفنا 
إلــى أنفسنا ومــحــاولــة اإلجــابــة  ــادة النظر  إعـ
ــؤال مـــن نــحــن، ومـــن نحن  مـــن جــديــد عــلــى ســ
ــم جــــــاءت مــحــاولــة  ــــون. ثــ ــكـ ــ بــالــنــســبــة إلـــــى الـ
ــن لــإجــابــة عــلــى الـــســـؤال، تلتها ثــورة  ــ دارويـ
ــذات؛ حــني اكتشفنا أن ما  ــ الـ فــرويــد فــي فــهــم 
أكــثــر بكثير مما  فــي عقولنا ووعينا  يــحــدث 
الرابعة  الــثــورة  ثــم ظهر مصطلح  نــظــن،  كنا 
ــان أول مـــن تــنــاولــه آالن تــيــويــنــغ، والـــذي  وكــ
رأى أنــه ال بد من إعــادة النظر باستمرار في 

ساخر من 
نهاية التاريخ

رغم أن كثيرين تنبّؤوا بدفن فكر ماركس مع القرن العشرين، إال أن االهتمام بعمله 
األبرز »رأس المال« بعد 150 عامًا من صدروه يظهر العكس. فأن تعيش األفكار التي 

وردت قبل قرن ونصف أمر شبيه بضربة قاضية لمراهنات الرأسماليين على فكرة »نهاية 
التاريخ« التي أطلقت بعد سقوط جدار برلين، كتبشير بهزيمة بدائل الرأسمالية

بترجمة كتاب »الثورة 
الرابعة« للمفكر اإليطالي 

لوتشيانو فلوريدي، 
تستدرك المكتبة العربية 
فراغًا يقابله ازدحام في 

اإلنتاجات الغربية حول 
هذا المفهوم

الثورة الرابعة  من نحن بعد محاولة فرويد

رأس المال 
150 عامًا في تقويض االستغالل

ترجمة 
المتوّفر

قد يشعر القارئ بأن 
»رأس المال« يدور حول 

العصر الحالي

فشل الرأسمالية 
الحديثة يعيد األنظار 

مجّددًا إلى ماركس

الماركسي  الفكر  إلى  العودة  تنطلق 
راهنة  إشكاليات  من  اليوم  العالم  في 
كترّهل الخطاب السياسي ومسائل البيئة 
وخصوصًا  التكنولوجيا،  وتعقيدات 
ال  لألسف،  المتالحقة.  االقتصاد  أزمــات 
رهين  العربي  العالم  في  ماركس  يــزال 
على  الحكم  يجري  القديمة،  قراءته 
فكره بأفكار ُمسبقة ومسقطة، ليظل 
متعّصبون،  مناصرون  محبسيه:  رهين 
أو مناهضون مكّفرون. وضع ال يمكن 
انطالقًا  لقراءته  هادئ  ركن  إيجاد  فيه 

من قضايانا.

ركن هادئ لقراءة ماركس
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ثقافة

فّواز حداد

عتمد منهجية مضمونة في قراءة الرواية، يمكن االطمئنان 
ُ
حتى اآلن، لم ت

التحكيم، بالتالي ال يجوز إصــدار أحكام  إليها، هذا ما تشكو منه لجان 
نهائية على جنس أدبي مهما نضج، ما دام في طور التشكل. لكن األدب 
ليس في حالة تشكل وال تطّور، بل في توسع وبحث، مواكبة الحياة تنحو 
إلى عدم استقرار األدب، فهو ال يسبقها، بل يسعى إلى إدراك ما يعصف 
فيها من غليان واضطرابات وقلق ونشدان للسعادة. أما االستقرار، مهما 

طال فهو موقوت، في مرحلة انتقالية ال تنتهي، إال لتتجدد.
في الرسالة التي رفض املدير األدبي ملنشورات أولندوف الكتاب األول »في 
ملارسيل  املفقود«  الزمن  »البحث عن  الضخمة  الرواية  جانب ســوان« من 
: ال أفهم كيف يكتب رجل ثالثني صفحة في وصف 

