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حين تجتمع األخبار المتفرقة في كتاب

«المفتش» وقرن من الجريمة
نجم الدين خلف اهلل

َ
ُمـ ــا فـ ـت ــئ ع ـ ــال ـ ـ ُـم ال ـ َـج ــريـ ـم ــة َيـ ـش ـ ّـد
َ
املتابعني ُ
ـاؤالت
ويثير لديهم تـسـ
ٍ
ّ
ح ــول تـشــكــل االن ـح ــراف فــي باطن
عنف،
النفس البشرية ،ثم ترجمته في أعمال
ٍ
ُ
بعضها يبعث على الدهشة بما فيه من ِحبكةٍ
ـان ،ح ـتــى صـ ــارت «ال ـجــري ـمــة امل ـثــالـ ّـيــة»
وإت ـ ـقـ ًـ ٍ
آثار.
عنوانا على الحذق في االعتداء
دون ترك ً ٍ
ّ
ّ
ّ
قسما
وق ــد ت ـع ــودت الــصـحــافــة أن تـخــصــص َّ َ
لـهــذا الـنــوع مــن األخ ـبــار ،ومنها مـ ُـن تمحض
ك ـل ـ ًّـي ــا ل ـه ــا .ومـ ـ ُـن أش ـه ــر الـ ـج ــرائ ــد امل ـخ ـتـ ّـصــة
ّ
«دي ــدك ـت ـي ــف» (املـ ـف ــت ــش) ال ـفــرن ـسـ ّـيــة ،ال ـت ــي ال
تنشر ســوى أخـبــار الـ َـجــرائــم والـقـضــايــا .وقد
ّ
الص ّ
جمعت ّ
الفرنسية ورئيسة تحرير
حافية
ُ ّ
فتش الجديد» جولي ريغوليه أهمّ
جريدة «امل
ـاب ،ص ـ َـدر مــؤخـرًا
الـقـضــايــا الـخـطـيــرة فــي ك ـت ـ ٍ
بتصدير من بيار
بباريس عن «دار تيليماك»
ٍ
يحمل هــذا املـجـمــوع ع ـنــوان« :قــرن
أنـتـيـلــوج.
تفرقة»ّ ،
من األخبار ُامل ّ
أهم الجرائم
فيه
ت
ضم
َ
ّ
وش َغلت الـ َ
ـرأي
املجتمع الفرنسي
التي هــزت َ
العام طيلة القرن املاضي.
كما أدمجت ريغوليه َ
أكثر من ستمائة صورة
َ
ألب ــرز وج ــوه الـجــريـمــة بـفــرنـســا ومـســارحـهــا
ُ
وم ــرتـ ـكـ ـبـ ـيـ ـه ــا ،وأضـ ـ ــافـ ـ ــت إلـ ـيـ ـه ــا ن ـص ـ ً
ـوص ــا
ّ
ّ
ف ـل ـس ـفــيــة وأدب ـ ــي ـ ــة ل ـك ـب ــار الـ ـكـ ـت ــاب واألدبـ ـ ـ ــاء
املـعــاصــريــن ،مـثــل ج ــان ب ــول ســارتــر وأنــدريــه
جـيــد وفــران ـســوا م ــوري ــاك ،الــذيــن تـحـ ّـدثــوا عن
َ
ه ــذا الـجـنــس مــن ال ـ ّـس ــرد ،ال ــواق ــع بــن حــافــتـ ْـي
ّ
ّ
ّ
والتخيل ،ونظروا ِلوظائفه
القضائي
التوثيق
َ
ّ
ّ
النفسية واالجتماعية .كما أوردت العديد من
ُ
قـصــاصــات الـجــرا ّئــد لـصــور ِك ـبــار املنحرفني،
َ
ال ــذي ــن ل ـط ـ ّـامل ــا أقـ ــضـ ــوا َم ـض ــاج ــع ال ـج ـم ـهــور.
