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ال�ت��ي مل ت�ع��د ت�سمح ب��ا��س�ت�ج��واب امل�ف��اه�ي��م ،ولكن
فقط بتقييمها� .إن معاجلة كل الأمثلة امل�ستعملة
تربهن �أن «العوملة والتكنولوجيا والدميقراطية»
تبد�أ بتاريخ خطي لهذا املفهوم.
ويف خطوة ثانية ،يظهر امل�ؤلف �أن تب�سيط املفهوم
�أخ� �ف ��ى امل �ف��اه �ي��م امل �ح �ت �م �ل��ة الأخ � � ��رى ،وال �ن �م ��اذج
الأخرى ،التي ميكن �أن ترثي التفكري واملمار�سات.
ففي حالة العوملة مثال ،يظهر روكهيل �أن املفهوم
مت ت��أ��س�ي���س��ه حت��ت ت ��أث�ير خ�ي��ال �سيا�سي ح��دي��ث،
يرتبط بت�صور معني عن العامل :فكرة �أن �إقامة
ال�سوق احلرة� ،ست�سري جنبا �إىل جنب مع احلرية
ال �ف��ردي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة .ك�م��ا ي���س�ل��ط يف حتليله
ال�ضوء على تقارب بني الر�أ�سمالية واملارك�سية� ،إذ
وغائي وحتمي
يعتمد كالهما على ت�صور اختزايل
ّ
ال حمالة للتاريخ ،لي�س ل��ه بديل �آخ ��ر .ويختتم
الكاتب الف�صل الأول ،املكر�س للعوملة ،بنقد وهم
ال�ع�م��ل يف امل�ج�ت�م��ع :و�أن امل �ف �ه��وم ��س�ي�ك��ون كافيا
لتمثيل هذا الع�صر �أو ذاك الع�صر .يريد الكاتب
بهذا «الفكر العريف» �أن يدح�ض هذه املمار�سات،
ويقدم بديال عنها «لر�سم خريطة طوبوغرافية
معقدة» (� ��ص .)77:وم��رة �أخ ��رى ،ينتقد الكاتب
التب�سيط امل���س��يء ل�صالح ن�ظ��رة �شمولية ت��أخ��ذ
بعني االعتبار �أغوار الواقع وظواهره املتغرية.
وميكن االط�لاع على مقاربات مماثلة يف الف�صل
املتعلق بالتكنولوجيا .وكما ه��ي احل��ال بالن�سبة
للف�صل ال�سابق ،ي�شري م�صطلح التكنولوجيا �إىل
جمموعة متنوعة من املمار�سات واال�ستخدامات
التي تكون متباعدة جدا يف بع�ض الأحيان .فعبارة
«التكنولوجيا» هي يف حد ذاتها عبارة «�إ�شكالية»
متيل �إىل تب�سيط واق��ع �أك�ثر تناق�ضا .ال ميكن
ال�ت�ف�ك�ير يف التكنولوجيا ب�شكل م�ستقل؛ لأن�ه��ا
مرتبطة ب��امل�م��ار��س��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي ت�شكلها
وتداولها .وبهذا املعنى ،فهي لي�ست م�ستقلة وال
ت��اب�ع��ة ،وال �إي�ج��اب�ي��ة وال �سلبية ،لأن �ه��ا ال توجد
يف ح��د ذات�ه��ا .ولكن خياال �سيا�سيا ان�صهر حول
التكنولوجيا القائمة على التمثيالت الثقافية
(ال �ك �ت��ب والأف� �ل��ام ،وم ��ا �إىل ذل� ��ك) والإجن� � ��ازات
امللمو�سة التي �أدت لن�شوء خطاب تقييمي ثنائي
حولها .يتمثل يف �آراء املعار�ضني وامل�ؤيدين الذين
ي�ن�ت�ج��ون خ�ط��اب��ا تقييميا ي �ح��دد الإي �ج��اب �ي��ات �أو
ال�سلبيات .وا�ستجابة لهذا النوع من التب�سيط،
ي �ن��اق ����ش روك �ه �ي��ل ن �ظ��ري �ت��ه .ول �ه ��ذا ي �ق�ترح ب��دال
من ذل��ك �أن نتحدث عن «البيئة التكنولوجية»،
التعبري ال��ذي ي�أخذ بعني االعتبار هذا التنوع يف
ال�ت��داول والتمثل للتكنولوجيا يف �إط��ار جغرايف،
وت�سل�سل زمني وطبقية اجتماعية.
