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لقطة مجاعية لعدد من ابلاحثني املشاركني يف مؤتمر »الرابطة ادلويلة دلراسات اتلداخل احلضاري« بمقر 
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تصدير

الرتمجة  عملية  تنتيه  أن  اإلسكندرية  ملكتبة  بالنسبة  القدر  مفارقات  من  إنه 
العربية هلذا الكتاب القيم الصادر باللغة اإلجنلزيية يف كمربدج )بريطانيا( منذ عدة 
سنوات، يف ذلك اتلوقيت شديد ادلقة اذلي ختوض فيه اإلنسانية بأرسـها معركة طاحنة 
البرش،  من  املؤلفة  األلوف  حبياة  اآلن  حىت  أودت  اليت  الكورونا  جاحئة  مواجهة  يف 
غري  بشلك  بأرسه  العالم  يف  باسترشائها  بالغة  برضاوة  مجعاء  البرشية  رضبت  حني 
مسبوق، دون تميزي بني ادلول الغنية وادلول الفقرية أو تفرقة بني املجتمعات املتقدمة 
واملجتمعات انلامية. ولعله من املبكر نسبيًّا أن يتخيل منذ ـهذه اآلونة إنسان القرن 
احلادي والعرشين، اذلي عركته تلك الِمحنة العسرية، الصورة الاكملة ملتغريات واقعه 

اجلديد غداة احنسار اجلاحئة، فالوباء ما زال مسترشًيا واخلطر ماثاًل. 

بيد أن ـهناك حقيقة يتعذر إنكارـها حني فوئج العالم حبالة اتلخبط الشديدة بل 
والعجز املشني اليت سادت الكثري من دول الغرب - أو الشمال املتقدم - يف اتلصدي 
للجاحئة ودرء ـهذا الوباء اللعني، وذلك ىلع الرغم من االعتقاد املألوف واملستقر دلى 
اكسح  معريف  وتفوق  باـهر  عليم  تقدم  من  الغرب  به  يتمتع  ملا  بالنسبة  أمجع  العالم 
املعريف  واإلنتاج  املتواصل  العليم  ابلحث  برامج  تلمويل  سخية  مادية  وخمصصات 
املطرد. ذلك يف الوقت اذلي نشطت فيه أكرث من بقعة يف اجلنوب الفقري، ىلع الرغم من 
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إماكناتها العلمية املحدودة وقدراتها املادية املتواضعة، تلتواىل إجنازاتها غري املتوقعة يف 
تعاملها مع األزمة برشادة علمية وعقالنية جمتمعية فاقتا بشلك الفت ما اكن متصوًرا. 
فهل دقت اكرثة الكورونا األجراس تلعلن عن سقوط أسطورة احتاكر الغرب ملعاقل 
وإدراكه  الفقري  اجلنوب  يقظة  إىل  املقابل  أدت يف  العلم؟ وـهل  وإنتاج  املعرفة  ابتاكر 
فيف  العاملية؟  املعرفية  املنظومة  موازين  يف  خطري  خلل  من  اجلاحئة  عنه  كشفت  ملا 
الوقت اذلي نسلم فيه مجيًعا بالسجل الغريب احلافل باإلجنازات العلمية العظيمة، إال 
أنه نتيجة ملا كشفت عنه عملية جمابهة الوباء عن مدى القصور الغريب، أفال حيدو 
علماءنا الرغبة يف أن جتد أحباثهم وإضافاتهم واكتشافاتهم، ال سيما تلك انلابعة من 
واقعهم وبيئتهم، ماكنًا حتت الشمس يف فضاء ابلحث العليم؛ حبيث تسهم اجتهاداتهم 
وعدالة  موضوعية  أكرث  معايري  إىل  تستند  جديدة  معرفية  منظومة  بناء  يف  املثمرة 
ومصداقية بالنسبة لواقع ما بعد الكورونا؟ ـهل سيتوفر إذن ذلك املناخ الصيح اجلديد 
اذلي يشجع ىلع احلوار اخلالق واتلفاعل اإلجيايب بني النسق املعرفية املختلفة رشقًا 
 وجنوًبا؟ أسيُسمح للعقول العربية العلمية املعارصة بأن ترسخ وجودـها 