َ
الجريمة
وهكذا ،يمثل الكتاب َسف ًرا في أرجاء
واسـتــرجـ ً
ـاعــا ألب ــرز القضايا الـتــي تعكس ما
ّ
تحركات وتــوتــرات
في املجتمع الفرنسي من
ٍ
ّ
ـات ،ألن الـجــريـمــة ،فــي منظور علم
واض ـطــرابـ ٍ
االجتماع ،ترجمة ملا في النسيج املجتمعي ًمن
ّ
تحوالت وانحرافات ،قد يقترفها ُ
الجناة ُرفضا
الصحافية موادّ
ّ
ّ
للقيم السائدة .وقد اقتبست
كتابها من أشهر التحقيقات التي َمألت أعمدة
ُ ّ
«امل ـف ــت ــش ا َل ـج ــدي ــد» .ف ـهــي صـحـيـفــة فــرنـسـ ّـيــة
َ
أنشأها األخوان روجيه وجوزيف كاسل سنة
ّ
َ ،1928بــاســم «املـفـتــش» ،وتــولــت دار غاليمار
ّ
ن ـش ــره ــا وت ــوزي ـ َـعـ ـه ــا ،ث ــم ان ـت ـق ـلــت مـلـكــيـتـهــا
وإدارتـ ـ ـه ـ ــا ب ــن عـ ــدة أشـ ـخ ــاص وم ــؤس ـس ــات،

ُ ّ
وصارت عام  ّ 1982تحمل َاسم املفتش الجديد».
وقد َت ّ
ّ
املتفرقة
خصصت ُمذاك في نقل األحداث
ّ
أو «املـتـفــرقــات» ،أي هــذا الصنف مــن األخـبــار
َالتي ال يمكن تصنيفها في أقسام الصحافة
املعهودةّ ،
كالسياسة والثقافة واالقتصاد...
وي ـض ـ ّـم ه ــذا ال ـك ـتــاب ،تـبـ ًـعــا لـتــرتـيــب زم ـنــيّ،
َ
أبــرز الـحــوادث والجرائم التي كسرت قاعده
َ
االنـتـظــام داخ ــل القيم االجتماعية السائدة
ّ
ّ
ّ
الكونية
الفرنسية ،منذ الحرب
الذهنية
في
َ
أخبار
إلــى يــوم الناس هــذا .وتشمل فصوله
َ ّ
عنيف الحيوية
ٍ
االعتداءات ّ التي مست ّبشكل ّ
َ
االج ـت ـمــاعــيــة ال ـت ــي ت ـمــيــز الــن ـس ـيــج الـيــومــي
ّ
ُ
مشو ٍق يسعى
سرد
للمدن واألريــاف ،بفضل ٍ
ّ
إل ــى خـلــق خـطــيــة معقولة لتعاقب األح ــداث
حقيقة الجناة.
واكتشاف
َ
األخـ ـ ـ َـوان كــاســل عـلــى ّ
الصحيفة
وق ــد أط ـ ُلــق
ّ
ـن ال ـ ّـذي ــن
ُاسـ ـ ـ ّـم «امل َـ ـف ـ ـتـ ـ ّـش» ألن ال ـص ـح ــاف ـي ـ ُ
ي ـ ـحـ ــررون م ــواده ــا ب ــات ــوا بـمـثــابــة املـحــقـقــن
بطرق
الذين يشاركون في كشف املالبسات،
ً
ُ
َ
ّ
مسار البحث أحيانا
سر ّية وملتوية ،تكمل
ُ
وت ـســاعــد مـحـقـقــي ال ـشــرطــة الــرسـمـيــن على
الحقيقة .وفي أحايني أخرى ،قد
ُالوصول إلى ّ
َ
َ
نتائجها حني َيشت ّم هؤالء
تعارضها وتفند
ّ
َّ
ّ
القضية تأخذ -
«املفتشون» غير الرسميني أن
ً
َ
ً
ّ
ّ
لدوافع سياسية أو طبقية  -منحى مشبوها.