و�أخ � � �ي � ��را ،ي � �ت � �ن� ��اول ال� �ف� ��� �ص ��ل الأخ � �ي� ��ر م �ف �ه ��وم
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ..وي�ت�ع�ل��ق الأم ��ر ه�ن��ا با�ستجواب
�أ��س�ط��ورة الدميقراطية ،ال�ت��ي يظهر �أن�ه��ا اال�سم
الوحيد الذي يجيز ويبارك جميع �أنواع املمار�سات،

حتى و�إن كانت ممار�سات م�شكوك يف م�صداقيتها.
ويحدد روكهيل بخط عري�ض تاريخ الدميقراطية
والأحكام املرتبطة بها ،التي ي�سودها الكثري من
االن�ح��راف��ات وامل�غ��ال�ط��ات .وب��ذل��ك ي�سلط ال�ضوء
على حقيقة مفهوم الدميقراطية ،ال��ذي �أ�صبح
تاريخيا مفرغا من داللته ،فحل حمله يف الواقع
مفهوم اجلمهورية؛ مما �أدى لبع�ض االلتبا�س بني
امل�صطلحني .يت�ساءل الكاتب عن الأطر النظرية
واملنهجية لتطور التاريخ وتاريخ الأخالق امل�شكل
ملفهوم الدميقراطية؛ بهدف تقدمي تاريخ م�ضاد
يفتح �إمكانية التفكري النقدي للدميقراطية ككل،
ولي�س فقط بع�ض مظاهرها؛ مثل :الر�أ�سمالية
�أو الليربالية .لقد �أ�صبحت الدميقراطية منتجا
ت�سويقيا ودع��ائ �ي��ا ،وم ��ن من��اذج��ه ال �ب ��ارزة يقدم
روكهيل النموذج الأم��ري�ك��ي ،ال��ذي تطور ببطء،
م�ب�رزا ال�ف�ج��وة الهائلة ب�ين ف�ك��رة الدميقراطية
وبع�ض تطبيقاتها املتناق�ضة.
�إن ال�ت���ش�ك�ي��ك يف م �ف �ه��وم ال��دمي �ق��راط �ي��ة يعني
الت�سا�ؤل حول نوع املجتمع ال�سيا�سي واالقت�صادي،
الذي ينبغي بنا�ؤه وتعزيزه .ينتقد روكهيل ت�شكيل
«م�ف��اه�ي��م ال�ق�ي��م» (� � ��ص )184:و»ال �ت��ي مت�ي��ل �إىل
جت�ن��ب �أن� ��واع �أخ ��رى م��ن ال�ق���ض��اي��ا ،م�ث��ل احل��اج��ة
لإيجاد منوذج �أكرث مالءمة للمجتمع ال�سيا�سي.
وبالتايل ،ف��إن مفهوم «امل�ساواة» هو مفهوم يبني
�أن املجتمع يخ�ضع للقانون نف�سه ،وهو ما يعني
امل �� �س ��اواة يف احل �ق ��وق امل��دن �ي��ة وت �ق��ا� �س��م ال�ف��ر���ص
على نحو فعال بني جميع املواطنني ،على عك�س
الأنظمة ال�سيا�سية ال�شمولية الأخرى.