ً
وغرًبا وشماال

عرب إسهاماتها وابتاكراتها احلايلة واملقبلة يف املنظومة العلمية اجلديدة، اليت نأمل أن 
تستمر مالحمها اليت أفرزت األزمة ابلعض منها يف التشلك؟ ألم حين الوقت أن يسهم 
علماؤنا ومبدعونا يف عملية حتول اتلوجه الغريب األحادي املهيمن ىلع نرش املعرفة 
املعارصة يف الفضاء العاليم إىل تمازج  معريف بّناء بني االجتهادات املعرفية ملختلف 

اثلقافات والشعوب؟ 

اجلمايع  العمل  العربية هلذا  الرتمجة  أتصفح  وأنا  إىل ذـهين  عنَّت  تساؤالت  يه 
الصادر يف بريطانيا قبل عدة أعوام من حلول اكرثة الكورونا، وإن كنت أستطيع أن 
أزعم أن رؤيته اجلماعية جاءت سّباقة يف تصورـها ملثل ذلك الظرف اتلارييخ املتأزم 
ىلع  تمرد  منظور  من  هلا  تعرضت  اليت  القضايا  واقع  من  وذلك  ايلوم،  نعايشه  اذلي 
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اثلوابت اتلقليدية، ال سيما يف دعوتها إىل ميالد واقع معريف جديد يرّسخ فيه اجلنوب، 
حمرر  إىل  وتقدير  شكر  فتحية  وتأثريه.  ودوره  وجوده  العريب،  العليم  املجتمع  خاصًة 
املقارن  األدب  أستاذ  يوسف؛  جمدي  ادلكتور  األستاذ  املستقبلية  الرؤية  ـهذه  ومنظر 
وصاحب  احلضاري«،  اتلداخل  دلراسات  ادلويلة  »الرابطة  وممثل  املعرفة،  وفلسفة 
مكتبة  احتوته  واذلي  ورؤية،  ومنهًجا  مضمونًا  املبتكر  العمل  ـهذا  بإنتاج  املبادرة 
اإلسكندرية بالرتمجة والنرش، وال يسع املكتبة إال أن  تضم صوتها إىل انلداء ادلايع 
ملجتمعاتنا العربية باقتناص تلك اللحظة الفارقة يف تاريخ اإلنسانية لالنطالق حنو 
املشاركة  بُغية  املعارصة؛  املعرفة  فروع  يف  املتنوعة  املعرفية  اجتهاداتها  شمل  مللمة 
الفاعلة يف بناء  نظام معريف اعليم جديد ينهض ىلع فلسفة احلوار ومنطق اتلفاعل، 

بما يصب يف صاحلنا وصالح الطرف أو األطراف األخرى يف آٍن مًعا.

فيقدم ـهذا الكتاب نموذًجا متفرًدا حلوار عريب - غريب مغاير يشارك فيه خنبة 
مرموقة من كبار ابلاحثني العرب املتخصصني يف مناٍح شىت من املعرفة من جانب، 
مع جمموعة من العلماء الغربيني ذوي القدر واملاكنة يف عدد من اجلامعات األوروبية 
واألمريكية من جانب آخر. ويدور احلوار أساًسا حول اإلسهامات العربية احلديثة 
يف اعلم املعرفة املعارصة؛ حيث يهدف الكتاب يف املقام األول إىل تفنيد االداعء القائل 
بأن اإلنتاج ابلحيث العليم اجلاد يف معظم دروب املعرفة يف العرص احلديث قارص يف 
إىل  اجلمايع  ابلحيث  العمل  ـهذا  يسىع  ثم،  ومن  فحسب.  املتقدم  الغرب  ىلع  أغلبه 
يف  أنتجها  اليت  القيمة  املعرفية  اإلضافات  من  خمتلفة  نماذج  ىلع  الضوء  تكثيف 
عرصنا احلايل املجتمع العليم ابلحيث العريب من موقعه خارج قالع املعرفة الغربية 
اتلقليدية، وذلك مع تركزي العمل ىلع جناح انلتائج املتمزية تللك اإلسهامات العلمية 