أخذ على هذه الصنف من األخبار،
هذا وقد ِ
في السنوات األولى لصدور هذه الصحيفة،

ك ـمــا ف ــي ّأيــام ـن ــا هـ ــذه ،تـضـخـيـمـهــا ال ـجــرائــم
َ
وحـتــى تجميل طريقة إعــدادهــا واقـتــرافـهــا،
ّ
وال س ـي ـم ــا ع ـم ـل ـي ــات ال ــسـ ـط ــو األسـ ـط ــوري ــة
على البنوك َأو االحتيال على األثــريــاء ،إلى
َ
ّ
درج ــة أن ب ـعــض ال ـق ـ ّـراء صـ ــاروا يـتـعــاطـفــون
ُ
مــع املـجــرمــن .وقــد َأج ــاب مــؤسـســا الجريدة
َّ
حينها أن ال ـجــريـ َـمــة واقـ ـ ٌـع ث ــاب ـ ٌـت ،واألح ــرى
الحديث عنه لحماية املجتمع منها َعوض
إخ ـفــائــه ُ
ومـ ـ ـ ــواراة ت ـب ـعــاتــه ،وهـ ــذا م ــن قـبـيــل
النفاق .كما عيب على هذا الجنس استخدام
َ
أس ـ ـلـ ــوب اإلث ـ ـ ـ ــارة فـ ــي ال ـت ـح ــري ــر وت ـج ـي ـيــش
ُ
املشاعر وعدم التزام ُ
البرود الوصفي وهدوء
ُ
َ
الالزم ْي لكشف الحقيقة والوصول
التحليل
ّ
َ
ُ
ناة الفعليني ،وســط كومة من األدلــة
إلى الج ُ
ّ
واألدل ـ ــة امل ـض ــادة وال ــذرائ ــع ،ع ــاوة عـلــى أن
هذه الجريدة ً
غالبا ما تنشر صـ ً
ـورا صادمة
َ
وملسارح َ
الجريمة.
االعتداءات
لضحايا
َ
ت ـبـ ّـرر ريـغــولـيــه ه َـ َـذا الـصـنــف مــن الـ ّـســرديــات
َ
ّ
وظيفة طمأنة وتهدئة ،فعندما
بأنه يــؤدي ّ
ّ
َ
يقرأ الواحد منا هذه األخبار ،يشعر بأن ما
يطاوله ،وأنه
اعتداءات ال ُيمكن أن
حصل من
ٍ
َ
َّ
ال َيحدث إال من ِق َبل اآلخرين ضــد اآلخرين.
ّ
ـؤكــد أنـهــا أن ـجــزت ه ــذا الـ َـعـ َـمـ َـل لـتـ َ
ـروي
كـمــا تـ
َ
ّ
قصة املؤسسني األوائل ،ومن وراءها ،تروي
َ
الفرنسي الذي َت ّ
ّ
ّ
طورت داخله
املجتمع
ة
قص
ُ
ّ
وسائل املجرمني وخططهم .ولكن ِقصصهم
األعمار
ما تزال تسحر
املتابعني على اختالف َ َ
ّ
االجتماعية .وفي املقابل ،انتق َد
واالنتماءات
ـالــم االجتماع الفرنسي بيير بــورديــو هذا
عـ ِ
ّ
األدبي بمقولة شهير ٍة ،صاغها على
الجنس
ً
جناس ،فذهبت مثال Le fait divers fait
شكل
ٍُ
ّ
املتفرقة الوعي)
( diversionتلهي الـحــوادث
عن االهتمام بالقضايا الرئيسة في املجتمع،
َّ
بــل إن تــأثـيــرهــا يشبه األف ـيــون ال ــذي يسرح
َّ
َ
َ
َ
بالخيال ويسقطه فــي وهــم أن مــا ح ــدث من
ّ
فظاعات ال يأتيه إال الغير ،مــا يـبـ ّـرئ الــذات
َ
ضخيمها.
