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نقاشات في «الفكر العربي»
تديرها لبنانية
كساب بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام  2013للتنمية وبناء الدولة،
فازت الكاتبة اللبنانية إليزابيث سوزان ّ
بمؤلفها «الفكر العربي المعاصر دراسة في النقد الثقافي المقارَ ن» الصادر عن مركز دراسات الوحدة
ً
ً
ً
جديدا لفهم الحياة الفكرية العربية المعاصرة.
أساسا
واضعة فيه
العربية في بيروت عام ،2012
يدر�س كت���اب "الفكر العربي املعا�رص
درا�س���ة يف النق���د الثق���ايف املق���ارن"
النقا�ش���ات العربي���ة املعا��ص�رة ح���ول
الثقافة ،حي���ث �سادت فكرة ال�سعي وراء
معنى
متح���رر ومع ّزز للذات ،ذلك املعنى
ّ
ال���ذي
قيدت���ه جمموع���ة م���ن التحدي���ات
ّ
الفكري���ة والثقافي���ة واالقت�صادي���ة
وال�سيا�سي���ة ،ويف الغال���ب الع�سكري���ة
منها .وتلقي الق���راءة املقارنة ال�ضوء يف
هذا الكت���اب ،على حوافز هذه النقا�شات
ح���ول الثقافة يف مرحلة ما بعد اال�ستعمار
و�أهدافها ومعطياتها وحتدياتها.
ويظْ هر ه���ذا الكت���اب �أ�سا�س���ا ً جديداً
ُ
لفهم احلياة الفكري���ة العربية املعا�رصة
م���ن خ�ل�ال وجهات نظ���ر رئي�سي���ة ثالث:
الأوىل ترك���زت عل���ى التح���ول النق���دي
مت تكري����س االهتمام
الذات���ي ،يف وق���ت ّ
في���ه ،على نح���و ح�رصي تقريب���ا ً ،بالوجهة
الأيديولوجية لهذه احلياة الفكرية� ،سواء
�أكانت �إ�سالمية �أم قومية ،والثانية تبحث

يف الفهم ال�سيا�سي للب�ؤ�س الثقايف لدى
املفكري���ن النقدي�ي�ن ،والثالث���ة تك��س�ر
مت ح��ص�ر النقا�شات العربية
العزلة التي ّ
فيه���ا ودرا�ساته���ا ح���ول الثقاف���ة حتى
اليوم.
ويناق����ش الكت���اب ال���ذي يت�أل���ف من
مقدم���ة و�ست���ة ف�ص���ول وخامت���ة ،وعلى

هل األزمات الثقافية
أزمات سياسية
أم العكس؟
معم���ق� ،أ�سئلة رئي�سي���ة ثالثة ،هي:
نحو َّ
كي���ف ق���ارب النق���د العرب���ي املعا��ص�ر
امل�ش���اكل الثقافي���ة؟ و�إىل � ّأي م�سائ���ل
توجه؟ وما ه���و ال�شكل الذي اتخذه؟ و�إىل
ّ
� ّأي مدى؟ وم���ن � ّأي منطلق قام املفكّ رون

النقدي���ون الع���رب ،يف ف�ت�رة م���ا بع���د
نك�سة  ،1967باعتب���ار الأزمات الثقافية
مت التعبري عن
�أزم���ات �سيا�سية؟ وكي���ف ّ
االهتمام���ات ،وتب ّني املقارب���ات يف هذه
النقا�ش���ات العربية ،مقارن��� ًة بالنقا�شات
مت���ر بفرتة
يف مناط���ق �أخرى م���ن العامل،
ّ
ما بعد اال�ستعم���ار ،مثل �أفريقيا و�أمريكا
الالتيني���ة؟ وم���ا ه���ي �أمناط الفك���ر التي
تك�شف عنها ه���ذه املقارنة عرب املناطق
والثقاف���ات والأدي���ان والأع���راق؟ وماذا
تق���ول لنا عن طبيع���ة النقا�شات العربية
ما بع���د اال�ستعم���ار؟ وما �أهمي���ة ذلك يف
فهمنا للفكر العربي املعا�رص؟
ُول���دت الدكت���ورة �إليزابي���ث �سوزان
ك�س���اب يف ب�ي�روت ع���ام  ،1959در�ست
ّ
�إدارة الإعم���ال يف (اجلامع���ة الأمريكي���ة)
وتخرج���ت منها ع���ام ،1979
يف ب�ي�روت،
ّ
ثم در�س���ت الفل�سف���ة يف اجلامعة ذاتها،
وتخرج���ت ع���ام  ،1983وبعده���ا غادرت
ّ
�إىل �سوي�رسا للدرا�سة يف (جامعة فريبور)،

كساب
الدكتورة إليزابيث سوزان ّ

ونالت الدكتوراه يف الفل�سفة عام .1988
وعملت يف اجلامع���ة الأمريكية يف بريوت
وجامعة البلمند يف لبنان .كما عملت اي�ضا ً
يف جامع���ات يال ،وكولومبي���ا ،وبروان يف
الوالي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ،وغريها

م���ن املعاه���د واجلامع���ات .لديه���ا عدد
م���ن الدرا�س���ات والبح���وث واملقاالت يف
اللغات الإنكليزية والفرن�سية واالملانية
والعربي���ة ،ف�ضالً عن عدد من املحا�رضات
يف الفل�سفة والفكر العربي.