ويف ال �ن �ه��اي��ة� ،إن ك �ت��اب «ال �ت��اري��خ امل �� �ض��اد للزمن
الراهن» ،ال يهدف لو�صف ع�صر ،ولكن لت�سليط
ال�ضوء على عدم تفرد هذا الزمن الراهن وتنوعه
الغزير .مع الأخ��ذ بعني االعتبار الأبعاد الثالثة
للتاريخ «ال��زم��ان وامل�ك��ان واملجتمع» ،ف�إنه ي�سلط

ال�ضوء على تعددية الزمن الراهن ،ويحب�سنا يف
ن�سق خطي ال يخدم الفكر امل�شاك�س ،الذي يعار�ض
اخليال ال�سيا�سي ال�سائد واملهيمن .ه��ذا املفهوم
للتاريخ يجب �أن يكون �أقرب �إىل الوقائع الراهنة
امل �ت��داول��ة �إع�لام �ي��ا ،ال �ت��ي ذك ��رت يف ال �ك �ت��اب ع��دة
م��رات .ويعتربها الكاتب املكون الأ�سا�سي لتاريخ
ال��زم��ن ال ��راه ��ن ،وامل���ش�ك�ل��ة م��ن خم�ت�ل��ف الأخ �ب��ار
(ال�ت��ي تعترب مبثابة ت��راب��ط ب�ين ال��زم��ان وامل�ك��ان
والفئة االجتماعية).
�إن ال�ظ��واه��ر ال�ت��ي مت حتليلها يف ال�ك�ت��اب تر�سم
�صورة العامل الراهن ،ال��ذي �سيكون فيه «العامل
�أكرث ف�أكرث تكتال بال�شبكة التقنية-االقت�صادية
اجل ��دي ��دة ،وب ��إج �م ��اع دمي �ق��راط��ي غ�ي�ر م���س�ب��وق»
(� � ��ص ،)210:ه ��ذه ال���ص��ورة رمب ��ا ت�ك��ون �صحيحة
�وي،
ج��زئ�ي��ا ،ولكنها ت�ستجيب خل�ي��ال �سيا�سي ق � ّ
بيد �أن��ه �ضيق متاما .يف ال��واق��ع ،حتى املعار�ضني
للتكنولوجيا والعوملة والدميقراطيةُ ،ي�سهمون
يف �إحياء املفاهيم ب�شكل خاطئ من خ�لال تناول
ريا
البعد املحوري فقط .وهذا يجعل الإن�سان �أ�س ً
للتاريخ� ،أو اخل�ي��ال؛ لأن ذل��ك ي�ضر بطريقة �أو
�أخرى بالتفكري امل�ضاد واالقرتاح ،والإدراك.
ويف اخلتام ،يذكر غابرييل روكهيل بالعديد من
�أف �ك��اره ال�ق��وي��ة .لي�س ه�ن��اك مفهوم واح��د ميكن
�أن مي�ث��ل ع��امل�ن��ا ال ��راه ��ن؛ لأن اخل �ي��ال ال�سيا�سي
يهيمن وي�شكل تاريخنا الراهن ،ويجب �أن ي�ؤخذ
يف احل�سبان املكان والزمان واملجتمع؛ لأن «الزمن
الراهن» لف�ضاء اجتماعي حمدد لي�س بال�ضرورة
م���ش��اب�ه��ا ل�ف���ض��اء اج�ت�م��اع��ي �آخ� ��ر .وب��ال�ن���س�ب��ة ل��ه،
التاريخ امل�ضاد يهدف لـ»�صياغة معاين تاريخية
ج ��دي ��دة»؛ ول��ذل��ك ي�ع��د ال �ك �ت��اب حم �ف��زا لأمن ��اط
�أخرى من التفكري يف الزمن الراهن ،لهذا ميكن
القول �إن الكاتب جنح يف تقدمي مقاربة نقدية ،ال
تنح�صر يف م�ساءالت عقيمة ،ومع ذلك ال ميكن �أن
ن�شاطره الإجابات جميعها ،كما ال ميكن �أن ننكر
ما �أث��اره من الأ�سئلة املثرية لالهتمام ،واملحفزة
على إ�ع��ادة ق��راءة التاريخ وال��زم��ن ال��راه��ن .ومن
الوا�ضح �أن روكهيل يتبنى منهجية ال�سباحة �ضد
التيار ليتم الت�أريخ للواقع الزمن الراهن ب�شكل
�صحيح .ولأج��ل ذل��ك ،ال بد من حتيني املعطيات
التاريخية ال�سابقة ،وابتكار مفاهيم جديدة ت�سمح
ب�إعادة كتابة التاريخ املعا�صر بطريقة خمتلفة.