ويزيد في ت
ّ
ُ
ّ
«املتفرقات»
وعندما نجيل النظر فــي واقــع
ط ـ ّـي الـ ّـص ـحــافــة ال ـعــرب ـيــة ،نـ َـاحــظ أن ـهــا غير
ـائــر ُصحفنا
متخلفة فــي ه ــذا املـضـمــار .فـسـ ِ
ّ
ـات
ب ــات ــت تـ ـخ ــص ــص ،ومـ ـن ــذ ع ـ ـقـ ـ ٍ
ـود ،ص ـف ـحـ ٍ
كاملة لقضايا املجتمع ،وتفعل الشيء ذاته
ً
وغالبا ما تحظى
في مواقعها االلكترونية،
بسبب
عالية
ة
ـراء
ـ
بنسب ق
هــذه الصفحات
ٍ
ٍ
ِ
من هذا ِّ
«السحر» الــذي تحمله هذه األخبار
وال ـغ ــراب ــة ال ـتــي ت ـن ـطــوي عـلـيـهــا .ف ـهــل يلجأ
ً
هروبا من واقعه األليم؟
إليها القارئ العربي ّ
ّ
أم أن ــه يـتـمــاهــى مــع الــضـحـيـ ّـة وأه ـل ـهــا ،ومــع
الـ َـجــانــي ف ــي مـثــل قـضــايــا ال ــش ــرف والـسـطــو
ّ
«الفتوة»؟
على األغنياء ،ملا في ذلــك من قيم
أم أن ـه ــا م ـج ــرد فـسـحــة ف ــي ع ــال ــم االن ـح ــراف
َ
والشذوذ الذي قد تميل إليه النفس البشرية
ّ
إذا أقررنا مع الفيلسوف توماس هوبز بأن
َ
اإلنسان .في هذا اإلطار،
الش َّر هو َجوهر بني
ُ
األدب َ
ُ
الج ّ
معي
روالن بارت« :يهدف هذا
قال ُ
َ
إلـ ــى امل ـح ــاف ـظ ــة ،داخ ـ ـ ــل امل ـج ـت ـمــع امل ـع ــاص ــر،
عـلــى ال ـغ ـمــوض الـعـقـلــي والـ َ
ـاع ـق ـلــي ،الـقــابــل
عالمات
ل ــإدراك وًمــا ال ُي ــدرك ،ويـقـ ّـدم للفرد
ٍ
ّ
َ
ومـضـمــونــا ،كـلــه غـيــر مــؤكــد ً ،وه ــو مــا يـنــزع
َ
عنه املسؤولية ُ
ويهديه ثقافة تملؤه مع أن
ً
َمعناها يظل صامتا».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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رشيد سيدي بومدين شيء من عمارة الجزائر

تاريخ مدينة من خالل خزفها
مليكة ياسين

ع ــرف ــت ص ـنــاعــة ال ـخ ــزف ازده ـ ـ ــارًا ك ـب ـي ـرًا في
ّ
واستمر
األندلس خالل زمن الخالفة األموية،
ّ
ه ــذا االزده ـ ـ ــار ح ــتــى ب ـعــد ّ خـ ــروج املـسـلـمــن
ـاط فــنـيــة جــديــدة ضمن
مـنـهــا ،مــن خ ــال ّأن ـمـ ٍ
ُ
الجزائر
ـت
ـ
ن
ـا
ـ
ك
و
ـن».
