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في كتابه األخير ،يبدو جاك أتالي مثل مؤرّخ ،أي ذلك الذي يهتم
بالماضي ،لكنّه يقع على الطرف النقيض على سلّم التصنيفات
المعرفية؛ فهو كما ُعرف في كتابات سابقة عالم مستقبليات .يبدو
التاريخ مجرّد ذريعة كي يُنبئنا بمصائر البشرية وممكناتها

تواريخ الميديا حديث عن الحقيقة وغيابِها في آن

على أمل مجاراة
الطوفان

شوقي بن حسن

«ال يمكن أن نـقــول الحقيقة على
شاشة التلفزيون .هناك كثير من
ّ
يتفرجون»؛ بهذه العبارة
الـنــاس
ال ـت ــي الـتـقـطـهــا م ــن أح ــد سـكـيـتـشــات الـفـنــان
ّ
الـكــومـيــدي كــولــوش ،يـصـ ّـدر املـفــكــر الفرنسي
ج ــاك أتــالــي ( )1943كـتــابــه األخ ـيــر «تــواريــخ
امل ـي ــدي ــا :م ــن إش ـ ـ ــارات ال ــدخ ــان إلـ ــى شـبـكــات
التواصل االجتماعي ،ومــا بعد» (منشورات
ّ
فــايــار ،فبراير /شباط  ،)2021ولعله لم يجد
فــي مـ ّ
ـدونــة املـفـ ّـكــريــن واملـ ّ
ـؤرخــن عـبــارة كهذه
تفي ّبالفكرة األساسية ملشروعه املوسوعي،
ً
وت ـمــثــل م ــدخ ــا يــوصــل ال ـق ــارئ ب ـســرعــة إلــى
أعـمــق إشـكــالـيــات تــاريــخ املـيــديــا؛ فهو تاريخ
وغيابها في آن.
الحقيقة
ِ
فـ ــإذا ك ــان دور امل ـيــديــا املـعـلــن واملـ ـع ــروف هو
ُ
الكشف واإلظهار ،فهي أيضًا تخفي وتحجب،
بــل تفعل األمــريــن النقيضني بشكل متزامن
ّ
تتصدى إلضاءة بعض الظواهر
أغلب الوقت.
ّ
ّ
فتعتم على أخرى ،وتتولى دور التوعية فإذا
ّ
أداة تـعـمـيــة .وتظهر
بـهــا تـتـحــول أيـضــا إل ـ ّـى ّ
فيتبي أنـهــا أيضًا وسيلة
كفضاء للحريات
مراقبة .وإذا نظرنا إلى تاريخ امليديا من هذه
االزدواجـيــة سنفهم ملــاذا اختار أتالي صيغة
الجمع في العنوان.
ال تقتصر ّدالل ــة م ـفــردة املـيــديــا عـلــى وســائــل
ّ
اإلع ـ ـ ــام ،إنـ ـه ــا كـ ــل ن ــاق ــل ل ـل ـم ـعــرفــة واألفـ ـك ــار
وال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت الـ ـشـ ـع ــوري ــة واملـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوالت .وبـ ـه ــذا
املـعـنــى ،فمع الـجــريــدة وال ــرادي ــو والتلفزيون
واإلن ـتــرنــت ،تشمل مـفــردة املـيــديــا الكثير من
األش ـيــاء مـعــا ،معظمها مـتــداخــل لكن ينبغي
ال ـت ـفــريــق بـيـنـهــا ،فــال ـصــوت ـيــات ال ـل ـغــويــة من
امل ـيــديــا وك ــذل ــك ال ـك ـتــابــة ،وال ـك ـت ـ ُ
ـاب ،وال ـنــص،
والورق ،ومنظومات اإلشارات وغير ذلك.
هـ ــذا ال ـت ـن ـ ّـوع ف ــي دالالت امل ـي ــدي ــا ي ـج ـعــل من
ّ
ال ـتــأريــخ لـهــا أمـ ـرًا فــي غــايــة الـتـشـ ّـعــب ،بــل إن
ّ
امل ــؤل ــف يـشـيــر إل ــى أن ت ــاري ــخ امل ـيــديــا أوس ــع
ّ
مــن تــاريــخ الـعــالــم ،فـحــن يـضــع م ــؤرخ نصب
عينيه كـتــابــة تــاريــخ الـعــا ّلــم فـمــا عليه ســوى
ّ
استقر بأنه حقائق تاريخية
الوقوف على ما
ويــربــط بينها .أمــا الناهض بمشروع كتابة
تــاريــخ امليديا فــا يمكنه أن ُيغفل املغالطات
واإلش ــاع ــات واألك ــاذي ــب ،وكـثـيـرًا مـمــا ينبغي
على املؤرخني أن ُيسقطوه.
ّ
ربـمــا ،علينا أن ننتبه إلــى أن مــن وضــع على
عاتقه كتابة «تــواريــخ امليديا» ليس ّ
مؤرخًا،
أي ذل ــك الـ ــذي يـهـتــم ب ــامل ــاض ــي ،ب ــل ه ــو على
ّ
الطرف النقيض بمعنى من املعاني على سلم
التصنيفات املـعــرفـيــة؛ فقد ُع ــرف ّجــاك أتالي
ّ
يتصدى
أساسًا كعالم مستقبليات ،ورغم أنه
تاريخ ،بل إلى تواريخ ،فهو يحافظ على
إلى
ٍ
ّ
ّ
حسه املستقبلي ،وبذلك فإن الكتاب يقوم على
ازدواجية الفتة حني يجمع بني عودة للتاريخ
وبني التقاطات تعود بنا من قرون بعيدة إلى
اليوم ومن ّ
ثم تصنع امتدادات في الزمن.
ّ
م ـ ــن ذل ـ ــك أنـ ـ ـ ــه ح ـ ــن يـ ـ ـ ــدرس سـ ــرعـ ــة ان ـت ـق ــال
املـعـلــومــات بــن األزم ـن ــة يـتـنــاولـهــا مــن زاوي ــة
قدرتها على ربــط شخص ما بما ال يمكن له
أن يــدركــه مباشرة بحواسه ،فكانت الرسالة
املكتوبة تتيح بناء صــورة ذهنية عــن حدث
وقع في مكان آخر ،ثم أتت الجريدة فأضافت
للنص الـصــورة املــرســومــة ثــم الفوتوغرافية،
وأخيرًا بات من املمكن مع النقل التلفزيوني
املباشر أو الهواتف املحمولة أن نحيط بما
يحدث في أبعد نقطة عنا من الكرة األرضية.