اجلديدة يف استقطاب اـهتمام  كبار علماء الغرب وتقديرـهم.
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إذ يضم ـهذا العمل ابلحيث جمموعة منتقاة من ادلراسات رفيعة املستوى اليت تتناول 
مخسة من اتلخصصات  املمثلة دلروب رئيسة يف املعرفة احلديثة؛ حبيث يقدم لك باحث 
عريب عرًضا ملا حققته دراسته من نتائج حبثية جديدة أو تنظريه ملا توصلت إيله من 
حلول إبداعية، كما يف مضمار العمارة ىلع سبيل املثال، بينما يقوم اعلم غريب باتلعقيب 
ىلع ادلراسة، لكٌّ يف اختصاصه. وتتنوع تلك اتلخصصات اخلمسة بني العلوم الطبيعية 
والعلوم االجتماعية ممثلة لفروع املعرفة الرئيسة كما سبقت اإلشارة، مروًرا بالعمارة 
اليت يرى حمرر الكتاب أنها تعد قمة الفن التشكييل. وقد حرصت مكتبة اإلسكندرية 
ىلع ترمجة ـهذا العمل ابلحيث إىل اللغة العربية؛ بُغية اطالع القارئ املرصي/ العريب ىلع 
تلك اتلجربة املبتكرة؛ وذلك ألسباب عدة، يتصدرـها إثراء ـهذا العمل اإلطار املعريف 
للقارئ العريب بقدر معترب من املعلومات اخلاصة باإلسهامات العلمية العربية املعارصة، 
ال سيما وأن املزاج العريب درج أن يميل بطبعه يف تناوهل لعالقة العرب بالعلوم الطبيعية 
إىل الرتكزي ىلع عبقرية الرتاث العريب/ اإلساليم يف ـهذا املضمار، يف ضوء ما يزخر به من 
اإلسهامات العلمية اجلليلة يف العلوم الطبيعية اليت قدمتها احلضارة العربية/ اإلسالمية 
بسخاء إىل املعرفة اإلنسانية منذ قرون بعيدة، ولكن دون أن يعطي اإلسهامات العلمية 
العربية يف العرص احلديث حقها يف اتلمزي أو ىلع األقل االـهتمام. األمر اذلي يرى فيه ـهذا 
 بقرص اإلنتاج العليم العريب ىلع املايض السحيق وحده، بما 

ًّ
العمل ابلحيث قصوًرا خمال

يعين إقصاء لذلات العلمية العربية املعارصة عن حركة اتلاريخ ومسرية اتلقدم. 