ـ
ـدج
مــا ُيـعــرف بــ«الـفــن املـ
ِ
ُ
ً
ّ
واحــدة من املحطات التي وصل إليها خزف
ّ
األن ــدل ـس ــي ــن م ــن ب ــن م ــا ح ـم ـلــوه مـعـهــم في
وفنون .في كتابه «خزف
هجراتهم من ِحرف ٌ
ٌ
الصادر
بذاته»،
قائم
تاريخ
مدينة الجزائر:
ِ
حديثًا عن «منشورات آناب» ،يدخل الباحث
فــي عـلــم االج ـت ـمــاع ،رشـيــد سـيــدي بــومـ ُـديــن،
بـيــوتــا فــي ح ـ ّـي القصبة العتيق ال ــذي شـ ّـيــد
ف ــي ال ـق ــرن ال ـعــاشــر ل ـل ـم ـيــاد ،ل ـي ـخـ ُـرج منها
ّ
ُ
بص َور تعكس شغف سكان املدينة بالخزف
تخلو منه الديكورات الداخلية
الذي ال تكاد ُ
ّ
تتوسطها،
التي
الصغيرة
واألفنية
ملنازلهم،
ُ
ّ
ُ َ
تسمية ْ
«وســط
والـتــي تـطــلــق عليها محليًا
ومن خالل ذلكُ ،يضيء على عالقتهم
الدار»ِ .
بــال ـ َع ـمــارة وف ـنــون الــزخــرفــة ،خـصــوصــا بني
القرنني السابع عشر والتاسع عشر.
ُ
بالعاصمة
يحض َر الخزف في املنازل القديمة ُ َ
بـ ـ ُـصـ ــور وأش ـ ـكـ ــال م ـخ ـت ـل ـفــة؛ ف ـم ـن ــه ت ـص ــن ــع
ُ َ
األوان ــي التي تستخدم فــي الغالب ألغــراض
ُ
تــزيـيـنـيــة ،كـمــا يــدخــل كـعـنــصــر أس ــاس ــي في
تزيني القصور والبيوت ِمن خالل ما ُي ّ
سمى
ّ
ـرب ـعـ ٌ
ـزل ـيــج» (مـ ّ
ـات خــزفـيــة صـغـيــرة) الــذي
«الـ
ُيـخـ ِّ
س ـيــدي بــومــديــن جــانـبــا كبيرًا
ـه
ـ
ل
ـص
ـ
ـص
ّ
متوقفًا عند أنــواعــه وخصائصه
من كتابهّ ،
وتقنياته الفنية ّوبلدان صناعته.
ّ
ّ
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـفــن ـيــة ،يـلـفــت امل ــؤل ــف إل ــى أن
ّ
ُ
ُ
«الــزلـيــج» يعتمد على فـكــرة الـتـنــاظــر؛ حيث
ّ
َ
ت ـت ـق ــاب ــل األش ـ ـكـ ــال وال ــرس ــوم ــات امل ـس ـت ـمــدة
م ــن الـطـبـيـعــة م ـثــل األزه ـ ـ ــار وال ـ ُن ـب ــات ــات ،أو
الحروفيات والزخارف املستلهمة من الفنون
ّ
ّ
كشاهد
اإلســامـيــةُ .يـقــارب املــؤلــف هــذا الـفــن
ٍ

يُقارب الخزف كشاهد
على فترة من تاريخ
مدينة الجزائر

على فـتــر ٍة مــن تــاريــخ مدينة الـجــزائــر؛ فهذه
َ
التفاصيل ستكون بمثابة نــافــذة يفتح من
خاللها على مواضيع أشمل؛ مثل العالقات
الـسـيــاُسـيــة وال ـت ـجــاريــة ملــديـنــة ال ـجــزائــر مع
ّ
املتوسط من جهة،
بلدان أخرى شمال وشرق
الفترة التي
خالل
فيها
والوضع االقتصادي
ُ
سبقت االحتالل الفرنسي ِمن جهة أخرى.
ُ
ـذكــر سـيــدي بومدين َّأن الـجــزائـ ّ
ـريــن كانوا
يـ

ّ
يستوردون «الزليج» من إيطاليا وإسبانيا
ّ
ِّ
وتركيا وتونس ،مفسرًا عدم صناعته محليًا،
الحرفية في
على الرغم من ازدهار الصناعات ِ
ً
الـبــاد ،بـكــون هــذه الصناعة كــانــت منتشرة
فــي الـشــرق ،وخصوصًا فــي الـصــن وتركيا،
َّ
قبل أن تصل إلى الغربُ ،معتبرًا أن حضور
بشكل كبير في بيوت مدينة الجزائر
الخزف
ٍ
ُي ـعـ ّـبــر ع ــن امل ـ ُس ـتــوى االق ـت ـص ــادي الـ ــذي كــان
ّ
يعيشه ســكــانـهــا ،خصوصًا أعيانها وكبار
ُ
ال ـب ـ ّـح ــارة م ـن ــهــم ،ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـس ـت ــوردون
َ
األجود واألغلى منه.