التالعب بصيغة الجمع

بصيغتي
ليست هذه هي المرة األولى التي يتالعب فيها جاك أتالي
ْ
المفرد والجمع في عناوين كتبه ،فنحمل أحدهما على معنى
الثاني ،إذ ّ
إن األمر بات أشبه بمتالزمة تبدو كأنّها ظاهرة أسلوبية توافق
ّ
المفكر الفرنسي .فقبل «تواريخ الميديا» ،أصدر «تواريخ الزمن»
أهواء
( ،)1982و«تواريخ البحر» ( ،)2017و«تواريخ الغذاء» ( ،)2019لكنّه اختار
أن يكون كتابه «تاريخ الحداثة» ( )2013في صيغة المفرد.

ّ
لكن أتالي ال يقف هنا ،فيظهر ّ
ّ
املستقبلي
حسه
ّ
حني يشير إلى أن تطور التكنولوجيا يمكن أن
ّ
ّ
الحسية،
يمدنا بأكثر من الصورة الذهنية أو
كأن يتيح لنا أن نشعر بما يشعر به شخص
آخ ــر فــي مـكــان بـعـيــد ،وه ــو زم ــن يـطـلــق عليه
أتــالــي اسـمــا بشكل استباقي «عـصــر مــا بعد
املعلومة» وفيه يمكن  -بمعنى من املعاني -
أن «نعيش حياة اآلخرين».
ـاض وح ــاض ــر
ـ
ـ
ـ
م
ـن
إل ـ ــى ج ــان ــب االنـ ـتـ ـق ــال بـ ـ
ٍ
ومستقبل ،ينتقل الكتاب أيضًا بني مجموعة
م ــن ال ـح ـق ــول االج ـت ـمــاع ـيــة امل ـخ ـت ـل ـفــة ،أهـمـهــا
الحقل الصحافي وقد أحاطه بحقول السياسة
ّ
والفن واألكاديميا ،وبالتالي تحضر في كل
ضرورية
تــاريــخ مــن تــواريــخ امليديا إض ــاءات
ّ
عما نقصيه عــادة من دالالت امليديا ،بل إننا
يـمـكــن أن ن ـخــرج م ــن ق ـ ــراءة ال ـك ـتــاب بـتــاريــخ