وأستطيع أن أديع يف ـهذا الصدد، مؤيًدا تلوجه العلماء املشاركني يف إعداد ـهذا 
العمل؛ أن متغريات الوضع ادلويل  يف مرحلة ما بعد الكورونا، تُفسح املجال من اآلن 
فصاعًدا إلسهامات وإبدااعت العقول العربية املنتجة  للعلم واإلبداع حىت تتحدث 
عن نفسها بثقة، وتؤكد وجودـها الفاعل يف فضاء املعرفة العاملية. ويلك ثقة أن القارئ 
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العريب يتوق إىل االنفتاح ىلع لك ما ـهو جديد ومعارص بالنسبة لإلسهامات العربية 
العلمية احلديثة اليت يتضمنها ذلك ابلحث، خاصًة أنه قد وقف ىلع إعداده خنبة متمزية 
من العلماء املرصيني والعرب املتخصصني يف العديد من امليادين احلديثة للمعرفة. وال 
يسعين إال أن أوجه هلم مجيًعا حتية إكبار وتقدير ملشاركتهم رفيعة املستوى يف ـهذا العمل 
املتمزي؛ بدًءا باألستاذ ادلكتور حامد دويدار؛ اعلم االقتصاد اجلليل. وإين ال أاغيل يف قويل 
بأن دراسة ادلكتور دويدار، اليت يضمها ـهذا الكتاب تلقدم نلا تفسرًيا متعمًقا لألزمة 
االقتصادية احلادة اليت أسفر عنها انهيار ابلنوك األمريكية للتسليف العقاري اعيم 
200٧ و2008، ويه ادلراسة اليت تنبأت قبل سنوات خلت بما يشابه ما شاـهدناه مؤخًرا، 
كمثال ملا توقعته بالنسبة لعجز نمط اإلنتاج يف الغرب نتيجة ملغاالته يف الرتكزي ىلع 
االستجابة آليلات السوق، عن ختصيص املوارد الالزمة للوفاء باحلاجات امللحة للشق 
الغالب من مواطنيهم، متمثاًل فيما اعيشه أكرث من جمتمع غريب خالل الشهور املاضية 
من معاناة نتيجة قصور ادلولة يف توفري الراعية الصحية الالزمة للمواطن يف مواجهة 
أزمة الكورونا اخلانقة. كما يشارك يف ذلك العمل ابلحيث ادلكتور حممد رؤوف حامد؛ 
العالم املعروف باكتشافاته العديدة يف اعلم ادلواء من واقع ابليئة السائدة، فضاًل عن 
األستاذ ادلكتور حامد املوصيل اذلي يعد أحد أعمدة ـهندسة اإلنتاج يف العالم العريب، 
وـهو العالم املتمزي بباعه الطويل يف األحباث اخلاصة باالستفادة املثىل من املوارد املحلية 
يف بالدنا، ناـهينا عن املعماري الفلسطيين األردين القدير ادلكتور راسم بدران، اذلي 
يتفرد اعمليًّا بمشاركة مهندسنا املعماري املرصي الفذ حسن فتيح يف ريادة أول مدرسة 
للعمارة املحلية يف العرص احلديث، واذلي أحرص أن أوجه إيله لكمة تقدير وإشادة ىلع 

ابلحث القيم اذلي يشارك به يف ـهذا العمل.

من جانب آخر، تستثري الفلسفة اجلامعة ذللك العمل دلى القارئ، عربيًّا وغربيًّا، 
روح انلقاش واملجادلة. فهو يأخذ طابع املحاجاة اليت تنهض ىلع فكرة »وحدة املعرفة«؛ 
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حيث يتطرق حمرر الكتاب يف ـهذا السياق إىل قضية علمية فلسفية جديرة باتلأمل 
والعالم يوشك ىلع إتمام الربع األول من القرن احلادي والعرشين، أال ويه مدى افتقار 
منهج  يف  أساسية  سمة  اكنت  اليت  املعرفة«  »وحدة  إلجيابيات  احلديث  العرص  إنسان 
والتشعب  املفرطة  اتلجزئة  من  الغربية  احلداثة  تفرضه  ما  القداىم، يف ضوء  علمائنا 
املبالغ فيه بالنسبة للتخصصات املعرفية ادلقيقة اليت ختضع يف عرصنا ـهذا، يف تقديره، 
إىل مقتضيات إشباع االحتياجات االستهالكية يف السوق العاملية، بما حييد وفًقا لرؤية 
ـهذا العمل عن الرسالة األصيلة للمعرفة بتخصصاتها املختلفة املتمثلة يف تلبية حاجات 
البرش، مع األخذ يف االعتبار اخلصوصية اثلقافية املحلية اليت تمزي لك جمتمع عن اآلخر؛ 
حيث يعرب حمرر الكتاب يف ـهذا الصدد عن رأي جدير أيًضا باتلوقف إزاءه، إذ يرى 
أن وحدة املعرفة تنبع من الوحدة اتلفاعلية للك جمتمع برشي، ومن ثم ملا يوظف من 
ختصصات إلشباع  احلاجات الفعلية لألغلبية العظىم من العالم مع مرااعة السياق 
اثلقايف االجتمايع السائد يف لك جمتمع من املجتمعات. وارتباًطا بهذا الرأي، يثري املحرر 
قضية أخرى تدور حول االختالف املوضويع املجتميع أو بمعىن أدق االختالف اثلقايف 
القائم فيما بني املجتمعات املتلقية للخربات أو املعرفة الوافدة إيلها من اخلارج، بما قد 
يقود إىل تفاعل خمتلف بني جمتمع وآخر، األمر اذلي يذـهب بالقارئ إىل التشكك يف 
املقولة العاملية بأن »ليس للعلم وطن«؛ حيث تأيت ادلراسات اليت يضمها ـهذا ابلحث 
اجلامع بأدلة قوية ىلع أن إدراك عنرص أو عنارص االختالف بني املجتمعات املستقبلة 
للمعرفة الواردة من اآلخر يمكن أن تسنح الفرصة إىل إضافات نابعة من واقع املجتمع 
املتليق بما يستجيب ملتطلباته بشلك أوقع تطبيًقا وأفضل نتيجة، بل إنه يمكن أن يفرز 