ّ
ف ــي ت ـقــدي ـمــه ل ـل ـك ـتــاب ال ـ ــذي ي ـت ـضــمــن ع ــددًا
كبيرًا من ُّ
الص َورُ ،يشير الباحث في التاريخ
َّ
والـتــراث ،عبد الرحمن خليفة ،إلى أن العمل
ل ــم يـك ـتــف ب ـت ـقــديــم امل ـع ـلــوم ــات الـتـقـنـيــة عن
ّ
«الـ ــزل ـ ـيـ ــج» ،ب ــل س ـع ــى إل ـ ــى إظـ ـه ــار مـكــانـتــه
ّ
األســاس ـيــة فــي ال ـع ـمــارة املـحــلـيــة مـنــذ الـقــرن
الـســابــع عشر وحـتــى الـتــاســع عـشــر ،وعالقة
ّ
ْ
ُ
ّ
ُ
استخدام
الجزائريني بــه .حتى وإن لــم يكن
ّ
ّ
ُ
ّ
«الزليج» خاصًا بمدينة الجزائر ،فإنه يشبه
ُ
«عالمة خصوصية» ت ّ
ميزها ّ
عما سواها من
ُ
ُ
تراجع استخدامه
والـيــوم ،ومــع
مــدن البالدُ .
لصالح مــواد أخــرى مثل اإلسمنت والطالء،
ف ـق ــد بـ ـ ـ َ
ـات بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ك ـث ـيــريــن ع ـن ـص ـرًا
ُ
ـاض كان
يعيدهمً ،بشيء مــن الحنني ،إلــى مـ ٍ
أكثر جماال وبساطة.
َّ
لعل رشيد سيدي بومدين واحـ ٌـد ِمن هؤالء؛
إذ ي ـبـ َـدو مــدفــوعــا فــي تــألـيــف عـمـلــه ه ــذا من
منطلقني؛ ّأولـ ُـهـمــا ذات ــي لكونه ُول ــد وقضى
طفولته في ّ
حي «املدينة» (الجزائر العاصمة)
ُ
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـشـ ـب ــه تـ ـص ــامـ ـي ــم بـ ـي ــوت ــه ال ـق ــدي ـم ــة
وديكوراتها الداخلية تلك التي نجدها في
ّ
حي «القصبة» .وثانيهما أكاديمي؛ بوصفه
خبيرًا فــي الـعـمــران قضى شـطـرًا مــن حياته
املـهـنـيــة فــي ع ــدد مــن املـ ّ
ـؤس ـســات الـجــزائــريــة
ٍ ْ
ّ
واألج ـن ـب ـيــة ،ق ـبــل أن ي ـت ـفــرغ لـلـتــألـيــف حــول
التراث املعماري في الجزائر.

نظرة أولى
ابــن خ ـلــدون :سـيــرة فكرية عـنــوان النسخة العربية
من كتاب املؤرخ الفرنسي روبرت إرون ،التي صدرت
حديثًا عن «مركز دراسات الوحدة العربية» بترجمة عبد
ّ
ّ
الله ُمجير العمري .يحلل املؤلف من خالل دراسته املقدمة
كيف سبقت آراء ابــن خلدون زمنه الــذي عــاش فيه ،إذ
َّ
تبوأ عددًا من املناصب في البالط اإلسالمي املضطرب
في شمال أفريقيا وإسبانيا املسلمة (األندلس) ،فأصبح
ً
ً
العبا سياسيًا رئيسيًا ،وأستاذا ومؤلفًا ،ساهم في ذلك
ّ
تبحره في علم الكالم اإلسالمي في العصور الوسطى،
والفلسفة ،والسياسة ،واألدب ،واالقـتـصــاد ،والـقــانــون،
والحياة القبلية.