--------------------- الكتاب« :التاريخ امل�ضاد للزمن الراهن». امل�ؤلف :غابرييل روكهيل. ال �ن��ا� �ش��ر :م �ن �� �ش��ورات امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي للبحثالعلمي ،باري�س ،2017 ،بالفرن�سية.
عدد ال�صفحات� 208 :صفحات.
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«التاريخ المضاد للزمن الراهن»..
لغابرييل روكهيل

سعيد بوكرامي *

هل ن�ستخدم دائ ًما الكلمات ال�صحيحة والت�صنيف ال�صحيح لتحديد وفهم العامل الراهن؟ كيف ي�سهم اخليال ال�سيا�سي املدعوم بو�سائل الإعالم
يف ت�أريخ انتقائي ،وبلغة �أيديولوجية تكر�س مفاهيم ملتب�سة وجمز�أة وحم�صورة لت�صبح تدريجيا حقائق وم�سلمات م�شكلة جوهر تاريخنا
املعا�صر؟ هل ت�سهم هذه اللغة العادية ،وال�شعبوية يف كبح جماح رغباتنا الفكرية يف التحرر من التاريخ الر�سمي؟ ميكن القول �إن هذه الأ�سئلة
الأ�سا�سية متثل رهانا منهجيا جذابا وجريئا لكتاب «التاريخ امل�ضاد للزمن الراهن» مل�ؤلفه غابرييل روكهيل ،الذي يدعو القارئ لإعادة النظر يف
املفردات امل�ستخدمة عادة يف جمال التاريخُ ..مذ ِّكرا �أن اللغة يف ع�صرنا الراهن مرتبطة يف �أغلب الأحوال بالأيديولوجيات.
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يعيد الكاتب غابرييل روكهيل النظر يف ثالثة
مفاهيم رئي�سية؛ ه��ي :ال�ع��ومل��ة ،والتكنولوجيا،
وال��دمي �ق��راط �ي��ة ،وه� ��ذه الأخ� �ي��رة ب �� �ص��ورة �أك�ث�ر
تف�صيال ..امل��ؤل��ف ه��و �أ��س�ت��اذ الفل�سفة يف جامعة
فيالنوفا ،وم�ؤ�س�س ور��ش��ة النظرية النقدية يف
جامعة ال�سوربون .وقد �سبق له �أن ن�شر كتابا مهما
وم ��ؤث��را يف جم��ال علم ال�ت��اري��خ «منطق التاريخ»
يف ال �ع��ام  .2010يف ه��ذا ال�ك�ت��اب اجل��دي��د ،ي�ح��اول
غابرييل روك�ه�ي��ل تفكيك �شيفرة عنا�صر اللغة
الت�أريخية ،التي ت�ؤرخ لبع�ض الظواهر املعا�صرة.
كما يهدف �أي�ضا ل�صياغة الأدوات النظرية التي
ت�سمح مبقاربة �إ�شكالية الأخبار الراهنة .م�ؤكدا
�أنه لي�س هناك حا�ضر �شمويل يف كل مكان ،و�إمنا
هناك حا�ضر �صالح لكل جمتمع .يجب �أن نكون
ح��ذري��ن م��ن الكلمات التي حت��اول اخ�ت��زال حقبة
ب ��أك �م �ل �ه��ا .وي �ج ��ب االع� �ت��راف ب �� �ص��رام��ة ال �ك��ات��ب
وقلقه من ع��دم التحول �إىل ت�أريخ نظامي ي�ضع
امل�ع�ط�ي��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ع��ن ال�ع��ومل��ة والتكنولوجيا
والدميقراطية جميعها يف �سلة واح��دة ،ل�صياغة
تاريخ الزمن الراهن ب�شمولية ت�سهم يف تر�سيخ
�أنظمة �سيا�سية و�أيديولوجية م�سيطرة وفر�ضها
كنمودج للت�أريخ للزمن احلا�ضر.