إضافة معرفية جديدة إىل املجتمع املصدر تللك املعرفة أو تلك اخلربة. 

يقدمه  ما  اتلقليدية،  غري  الرؤية  تلك  سياق  يف  استوقفتين  اليت  األمثلة  ومن 
األمريكي  ابلاحث  بني  يدور  باالـهتمام  جدير  حوار  من  ابلحيث  العمل  ذلك  نلا 
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آخن  )جامعة  فايالند  أندرياس  واألملاين  )جامعة جنوب اكيلفورنيا(  ستيل  جيمس 
اتلكنولوجية( حول خصوصية املدرسة املعمارية للك من املعماريني الشهريين املرصي 
حسن فتيح والفلسطيين األردين راسم بدران؛ حيث أشاد ابلاحثان الغربيان بعقالنية 
املحلية.  ابليئة  خصوصية  عن  واملعربة  انلابعة  بالعمارة  العربيني  املعماريني  تمسك 
رؤوف  ادلكتور  نلا  قدمها  اليت  الشيقة  ادلراسة  املضمار  ذات  يف  أيًضا  واستوقفتين 
املجتمع  يف  الغذاء  استهالك  اعدات  بإحدى  اخلاصة  ادلواء،  علوم  يف  اخلبري  حامد؛ 
اللييب كأساس لعالج قرحة األمعاء، واليت قوبلت برفض شديد يف ابلداية من قبل 
اطلعت  ما  ضوء  يف  وذلك  العليم،  ابلحث  مسلّمات  من  ايلوم  غدت  حىت  الغرب، 
عليه من تعقيب ىلع ابلحث من قِبل الطبيب »بيرت ـهولترس«؛ األستاذ باجلامعة الطبية 

جبراتس يف انلمسا، واذلي يعد واحًدا من أكرب علماء ادلواء يف العالم.

مجلة القول: إن ـهذا العمل ابلحيث اجلمايع يتسم بقدر اعٍل من اتلفرد واخلصوصية، 
فهو يمزج بني  اتلأصيل العليم واتلحليل الفلسيف، يلقدم نلا يف عرض شائق إضافات 
مرثية لإلدراك املعريف العريب، يف ضوء ما يكشف عنه من اجتهادات علمية عربية 
معارصة جديرة باالـهتمام، ال سيما وأنها جنحت يف أن حتظى باالعرتاف املقرتن باإلشادة 
من قبل كبار املتخصصني الغربيني. ومن ثم، يربـهن ـهذا العمل ابلحيث ىلع  قدرات 
العقلية العربية ىلع املشاركة املتمزية يف مسرية اإلنتاج العليم املتقدم واإلبداع املعريف 
املتمزي. وليس من شك أن تلك ادلعوة اليت وجهها ـهذا العمل قبل عدة سنوات إىل جمتمع 
ابلحث العليم العريب  للحاق حبركة اتلاريخ، تكتسب مزيًدا من املصداقية يف يومنا 
ـهذا يف ظل احلقائق املفاجئة اليت كشفت عنها  حمنة الكورونا الراـهنة، يف شلك القفزات 
تناثرت ـهنا وـهناك يف أكرث من دولة بني دول اجلنوب يف هلاثها ملجابهة  العلمية اليت 
ـهذا اخلطر ادلاـهم، وـهو اتلطور غري املسبوق اذلي يؤكد مصداقية الرؤية املستقبلية هلذا 
العمل ابلحيث، حني داع املجتمع العليم العريب إىل تكثيف اتلعاون العليم مع علماء 
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دول اجلنوب، بما يمّكن ـهذا اتلكتل اجلنويب تدرجييًّا من حتويل اجتاه دفة ابلحث العليم 
اليت استأثر بها الغرب يف العصور احلديثة عرب توجهه األحادي الحتاكر تصدير العلم 
واملعرفة إىل اكفة جنبات العالم، حنو االنطالق إىل بناء نسق حوارات علمية جديدة من 
شأنها حتقيق اتلفاعل السليم واتلاكمل املعريف فيما بينها وبني املنتج ابلحيث الغريب، بما 
يضمن احرتام مقتضيات اخلصوصية اثلقافية املجتمعية ابليئية بني املجتمعات املختلفة؛ 