ً
بروست، علق قائال

به من جديد على فراشه، قبل أن يستطيع النوم. 
ّ
به، ثم تقل

ّ
كيفية تقل

ب بطله على 
ّ
ال أظن أن لدى بروست القدرة على اإلتيان بمعجزة وصف تقل

الفراش بهذا العدد من الصفحات، إال إذا كان يكتب ما يتداعى في ذهن 
بطله من تداعيات وذكريات. في الحقيقة، لم يستعجله املدير األدبي وحده 
في االنتقال إلى املوقف التالي، بل الكثير من القراء أيضًا، فالرواية بالنسبة 
الــوقــت، ال يزيد  إليهم عبارة عن مــواقــف، وكــل موقف يستغرق قــدرًا من 
بعضها عن بضع كلمات. لم يأخذوا باالعتبار أن موقف »ما قبل النوم«، 
به على الفراش. تأثير بروست امتد إلى تغيير 

ّ
كان في تداعياته ال في تقل

، أن روايته لم تسبر عصره فقط، بل العالم 
ً
عادات القراءة أيضًا. واملهم فعال

الجّواني النفسي الفردي.
ال يوجد كاتب سبق زمانه، بل يوجد كاتب استوعب ما اختلج واضطرم 
 ما يحتاجه 

ّ
في الذات والواقع، ورأى ما أخفق غيره في رؤيته، واستشف

للتعبير عنه، فلم تسعفه األدوات املتعارف عليها. من هنا تنبعث الرغبة 
يدفع  مــا  واالنــســداد.  والــقــصــور  اإلحــبــاط  التجربة، يعززها  فــي  الجامحة 
الكاتب إلــى إيــجــاد حــلــول ألزمـــة إبــداعــيــة بــات يعيشها. قــد تــكــون البداية 
لتكريس تيار جديد، لن يالقي االستحسان، لكن بعد حني سيجد صداه. 
وما  زمانه،  ابــن  فالكاتب  متأخرين،  أو  اد مبكرين 

ّ
النق به  اعترف  وســواء 

أضافه أصبح مادة استعمالية لألدب. 
إلــى  األدب وإرســـالـــه  تقييم  مــهــمــاتــه  أبـــرز  مــن  أن  يعتقد  الــنــقــد  كـــان  وإذا 
املستقبل أو إلى النسيان، فقد يصيب ويخطئ؛ أحيانًا أخطاؤه مكلفة، وال 
تسامح معها، إن دلت على شيء، فعلى قصوره في التعرف على أعمال 
مفتاحية. ومثال سانت بوف، واحد من أكبر نقاد فرنسا في مقاله »عشر 
سنوات في األدب« وتعليقه على صاحب »الكوميديا اإلنسانية«: إن بلزاك 

سينتهي كما بدأ بمائة كتاب لن يقرأها أحد. كان خطأ فاحشًا.
قرأ حتى اآلن، ولهذا داللة؛ إذا كان الكاتب أمينًا 

ُ
ما زالت كوميديا بلزاك ت

لعصره، يجد طريقه إلى األزمنة القادمة. 

الكاتب وزمانه

استعادة

إصدارات

تشهدها البشرية خال العقدين القادمني.
ــــؤالء، فــشــلــت، حتى  فــالــرأســمــالــيــة، بــنــظــر هـ
وهـــي بــا مــنــافــس فــي ظــل انــهــيــار األنــظــمــة 
االشــتــراكــيــة، فــي إعـــان انــتــصــارهــا وتقديم 
العدالة والرفاهية والحريات بشكل معقول 
ومتساو بني الناس، بل على العكس تعّمقت 
هــؤالء  وينظر  وتــعــددت.  وتفاقمت  أزماتها 
إلــــى إمــكــانــيــة انـــتـــصـــار الــرأســمــالــيــة كــنــوع 
مـــن الـــطـــوبـــاويـــة، ويـــتـــخـــذون مـــن الــتــغــيــرات 
 كافيا على عدوانية ووهم أن 

ً
املناخية دليا

تبقى الرأسمالية خيارًا مستقبليا للخروج 
من األزمات البشرية.

املــــــــال«،  »رأس  كــــتــــاب  فـــــي  أهـــمـــيـــة  األكـــــثـــــر 
ــرء شيوعيا  ولــيــس بــالــضــرورة أن يــكــون املـ
ــك، هـــو تــبــشــيــره  ــ أو مــاركــســيــا لــيــكــتــشــف ذلـ
تشترط  حـــرة  مجتمعات  خــلــق  عملية  بـــأن 
مـــواجـــهـــة شـــامـــلـــة مــــع الــــســــوق واســـتـــغـــال 
العمالة والخصخصة وهيمنة الحكومات. 