ّ
ع ــن «ال ـك ـت ــب خ ـ ـ ــان» ،صـ ــدر مـ ــؤخ ـ ـرًا ك ـت ــاب رس ــائ ــل
الغريبة للكاتبة اللبنانية هــدى بــركــات .العمل كما
ورد فــي تقديم الـنــاشــر هــو سلسلة لــوحــات تعبيرية
ّ
تتحدث فيها بركات ّ
مرة عن يوم في خريف
صغيرة،
باريسّ ،
ومرة حول ألبومات الصور ،ثم تنتقل للحديث
ع ــن مـقـهــى «ال ــروض ــة» ف ــي ل ـب ـنــان ،أو بـهـجــة الـثــرثــرة
فــي الـفــراغ الـعــام للمدن الصامتة املنهمكة فــي العمل.
نقرأ من ّ
مقدمة الكتاب« :منذ سنني ال أحــب تعدادها
ُ
غادرت لبنان ،وحتى اآلن لم أصل إلى حيث حطت بي
ّ
الطائرة .لم أستفد من تراكم الوقت .ال رحلت نهائيًا وال
استقررت بالفعل في البالد الثانية».
في كتابه السالح االقتصادي الذي صدر حديثًا عن
ّ
«منشورات جامعة ييل» ،يحلل أستاذ التاريخ األوروبي
نـيـكــوالس مــولــدر ظـهــور الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة بني
الحربني العامليتني ألول مرة ،وتطويرها كوسيلة للهيمنة
ّ
والدفاع عن األممية الليبرالية ،ورغم االدعاء بأنها بديل
عــن ال ـحــرب أو وسـيـلــة ملنعها ،ف ـ ّ
ـإن املـفــارقــة تكمن في
قدرتها على التدمير بما بفوق تأثير الحروب ذاتها ،من
خالل العودة إلى أرشيف يتقاطع فيه التاريخ السياسي
واالقـتـصــادي والـقــانــونــي والـعـسـكــري ،ويكشف كيفية
ً
استخدام هذه األداة القسرية أداة لـ«حفظ السالم» منذ
تأسيس «عصبة األمم» وحتى اليوم.
عن «الدار العربية للعلوم ناشرون» ،صدر حديثًا كتاب
أرض ّ
الرحل؛ ما بقي من أميركا في القرن الحادي
وال ـع ـشــري ــن لـلـكــاتـبــة األم ـي ــرك ـي ــة جـيـسـيـكــا بـ ــرودر
بترجمة وتحقيق ماجد حامد .يستعرض الكتاب ظاهرة
جديدة في الواليات املتحدة منذ األزمة املالية العاملية عام
 ،2008حني بــرزت أنماط جديدة للعيش لــدى مواطنني
أميركيني ،معظمهم من كبار السن اختاروا التنقل بني
الــواليــات مــن دون االسـتـقــرار فــي مكان مـحـ ّـدد يلزمهم
ش ــراء او استئجار عـقــار مــا ،مــن خــال نقل تجاربهم
الـجــديــدة بوصفها «ب ــداوة» الــزمــن املعاصر والـتــي ّ
تعد
حالة رفض واستنكار للمنظومة الرأسمالية الجديدة.
صــدرت مؤخرًا طبعة جديدة من ترجمة محمد لطفي
جمعة لكتاب األمير لـ نيقوال ميكيافيلي في حجم
كتب الجيب ،ضمن سلسلة «املكتبة التراثية الصغيرة»
(دار الكرمة) .الكتاب من كالسيكيات األدب السياسي،
وكثيرًا مــا اعتبر واح ـدًا مــن أكثر الكتب الأخــاقـيــة ،إذ
ّ
يعلم أساليب القهر واالستغالل والتحكم في البشرّ .