تاريخ الميديا أوسع من
تاريخ العالم ألنه يحتوي
التضليل
يمكن تفسير التفاوت
الحضاري من منظور
تداول المعلومات

تجهيز عمالق للفنان الهندي أنيش كابور في شيكاغو ()Getty

عــن املوسيقى ،وتــاريــخ آخــر عــن الـطـ ّـب وآخــر
ل ـلــديــن ،ك ـمــا نـتـقــاطــع م ــع ت ــاري ــخ امل ـمــارســات
الديمقراطية وغيرها.
ّ
يتميز بكونه من
تــاريــخ امليديا بهذا املعنى
ّ ّ
ّ
ّ
يصب فيه كل شيء ألن كل شيء مادة
املمكن أن
للميديا ،وال ينسى املؤلف ها هنا أن ّيتناول
ًَ
مثال الجائحة العاملية ،وكأنه ّ
يود
بالحديث
أن يبث في كتابه شيئًا من الراهنية ،وليس
أسهل من ذلك نظرًا ملرونة موضوعه.
واع ،فهو
يتعامل ّ أتالي مع هذه املرونة ّبشكل ٍ
ألي سبب كــان أن
يجزم أن كتابه كــان يمكنه
ّ
يتطرق ملواضيع أخــرى ،كما يمكن أن ُيسقط
بعض الفصول منه ويأتي بأخرى من دون أن
ّ
يتغير شــيء من فكرته ومــن دون تحوير في
ّ
العنوان .ومن أطرف ما يذكر أتالي أن القارئ
العجول يمكنه أن ّ
يمر سريعًا على عناوين
الفصول وسيخرج بــأهــم األف ـكــار ،أمــا األكثر
صبرًا من هذا النوع من ّ
القراء فيمكنه أن يقرأ
ّ
ففيها سيجد
بـضــع صـفـحــات مــن ك ــل فـصــل ّ
حكايات قد تكون غير مترابطة لكنها تفضي
إلى بناء ظاهرة امليديا في ذهنه ،وفي األخير
ّ
يدعو ّ
أي قــارئ إلى «التمتع» بكل ما يرد في
الـكـتــاب قـيــاســا عـلــى مـتـعــة املــؤلــف نـفـســه في
إنجاز عمله.
ّ
ل ـك ــن ت ــاري ــخ امل ـي ــدي ــا ل ـي ــسّ مـ ـج ـ ّـرد ح ـكــايــات
يـنـظـمـهــا م ـف ـهــوم ج ــام ــع؛ إنـ ــه ب ـع ـبــارة أتــالــي
ّ
«مساحة ُيلعب فيها مصير البشرية برمتها».
ّ
ً
مثال ،يمكن تفسير التفاوت الحضاري في كل
ّ
األزم ـنــة ب ـقــدرات كــل ّأم ــة عـلــى الـسـيـطــرة على
ّ
ف ـضــاء امل ـع ـلــومــات ،ب ــل إن مـفـهــوم الـحـضــارة
املعلومات،
نفسه يمكن أن نقاربه من منطلق
ّ
فـ ـم ــا ي ـج ـم ــع ب ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــراد يـ ـعـ ـتـ ـق ــدون ب ــأن ـه ــم
مشتركون في حضارة واحــدة هو احتكاكهم
الــدائــم بمجموعة مــن املعلومات الـتــي ّ
تحدد
ّ
هويته ومصيرهم املشترك.
ّ
ّ
بــالـنـسـبــة ألت ــال ــي ،ف ــإن املـجـتـمـعــات املتخلفة
مــن مـنـظــور ت ــداول املـعـلــومــة هــي املجتمعات