هكذا يبدو جليا أن شرائح واسعة من مثقفي 
العالم مقتنعون بأن ما جاء في »رأس املال« 
 لــاعــتــمــاد 

ً
ال يــــــزال، بــعــد 150 عـــامـــا، قـــابـــا

النظري والتطبيقي، كما ال تزال فئة تعتقد 

دورنا كقادرين على الفعل في املجتمع تبعا 
حولنا.  مــن  الكبرى  التكنولوجية  للتغيرات 
يذهب فــلــوريــدي فــي كتابه هــذا إلــى التفكير 
واملعلومات  االتــصــاالت  تكنولوجيا  أثــر  فــي 
الــتــطــورات فــي هذا  على عاملنا، ويصف آخــر 
الكتاب بأن  املجال، ومــدى تأثيرها. ويجادل 
هذه التكنولوجيا أصبحت قوة بيئية تخلق 

واقعنا من جديد وتغّير فيه باستمرار.
ــاتـــب يــســتــكــشــف قـــــوة حــضــور  ــكـ وإن كـــــان الـ
بشكل  واملــعــلــومــات  االتـــصـــاالت  تكنولوجيا 
ــيـــم والــــبــــحــــث الــعــلــمــي  ــلـ ــتـــعـ أســـــاســـــي فـــــي الـ
والــتــفــاعــل االجــتــمــاعــي وصــــواًل إلـــى الــحــرب، 
فإن سؤال الكتاب الفلسفي واملتضمن في كل 
فصل فيه هو سؤال حول من نحن اليوم؟ وما 

دورنا في هذا التحّول الكبير؟
التكنولوجي  االنــفــجــار  أن هـــذا  املــؤلــف  يـــرى 
إنسانية جوهرية  أسئلة  إجاباتنا عن  يغّير 
الحياة  بــني  الــحــدود  كــهــذه، وبينما تتاشى 
»أونــــايــــن« و»أوفــــايــــن«، ونــصــبــح محاطني 
شــيــئــا فــشــيــئــا بــأجــهــزة ذكـــيـــة، نــجــد أنــفــســنــا 
ـــي فـــي جـــو املــعــلــومــات 

ّ
فـــي حـــالـــة انــــدمــــاج كـــل

ــل االجـــتـــمـــاعـــي. فــيــتــحــكــم الــعــالــم  ــواصــ ــتــ والــ
االفــتــراضــي بــالــطــريــقــة الــتــي نعيش بــهــا من 
الـــتـــســـوق والـــعـــاقـــات الــعــائــلــيــة والــعــاطــفــيــة 

والعمل وصواًل إلى السياسة والحرب.
يشار إلى أن الكاتب هو أحد أبرز املشتغلني 
ــدر لـــه في  ــذا الــحــقــل املـــعـــرفـــي، وقــــد صــ فـــي هــ
ــلــــومــــات: مــقــدمــة  الـــســـيـــاق نــفــســه كـــتـــب »املــــعــ
املعلومات«  و»فلسفة   )2010( جـــدًا«  قصيرة 

)2011( و»أخاق املعلومات« )2013(.

الرأسمالية،  انهيار  بشأن  تنبؤاته  بصحة 
تحت وطأة التناقضات الكامنة فيها. وحني 
أتــت األزمــــات االقــتــصــاديــة بــدايــة مــن 2008، 
عــرفــت هــذه الــتــوّجــهــات مــزيــدًا مــن التوّسع، 
ما يجعل من األلفية الجديدة فضاء توّسع 
جديدًا لكارل ماركس بعد أن اعتقد كثيرون 

أن فكره قد دفن في القرن العشرين.
في اليابان، ذهبت دور النشر، بالتزامن مع 
تلك األزمة، إلى إعادة نشر ما جاء في »رأس 
املــال«، بل إن »دار نشر الشرق« في طوكيو 
ــقـــات فــــي كــــتــــاب رســــوم  ــلـ ــلـــى حـ ــه عـ ــ ــدرتـ ــ أصـ
كـــاريـــكـــاتـــوريـــة كـــي تــســّهــل فــهــم مــحــتــويــات 