تلصب تلك املحصلة املعرفية الرثية يف صالح اإلنسانية قاطبة. 

ذلك إىل جانب ما تطرق إيله من قضايا علمية فلسفية بما حيفز ىلع انلقاش املتعمق 
وادلراسة املتمحصة، سواء من حيث دعوته إىل األخذ بفلسفة متجددة ومعارصة لوحدة 
اتلخصصات  وراء  املحموم  للهاث  نتيجة  احلديث؛  العرص  يف  احنرست  اليت  املعرفة 
ادلقيقة خدمة ملنطق السوق، أو أولوية املوروث املحيل يف ابلحث العليم، أو العمل ىلع 
اتلوظيف األمثل لعنرص االختالف بني املعرفة واخلربات الواردة وبني العنارص اثلقافية 
واملجتمعية املكونة للبيئة املستقبلة، فضاًل عن قضية القضايا يف تقديري وحنن يف خضم 
أزمة الكورونا، أال ويه أخالقيات ابلحث العليم، املرتبطة بالرسالة اإلنسانية للمعرفة، 
الرصااعت  أتون  أو  السوق  اقتصاديات  مقتضيات  عن  بنفسها  تسمو  أن  جيب  واليت 
السياسية، وذلك نتيجة اللغط ادلائر حول املنشأ الغامض هلذا الفريوس املريب. ولكها 
قضايا ملحة يف اعلم املعرفة وابلحث العليم بما يفتح األبواب ىلع مرصاعيها للنقاش 

واتلعليق واإلضافة.  