الـتــي ال يـصــل فيها ال ـجــزء األك ـبــر مــن الـنــاس
إل ــى ف ـض ــاءات تـ ــداول املـعـلــومــة .ه ــؤالء ورغــم
انتمائهم إلــى جماعة ال يمكن أن تـكــون لهم
مساهمة في البناء الحضاري الشامل.
يمكننا  -كـقـ ّـراء عــرب  -أن نفارق كتاب أتالي
ً
قليال فنفحص صفحة من تاريخنا ،وسنرى
ّ
أن الغزو الغربي ملنطقتنا في القرن التاسع
عشر قــد وجــد شــرائــح اجتماعية واسـعــة في
البالد العربية ال تندرج في فضاء املعلومات،
وبالتالي ،فهي تعيش في الهامش الحضاري.
ّ
يفسر هذ املنظور اختالل التوازن بني الشرق
ّ
وال ـغــرب ،ولـعــل الكثير مــن الـبــاد العربية لم
ت ـخــرج بـعــد مــن أخ ـطــاء تـهـمـيــش شــرائــح من
مجتمعاتها بسبب خــواء سياسات التعليم
والتنمية والثقافة.
ّ
سننتبه ونحن نضرب هذا املثال إلى أن أتالي
ّ
لــم يـحـضــر فــي تــاري ـخــه لـلـمـيــديــا ك ــل الـعــالــم.
ّ
األمــر معروف لدى الكتاب الغربيني ،فتاريخ
ّ
ال ـغــرب هــو تــاريــخ ال ـعــالــم ل ــدى أغـلـبـهــم .لكن
ّ
امل ـفــكــر الـفــرنـســي اجـتـهــد فــي إث ـبــات الـعـكــس،
م ــن دون ن ـج ــاح ي ــذك ــر ،ف ـك ــان يـسـتـحـضــر ما
ه ــو غ ـيــر أوروبـ ـ ــي ف ــي م ـقــاربــاتــه ل ـكــن بشكل
ّ
ّ
متحفي ،فال أثــر لألمم غير األوروبـيــة إال في
ّ
سياقات الحديث عن تطور صناعات الكتابة
ال ـقــدي ـمــة م ــن الـفـيـنـيـقـيــن إلـ ــى ال ـســومــريــن،
ّ
وهــي مالمسات سطحية لعل تحاشيها كان
يعطي كتابه مزيدًا من التماسك ،وما ّ
ضر لو
ّ
اعترف املؤلفون بأنهم يتناولون فقط ثقافات
يعرفونها بحق.
ربما أتــى حــرص أتالي على استحضار أكبر
عــدد مــن «املعلومات» فــي كتابه إلــى محاكاة
تاريخ امليديا ،فهو ّأيضًا تاريخ الغريب والشاذ
ّ
والناتئ وغير املتوقع .فما لم يشعر ّ كل قارئ
الفرنسي الذي من املفترض أنه القارئ
 حتىّ
األكثر توقعًا  -أنه يصطدم بأشكال من امليديا
لم تخطر بباله مما أنتجته الثقافات األخرى،
لن يصل إلى الفكرة الجوهرية لكتاب أتالي،
ّ
وهي أن تاريخ امليديا أصبح ذا بنية طوفانية
تدعونا إلــى بناء أنظمة تسيير وضبط لها.
األمـ ــر أش ـبــه بـتـحـ ٍّـد جــديــد لــإنـســانـيــة يشبه
ّ
تحديات عصور بعيدة مع عناصر الطبيعة
من جبال وأنهار وبحار.