�أ� �ص �ب��ح م��ن ال �ع ��ادي ال �ق��ول �إن �ن��ا ن�ع�ي����ش يف ع�صر
ع��امل��ي حيث ال�شبكة االقت�صادية والتكنولوجية
ت ��زداد ربطا ل�ل�أرك��ان الأرب �ع��ة م��ن ال�ع��امل ،وحيث
الدميقراطية تغدو �شرطا �أ�سا�سيا الزم��ا للحياة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وم ��ع ذل� ��ك ،ف � ��إن ه ��ذه ال �� �ص��ورة عن
ع�صر ع��امل��ي م�ت�ق��دم ومتح�ضر ب�ع�ي��دة ك��ل البعد
عن �أن تكون بديهية �أو حقيقية .لأن هذه ال�شبكة
املتجذرة يف حقل القوى االجتماعية  -ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،وه��ي غالبا ما تكون و�سيلة �سر ّية
مل�شاريع م��ري�ع��ة� .إن مثل ه��ذه ال��ر�ؤي��ة يف الوقت

احل��ايل ،ف�ضال عن اخليال التاريخي وال�سيا�سي
ال ��ذي ينتجها ،حت�ت��اج �إىل امل���س��اءل��ة ،ال��س�ي�م��ا ما
يتعلق باملفاهيم الأ�سا�سية للعوملة والتكنولوجيا
والدميقراطية .وهذا ال يعني تقدمي و�صف بديل
لع�صرنا انطالقا من الظواهر الأ�سا�سية نف�سها،
ولكن حماولة لو�ضع تاريخ م�ضاد يهدف لإع��ادة
ت�شكيل املحتمل التاريخي لهذه الظواهر املريبة.
�إن الهدف من هذا الكتاب هو حماولة فتح ثغرة
يف ن�سيج �شبكة م�ع�ق��دة م��ن �أج ��ل ال�ت�ع��رف عليها
وحلحلتها؛ بهدف بناء م�ستقبل حقيقي ،بخالف
ما يفر�ض علينا من تاريخ معد بعناية وو�صاية
يتمكن دائ�م��ا م��ن حب�سنا داخ��ل �شرنقة مت�صلبة
من الأفكار اجلاهزة.
يقدم كتاب غابرييل روكهيل م�ساهمة تنويرية
وحمفزة جدا للتفكري يف الزمن والتاريخ؛ انطالقا
من منهج �أ�صيل� .إن مفهوم التاريخ امل�ضاد يثري
الت�سا�ؤالت حول فكرة وجود حا�ضر وحيد ،الذي
يتحدد مبفهوم واحد �أو خ�صائ�ص م�شرتكة .منذ
ال�ب��داي��ة ،ي�صر امل ��ؤل��ف على �أن «ال�ت��اري��خ امل�ضاد»
ال يهدف للتعميم� .إ�ضافة لت�أمله ح��ول التاريخ
وال�ش�ؤون الراهنة ،يدعونا الكتاب لإع��ادة النظر
يف املنهجية التاريخية جلعلها «ظ��اه��رة متعددة
الأب�ع��اد»� ،أي بعيدة كل البعد عن مفهوم التاريخ
الكرونولوجي والت�سل�سلي.