مجلداته.
ــيــــس مــــنــــفــــردًا فــي  ــيــــني لــ ــانــ ــابــ ــيــ اهــــتــــمــــام الــ
مــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة املـــتـــقـــّدمـــة. فــاألمــر 
ــه فـــي أملــانــيــا الـــتـــي كــتــب بــلــغــتــهــا، وفــي  ــ ذاتـ
دول الــشــمــال األخــــــرى، والـــتـــي تــظــهــر فيها 
االجتماعيني  مثل  الجديد،  اليسار  تــيــارات 
الــديــمــقــراطــيــني كــبــدائــل عـــن االشــتــراكــيــني، 
وهـــــــؤالء يـــتـــزايـــد اهــتــمــامــهــم بـــطـــرح الــفــكــر 
ــة فــي  ــ ــوملـ ــ ــعـ ــ املـــــاركـــــســـــي حــــــــول األزمـــــــــــــات املـ
املـــجـــتـــمـــعـــات فـــيـــصـــوغـــون مــنــهــا خــطــابــهــم 

الـــســـيـــاســـي. يــمــكــن تــســجــيــل هــــذا االهــتــمــام 
أيضا في صفوف الجيل الشاب في أوروبا، 
ــلــــى املـــســـتـــوى األكــــاديــــمــــي أيــــضــــا، وقـــد  وعــ
الصحافة توجهات متزايدة إلعادة  رصدت 
قـــــراءة »رأس املـــــال« كــمــدخــل لــفــهــم ظــواهــر 
الـــتـــأزم املــجــتــمــعــي، االقــتــصــادي-الــســيــاســي. 
وبالرغم من أن مجتمعات الشمال األوروبي 
تعتبر مــجــتــمــعــات رفــاهــيــة ورخــــاء وعــدالــة 
بــدأت تظهر  أزمـــات كثيرة  أن  إال  اجتماعي، 
بما في ذلك الفقر والبطالة واختال التوازن 
بــني مــاك الــثــروات، املــركــزة فــي أيـــدي نسبة 
ــــور تــدفــع  تــصــل أحــيــانــا إلــــى 4 %، وهــــي أمـ
الجيل، وليس بالضرورة على أساس  بهذا 
قـــراءة »رأس املــال«  إلــى  أنــه ماركسي الفكر، 
كــمــرجــع أســـاس الســتــيــعــاب الـــواقـــع وجعله 

قاعدة لوضع بدائل للمستقبل.
أن تعيش األفكار التي وردت في كتاب صدر 
منذ 150 عاما تبدو ضربة قاضية ملراهنات 
الــرأســمــالــيــني عــلــى فــكــرة »نــهــايــة الــتــاريــخ«، 
الزهو  حالة  ضمن  أطلقت  التي  الفكرة  تلك 
ــــت مـــحـــاولـــة  ــانـ ــ ــــني، وكـ ــرلـ ــ بـــســـقـــوط جــــــــدار بـ

للتبشير بهزيمة كل بدائل الرأسمالية.

إطاللة تصويب

شوقي بن حسن

في سنة 2000، صدرت بالعربية 
ــان الـــشـــيـــوعـــي«  ــيــ ــبــ ــ »ال ـــ ــ تـــرجـــمـــة ل
ــنـــشـــورات  ــز، مـ ــلــ ــغــ )مـــــاركـــــس وإنــ
شريح،  محمود  وضعها  الجمل( 
»خطبة  بـ سّماها  مقّدمة  ضّمنها 
املترجم« ينظر فيها خلفه؛ إلى من 
فيعّد  »البيان«،  تعريب  إلى  سبقه 
بكداش  خالد  ترجمات:  ثــالث  لنا 
)1933(، ووضاح شرارة )1972(، 
كما   ،)1975( األخضر  والعفيف 
يــذكــر أنـــه تــوجــد تــرجــمــات أخــرى 
ســـمـــع عـــنـــهـــا مــــن بــيــنــهــا واحـــــدة 
وضعها جورج طرابيشي. يلفتنا 
شريح إلــى جــودة هــذه الترجمات 
القدرة  أو  األسلوب  مستوى  على 
املــعــانــي، وهــي مالحظة  على نقل 
إذا ربطناها بمشروع اإلقدام على 
: ملاذا 