أ. د. مصطىف الفيق

مدير مكتبة اإلسكندرية



 مقدمة املحرر للطبعة العربية
كيف نذكي فكرنا الناقد يف خمتلف التخصصات؟

منذ استقبلنا علوم الغرب احلديثة يف القرن اتلاسع عرش، وحنن يف حالة من القلق 
بإزاء تراثنا املعريف يف خمتلف املجاالت، مما أدى بنا للتعلق بذلك الوافد احلديث من 
بالد الشمال األورويب، عماًل بمقولة: بضاعتنا رُدَّت إيلنا، أي أن ما أفادت به أوروبا 
الالتينية  القداىم إىل  العرب  الرابع عرش عن طريق ترمجة علوم  القرن  خاصة منذ 
للمراجعة؛  حباجة  املقولة  ـهذه   أن  إال  ايلوم.  عرب  حنن  إيلنا  اعد  قد  طليطلة،  يف 
فصحيح أن الرأسمايلة اتلجارية األوروبية قد أقبلت ىلع ترمجة علوم أجدادنا العرب 
واملسلمني دلعم مرشوعها، إال أنها حّورته ابتداًء من حاجاتها اتلوسعية ىلع حساب 
انلظام  من  ذلك  يف  وحتللت  نفسها،  العربية  شعوبنا  ذلك  يف  بما  األخرى،  الشعوب 
القييم اذلي اكن حيكم وينظم ما اكتشفه أجدادنا األوائل حىت تنطلق يف مرشوعها 
بال حساب لرضر أو انتهاك حلقوق الغري، بما يف ذلك حقوق شعوبنا العربية املساملة. 
وكما بنّي نلا األستاذ ادلكتور حممد حامد دويدار يف دراسته الرائدة يف ـهذا الكتاب، 
فإن جوع األرض، وحاجة رأس املال يف أوروبا للمعادن انلفيسة يك يَُسّك بها عمالته 
مع توسع نشاطه االقتصادي الرأسمايل، قد حدا بتلك ادلول لغزو بالدنا وسائر بالد 
اجلنوب للحصول ىلع احتياجاتها ـهذه اليت لم تتوفر يف أراضيها. من ـهنا اكنت رحالت 
الغزو االستعماري بدًءا بالربتغال وإسبانيا، ثم إجنلرتا وفرنسا وإيطايلا وـهونلدا... إلخ. 
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ومن ـهنا أيًضا اكن توظيف االكتشافات العلمية تلحقيق تلك األغراض اليت تتناىف 
املصالح  مع  تستقيم  بينما  والعقالنية،  بل  واألخالقية،  اإلنسانية،  املبادئ  أبسط  مع 

االستعمارية واإلمربيايلة نلظمها. 

عرش  اثلامن  القرنني  منعطف  يف  ملرص  انلابليونية  الغزوة  أن  جيًدا  نعلم  وكما 
واتلاسع عرش، قد جلبت معها »علماءـها« ملسح مرص، حىت تتمكن من اهليمنة عليها. 
وـهو ما ترتب عليه إنشاؤـها للـ Institut d’Egypte  اذلي ما زال قائًما حىت يومنا ـهذا 

يف وسط القاـهرة، كما وثقت مسحها ملرص آنذاك يف كتابها املعروف »وصف مرص«. 

املرصية  اللغة  درس  ىلع  توفروا  قد  األوربيني  ابلاحثني  أن  أيًضا  نعلم  كما 
القديمة، وىلع رأس ـهؤالء »شامبليون«، اذلي استعان حبجر رشيد ىلع فك رموز تلك 
فتمثال  االستعماري بلالدنا. ذللك  يدعم مرشوعهم  بوازع  ذلك  فعلوا  لكنهم  اللغة. 
فوق  قدمه  وقد وضع  باريس،  يف  فرانس«  دو  »الكويلج  ساحة  املاثل يف  »شامبليون« 
رأس الفرعون املرصي، يرمز يف ذات الوقت هلذا ادلافع االستعماري يف درس تارخينا 
احلضاري. وىلع الرغم من احتجاج املرصيني ىلع ذلك اتلمثال، فإنه لم يَُزل من موقعه 
يف ساحة »الكويلج دو فرانس«! بل  حني وجهت ادلعوة لألستاذ ادلكتور حممد رؤوف 
اتلداخل  ادلويلة دلراسات  »الرابطة  باسم  اذلي عقدته  املؤتمر  حامد يلليق حبثه يف 
الفرنسية  السلطات  رفضت   ،200٩ مارس  يف  بباريس  ايلونسكو  مقر  يف  احلضاري« 
إصدار اتلأشرية لسيادته دلخول فرنسا وإلقاء حبثه يف مؤتمرنا بمقر ايلونسكو، فقد 
وجهُت إيله ادلعوة باللغة الفرنسية، ذاكًرا فيها عنوان املؤتمر، اذلي ـهو عنوان ـهذا 
الكتاب اذلي يوثق أحباثه، وـهو ما يتعارض مع ما أصدرته اجلمعية العمومية الفرنسية 
من بيان ينص ىلع »فضل االستعمار الفرنيس ىلع املستعمرات«. فكيف يمكن أن 
يقدم حبث عليم يف »اإلسهام العريب املعارص يف اثلقافة العاملية« ىلع أرض فرنسية، ولو 
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اكن يف حوار أكادييم عريب غريب؟ أال يتعارض ذلك مع املصالح اإلمربيايلة لفرنسا 
فيما تدعوه »ما وراء ابلحار«؟