لكن
قــراءة مــن زاويــة مغايرة تجعل منه الكتاب الــذي وضع
ّ
تحت الضوء ممارسات الحكام وما يفعلونه للمحافظة
على السلطة .يعتبر كتاب «األمـيــر» أول كتاب في علم
ّ
يتضمن تأمالت ّ
ّ
معمقة ملفاهيم
السياسة الحديث ،إذ إنه
مثل الدولة والشعب والسلطة.
عن «املركز القومي للترجمة» ،صدرت مؤخرًا النسخة
العربية مــن كـتــاب تــاريــخ روس ـيــا :مــن القبيلة إلى
ّ
األم ــة ل ـ لـيــف غــومـيـلـيــوف ،بترجمة ك ــل م ــن :عاطف
م ـع ـت ـم ــد ،وس ـع ـي ــد س ـي ــد خـ ـل ــف ،ووائـ ـ ـ ــل ف ـه ـي ــم .ي ـعــود
غوميليوف إلــى ّأول ظهور الســم «روس» ،وهــو االســم
الذي حملته قبيلة وثنية صغيرة في شرق أوروبا ،علمًا
ّأن الترجمة الحرفية لعنوان الكتاب هي «من روس إلى
روسيا» .في جميع محطات التاريخ الذي يكتبه ،يعتمد
غوميليوف على تخصصه في الحفريات ،التي يعتبرها
ضمانة لعدم نزوع الكتابة التاريخية نحو األسطرة ،وهو
أهم ما يلمس في الروايات الرسمية لتاريخ روسيا.
االت ـص ــاف بالتفلسف ع ـنــوان كـتــاب جــديــد للباحث
ال ـجــزائــري عـبــد الـ ــرزاق بـلـعـقــروز ،ص ــدر حــديـثــا عن
«مــركــز ن ـهــوض» .يـتـنــاول الـعـمــل مـبــاحــث فــي «الـتــربـيــة
ّ
الفكرية» ،وفيه يذهب املؤلف إلــى ّأن الحضارة الغربية
ً
امل ـع ــاص ــرة تـعـيــش اخـ ـت ــاال عـمـيـقــا ف ــي فـلـسـفــة الـقـيــم
ُ
املنظورات األداتية
واألخــاق ،حيث ســادت مجتمعا ِتها
والنفعية والوضعية التي فصلت بني األخــاق وأحكام
القيمةّ ،
وأن الفلسفات األخــاقـيــة بنماذجها املختلفة
أخـفـقــت ف ــي مـعــالـجــة األم ـ ـ ّـراض االجـتـمــاعـيــة لــإنـســان
الحديث ،معتبرًا ّأن ذلك يدل على الحاجة َّ
امللحة لتطوير
نموذج أخالقي بديل ال يفصل بني اإليمان والعمل.
ال ــرواي ــة الـعــربـيــة الــرائ ـجــة ع ـن ــوان ك ـتــاب للباحث
واألكاديمي املصري شريف حتيتة الصافي ،صدر
ً
ّ
لظاهرة
حديثًا عــن «دار إشــراقــة» ،وفـيــه ُي ـقــدم ق ــراءة ِ
الروايات األكثر مبيعًا ّ
محاولة للوقوف عند
عربيًا ،في
ٍ
ُ
ٌ
ّ
األسباب التي تجعل من عمل روائي رائجًا ،سواء تلك
ّ
ّ
املتعلقة بالقارئ أو بعناصر ّ
النص نفسهَ .يعتبر املؤلف
ّ
عربيًا ،قبل قرابة ثالثني سنة،
َّأن هذه الظاهرة بــدأت،
ّ
ّ
َّ
لكن متابعتها تأخ َرت ،وكثيرًا ما اتسمت بالحذرِ .من
ُ
األسماء التي يقاربها العمل :أحالم مستغانمي ،وأحمد
خالد توفيق ،وأحـمــد م ــراد ،ومصطفى خليفة ،وأثير
النشمي ،ومحمد صادق.