ً
ترجمة جديدة تفرز تساؤال

طبعًا،  النص؟  نفس  ترجمة  نعيد 
الشيوعي«  »الــبــيــان  وضـــع  يمكن 
ــتــي  مــــن الـــنـــصـــوص املـــرجـــعـــيـــة ال
ــتــــحــــنّي مــع  ــا وتــ ــ ــهـ ــ ــراءاتـ ــ ــّدد قـ ــعــ ــتــ تــ
الــزمــن، ولــكــن هــل يمكننا تصّور 
ــــوفــــرة فـــي تــرجــمــة كــتــاب  نــفــس ال
ــم يــكــن صاحبه  ــو ل إلـــى الــعــربــيــة ل
ــن الـــــدورة  ــاركـــس جـــــزءًا مـ مــثــل مـ
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، خــصــوصــًا 
حــني نــعــرف بــطء جــهــاز الترجمة 
الـــعـــربـــي؟ الــــيــــوم، تـــبـــدو مــيــاديــن 
مؤلفات  ولــيــس  بــرّمــتــهــا،  معرفية 
فقط، غائبة عن العربية؛ وال سبيل 
مللء هذه الفراغات سوى الترجمة. 
التعريب؟  ملــاذا تتأخر عملية  لكن 
ــنـــاك  هـ ــن  ــكــ يــ ــم  ــ ــ ل إذا  ــة،  ــاطــ ــســ ــبــ بــ
ــمــا نــتــحــّرك 

ّ
»اســتــثــمــار« قــريــب قــل

صــــوب املـــعـــرفـــة. بـــعـــبـــارة أخــــرى، 
لعبور املضيق ينبغي إنتاج منطق 
مــع إشكاليات  اشــتــبــاكــات جــديــد 
العالم غير محاولة توفير خدمات 
بهدف  أو  الــداخــل  في  أيديولوجية 

ملء الفراغات األكاديمية.

عاشت ثورة أكتوبر 1917 هو عنوان الكتاب الذي صدر مؤخرًا عن »دار الفارابي« للمفكر عالم بقيادة االفتراضي
منظور  من  البولشيفية  للثورة  استعادة  الكتاب  يمثل  أمين.  سمير  المصري  االقتصادي 
في  راديكالية  الثورات  أكثر  إحدى  كونها  زاوية  من  العام،  هذا  مئويتها  بمناسبة  عربي 

التاريخ وأعمقها تأثيرًا في العالم ومنها البالد العربية.

يضم كتاب في إصالح المجال الديني مجموعة من البحوث والمناقشات التي تضّمنتها 
ندوة تحمل نفس العنوان نظمها »مركز دراسات الوحدة العربية« بالتعاون مع »المعهد 
زياد حافظ، وعزيز العظمة، وصالح سالم،  السويدي باإلسكندرية«. شارك في الكتاب: 

ومحمود حلمي عبد الوهاب، وعبد اإلله بلقريز، وجيه قانصو، ويوحنا عقيقي.

القومية«، صدرت مؤخرًا طبعة جديدة من  الكتب والوثائق  لدار  العامة  »الهيئة  عن 
بركات.  علي  لـ  السياسية  الحركة  الزراعية في مصر وأثره على  الملكية  تطّور  كتاب 
تنّقل  الوثائق  يدرس من خالل  إلى 1914 وفيها  بين 1813  الزمنية  بالفترة  المؤلف  يهتم 
الملكيات في مصر بين مالك منحدرين من المماليك، ذوي األصول التركية والبلقانية إلى 

أعيان من أصول مصرية وأثر ذلك في بناء طبقة سياسية وطنية.

للباحثة  الحديث  اإلسالمي  الفكر  في  لردة  لكتاب  الفرنسية  الترجمة  مؤخرًا  صدرت 
التونسية آمال القرامي. ترجمة أعّدها محمد صالح بربوش ونشرتها مؤسسة »نيرفانا«. 
يقّدم البحث مسحًا نقديًا لقراءات مفّكرين إسالميين معاصرين لمسألة الردة مثل محمد 

أركون وأبو يعرب المرزوقي وعبد المجيد الشرفي.

تمثال لماركس 
في مدينة 

شمنيتز، جنوب 
ألمانيا

الثالثاء 26  سبتمبر/ أيلول   2017 م  6 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1121  السنة الرابعة
Tuesday 26 September 2017

الثالثاء 26  سبتمبر/ أيلول   2017 م  6 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1121  السنة الرابعة
Tuesday 26 September 2017

»وعودي«، تجهيز لـ آنيت ميساجيه