نظرة أولى
يــدرس الباحث الفلسطيني بشير أبــو منة العالقة بني
البعد الجمالي والحدث السياسي في النماذج السردية
ال ـتــي ّ
تضمنتها الـنـسـخــة الـعــربـيــة مــن كـتــابــه الــروايــة
الفلسطينية من سنة  1948حتى الحاضر ،الصادرة
حديثًا عن «مؤسسة الــدراســات الفلسطينية» بترجمة
مصعب حـيــاتـلــي .يـعــود إل ــى تــأثـيــر الـنـكـبــة وم ــا تبعها
مــن شـتــات ،وكـيــف استجاب الــروائـيــون الفلسطينيون
لتداعياتها من خالل نقد يجمع بني التحليل التاريخي
ّ
وال ـقــراءة النصية لــروايــات عــدد مــن الـكــتــاب ،مثل جبرا
إبراهيم جبرا ،وغسان كنفاني ،وإميل حبيبي ،وسحر
خليفة ،كجزء من أدب ما بعد االستعمار.
يمزج الكاتب والصحافي األردنــي أحمد ذيبان الربيع،
في كتابه الشبع من الحياة ،الصادر حديثًا عن «دار
فضاءات للنشر والتوزيع» ،بني السيرة الذاتية والسرد
ومالحظات من عمله الصحافي طــوال خمسة وثالثني
يتضمن العمل مشاهدات ّ
ّ
حية ألحوال السياسة
عامًا .إذ
والـصـحــافــة ،والـكـتــابــة واملـجـتـمــع ،الصحة واألوب ـئــة ،إلى
جــانــب تــأمــات فــي ال ـح ـيــاة ،مــن خ ــال ع ــرض قصص
واقعية لبسطاء وفقراء ومكافحني من أجل حياة كريمة،
ْ
استطاع أصحابها أن
ورصــد العديد من التجارب التي
ّ
ينتصروا للحياة على الــرغــم مــن املـحــطــات والـتـجــارب
القاسية التي ّ
مروا فيها.
ت ــاري ــخ الـ ـغ ــذاء :م ــن م ــا ق ـبــل ال ـت ــاري ــخ إل ــى ال ـقــرن
الحادي والعشرين كتاب جماعي صــدر حديثًا عن
م ـن ـشــورات «ب ـي ـلــن» تـحــت إشـ ــراف ال ـبــاحــث الـفــرنـســي
ف ـلــوران كيلييه .يـقــارب املـشــاركــون فــي تأليف الكتاب
ثقافة األكــل ّ
بتنوعاتها بني الثقافات من زوايــا معرفية
ّ
متعددة مثل األنثروبولوجيا والتاريخ وعلم االجتماع
وعلم النفس .يشير تقديم الكتاب إلى خصوصية الغذاء
كظاهرة بشرية حيث يجمع بني كونه ضــرورة للحياة
ّ
ّ
ومكونًا ثقافيًا يجري تعلمه وتوارثه ،كما أنه يجمع بني
ّ
الحسية ورمزيات املخيال ،وهذه االزدواجية تجعل منه
اليوم مادة ثرية للبحث العلمي.
الجغرافيا الـحــزيـنــة ..نـصــوص فــي نوستالجيا
األم ـك ـنــة ع ـن ــوان ال ـك ـتــاب ال ــذي ص ــدر حــديـثــا للشاعر
الفلسطيني الراحل خيري منصور ( )2018 – 1945عن
«املؤسسة العربية للدراسات والنشر» .يـ ّ
ـدون منصور
واألفكار والوجود،
في كتابه نصوصًا تسائل التاريخ ُ
وتشير خصوصًا إلــى فلسطني التي أبعد عنها قسرًا
بعد احتاللها عــام  ،1967ومنها ما كتبه على الغالف:
«كــم ربــع قــرن في العمر كي يتسع لكل هــذه الهجرات؟
ســؤال باغتني بعدد املــرات التي عــدت فيها إلــى أمكنة،
عشت فيها زمنًا ..وكنت كلما مللمت أشيائي لوضعها
في الحقيبة أنسى األشياء ذاتها».