ي�ب�ل��ور ال�ك��ات��ب منهجية لفهم ال��زم��ن وال�ت��اري��خ،
لي�ست م��رت�ب��ة ترتيبا زم�ن�ي��ا مت�سل�سال ،ولي�ست
حم� ��ددة م �ك��ان �ي��ا واج �ت �م��اع �ي��ا .وه ��و ب ��ذل ��ك ي�ع��زز
م �ف �ه ��وم «امل� ��رح � �ل� ��ة» م� ��ن خ �ل��ال ان� �ت� �ق ��اد م �ف �ه��وم
«الع�صر» ،وميكن �أن ت�ستند املنهجية �إىل املعطيات
الثقافية �أو حتى اجلغرافية .وح�سب روكهيل ،ف�إن
التاريخ ي�ستند ملراحل من «الالت�سل�سل الزمني
التاريخي» و»جغرافيا الزمن الراهن» و»طبقات

م��ن امل�م��ار��س��ات االجتماعية» .وم��ن �أج��ل ت�سليط
ال�ضوء على تعقيد ال�ت��اري��خ وا�ستحالة تقلي�صه
�إىل م�ف�ه��وم ال��زم��ن ،يعتمد روك�ه�ي��ل ع�ل��ى ثالثة
مفاهيم رئي�سية متيز ع�صرنا احلديث ،وتعر�ض
املمار�سات االجتماعية والثقافية؛ وهي :العوملة،
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وال��دمي �ق��راط �ي��ة ،ال �ت��ي ي�خ�ت��اره��ا
ال�ك��ات��ب م��ن ب�ين �أم� ��ور �أخ� ��رى مم�ك�ن��ة .وا��س�ت�ن��ادا
ل�ل�ك��ات��ب؛ ف�م��ن �أج ��ل «��ص�ن��اع��ة ال �ت��اري��خ» �-أو على
الأق� ��ل ع��ر��ض��ه وت �ق��دمي��ه -ي�ج��ب ع�ل�ي�ن��ا االب�ت�ع��اد
عن الت�أريخ التقليدي اخلطي ،ب��دءا من املراحل
املميزة للحظة التاريخية التي نرغب با�ستعادتها
وترميمها .بعد ذل��ك ،يجب و�صف ه��ذه املراحل
بطريقة �شمولية� ،أي تاريخيا واجتماعيا ومكانيا.
ه��ذه ه��ي ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي ي�شرحها وي�ستخدمها
الكاتب لعر�ض تاريخ الزمن الراهن.
يعتمد روك�ه�ي��ل ع�ل��ى م�ف�ه��وم اخل �ي��ال ال�سيا�سي،
موجهة للعامل.
املعروف مبا يخلقه من مفاهيم ّ
يختلف اخليال ال�سيا�سي عن الأيديولوجيا ،لأنه
من �صنع املجتمع الذي ي�ستند �إىل جمموعة من
القيم والت�أثريات واملفاهيم ،بينما الأيديولوجيا
تبعد الكاذب والوهمي .يتجاوز اخليال ال�سيا�سي
ه ��ذه امل �ع��ار� �ض��ة ب�ي�ن ال��وه �م��ي وال ��واق ��ع ،يف �إط ��ار
جدلية ت�شارك يف ال�ع��امل االج�ت�م��اع��ي؛ وبالتايل
ت�صوغ «�صورة عاملية» .هذا هو اخليال ال�سيا�سي
ال� ��ذي مي �ي��ل ل�ت�ب���س�ي��ط امل �ف��اه �ي��م ل�ل�ت�ق�ل�ي����ص من
اح�ت�م��االت امل���س��ار ال��واح��د .يعطي ال�ك��ات��ب �أمثلة
ع��دي��دة مثل ال�ع��ومل��ة �أو الليربالية م�ب�رزا توافق
اجل�ه��از املفاهيمي لهذه املفاهيم ،حتى و�إن �أدت
لتناق�ض يف الأح�ك��ام ذات القيمة والتقدير .من
ه�ن��ا ،ي�سلط روك�ه�ي��ل ال���ض��وء على حتيز اخل�ي��ال،
ال��ذي بني م��ن املفاهيم امل �ج��ز�أة للتاريخ -املبالغ
يف خطيته -م �ن��ددا ب�ن��وع م��ن امل �ق��ارب��ات ال�ضيقة