عن «مركز دراسات الوحدة العربية» صدر كتاب دولة
املصارف :تاريخ لبنان املالي لـ هشام صفي الدين.
يــأتــي العمل بمناسبة ذك ــرى افـتـتــاح «مـصــرف لبنان»
فــي األول مــن نيسان/إبريل  ،1964وهــو يعيد تركيب
تاريخ تأسيس البنوك في لبنان بتداخالتها ّ
املتنوعة مع
عدة عوامل مثل الهجرة وصعود الخليج كمركز مالي
ّ
ّ
باملتغيرات السياسية الكبرى
عاملي وتأثر بيئة البنوك
مثل سياسات املرحلة الشهابية ،وحــرب لبنان .يمثل
ّ
ومتغيراته ،كما
الكتاب زاوية جديدة في فهم تاريخ لبنان
ُ
أنــه يـقـ ّـدم مسالك إجــابــة لعدة أسئلة تـطــرح على النخب
اللبنانية اليوم.
ال ـت ـك ـف ـيــر ف ــي ال ـجــام ـعــة ال ـتــون ـس ـيــة عـ ـن ــوان كـتــاب
جــديــد لـلـبــاحــث وال ــروائ ــي ش ـكــري املـبـخــوت ص ــدر عن
«مسكلياني» .العمل هــو جــزء ثــالــث مــن مـشــروع بــدأه
ـوان جــامــع« :تــاريــخ التكفير في
املــؤلــف فــي  2018بـعـنـ ٍ
تونس» ،وتناول في جزئه األول مجموعة من القضايا
الـتــي ك ــان مـحــورهــا ات ـهــام مثقفني فــي عـقــائــدهــم ،مثل
الـطــاهــر ال ـحــداد وعـبــد الـعــزيــز الثعالبي ،ومــن ثـ ّـم تناول
جــزؤه الثاني  -وكــان بعنوان «أبـنــاء بورقيبة»  -ظهور
تيار اإلس ــام السياسي فــي تــونــس ،زعالقته بقضايا
ّ
تكفير كل من محمد الشرفي ويوسف الصديق ،ليدرس
الجزء الثالث من العمل ّ
تحول التكفير إلى سجال ِعلمي.
عن منشورات «دار السالسل» ،صدرت مؤخرًا ترجمة
ج ــدي ــدة أن ـجــزهــا فـ ــؤاد م ــرع ــي ع ــن ال ــروس ـي ــة مـبــاشــرة
لرواية الجريمة والعقاب لـ فيودور دوستويفسكي.
يشير تقديم الترجمة أن الطبعة الجديدة «ليست تدقيقًا
لترجمة سابقة وال رص ـدًا ألح ــداث الــروايــة ،وال تعريبًا
يـســرد بــالـلـغــة الـعــربـيــة مـعــانــي الـنــص األص ـل ــي ،بــل هو
محاولة مخلصة سعت قدر اإلمكان إلى أن تكون أمينة
للنص الروسي ،فتجد الصيغ املكافئة له في العربية من
حيث املعنى و األسلوب والخصائص الجمالية و الفنية».
ّ
تعد الرواية التي صدرت عام ّ 1866أول عمل لفت االنتباه
إلى عبقرية دوستويفسكي.
صالح بن يوسف :حياة وكفاح عنوان كتاب َ
سيري
صدر عن منشورات «نقوش عربية» للمؤرخ التونسي
منصف الشابي يعود فيه إلى إحدى أبرز الشخصيات
التي ناضلت ضـ ّـد االستعمار الفرنسي .الكتاب الــذي
ص ــدر بــالـفــرنـسـيــة ي ـق ـ ّـدم أط ــروح ــة مـ ـض ـ ّـادة ل ـعــدد من
ّ
التحرر
الــروايــات الرسمية املتداولة حــول تاريخ مرحلة
ُ
من االستعمار ،فقد اختزل بن يوسف بكونه معارضًا
لسياسات االستقالل الجزئي التي كان يقودها الحبيب
بورقيبة ،األمــر الــذي جعله عرضة لتهم مثل الرجعية
ومحاولة زعزعة النظام ،ما ّأدى إلــى هروبه إلــى املنفى
والحقًا ّتم اغتياله في أملانيا عام .1961