اليت اكن  بالرصاحة  لم يكن  املوقف اإلمربيايل األورويب، ولو  ومع ذلك، فهذا 
األمريكي  باالستعمار  يقاس  ال  فإنه  بلالدنا،  املبارش  استعماره  سنوات  يف  عليها 
البشع بلدل اكلعراق؛ حيث لم يتورع عن إبادة اآلثار القديمة يف متحف بغداد، مع 
إبادة ما يزيد ىلع املليون مواطن عرايق ال ناقة هلم وال بعري يف تلك احلرب، ساعيًا ألن 

يمسح تاريخ بالد ما بني انلهرين ودورـها املعروف يف نشأة احلضارات اإلنسانية.

ومع ذلك لكه فكيف نلا أن نقف بإزاء اتلقدم العليم واتلكنولويج الغريب؟ ـهل 
يكون ذلك باتلوحد به، مربرين ذلك بمقولة: »إن العلم بال وطن«؟ أم نعيد انلظر 
بعيون ناقدة ملا نستقبله من علوم الغرب، ليس نلحاكيها، وإنما لنستخلص منها ما 
يدعم جتاوز واستنهاض تراثات حلونلا الشعبية املحلية يف جمتمعاتنا العربية؟  فوعينا 
انلاقد يقوم ـهنا ىلع إدراك االختالف املوضويع بني الرشوط اليت أنتجت حلول الغرب 
وتقنياته، وما تقتضيه حاجات شعوبنا من خالل تاريخ تكيُّفها مع الطبيعة األويلة. 
وـهو ما حدا باملهندس حسن فتيح الكتشاف عقالنية عمارة الفالح املرصي، اليت 
مع مصاحلهم  هلا، تلعارضها  ما يكونون عداًء  أشد  بالدنا  األعمال يف  مقاولو  صار 

اتلجارية اليت ال تعبأ باحلق العام.

يف  تقف  أن  العربية  بالدنا  يف  واتلعليم  العليم  ابلحث  سياسة  ىلع  يتعني  ـهنا 
وجه ذلك اتلوجه الالعقالين والالإنساين يف جمتمعاتنا؛ حيث يقوم بتكريس املوقف 
االستعماري لشعوبنا، متعايلًا ىلع تراثاتها يف اتلكيف مع طبيعتها إلشباع حاجاتها. 
تويل  بينما  الزراعية،  أراضيها  املباين ىلع  تشيد  أن  يستقيم ملرص  فقل يل: كيف  وإال 
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ظهرـها ملعظم أراضيها الصحراوية، وتلجأ للبناء الرأيس ىلع الرقعة الزراعية، بينما ال 
يزيد أىلع مبىن يف صحراء أريزونا يف الواليات املتحدة ىلع الطابقني؟! 

وبينما ـُهمِّش حسن فتيح يف بالده من جانب مقاويل ابلناء الغريب »احلديث«، إذ 
بنهجه يف ابلناء العضوي يُستوىح يف »نيو مكسيكو« يف الواليات املتحدة! 

واألمر ينطبق باملثل ىلع »حممد رؤوف حامد« )مع حفظ األلقاب العلمية( حني 
تبني أن اعدة الليبيني يف استهالك مادة الاكبسايسني )الشطة( مع لك وجبة ال تُفيض 
لقرحة األمعاء واملعدة، وإنما للوقاية منهما، وذلك ىلع العكس مما عوملته »إدارة الغذاء 
وادلواء األمريكية«. فقد لويق اكتشاف ادلكتور رؤوف بكثري من االستخفاف، إن 
لم يكن االستهجان يف أول األمر، وذلك ليس من جانب ابلاحثني الغربيني وحدـهم، 
وإنما باملثل من جانب زمالئه »املخرضمني« آنذاك يف جامعة الفاتح بليبيا الشقيقة. 
من اعدات  املتوارث  الصادر عن  العلمية الكتشافه  املصداقية  بعد  فيما  ثبتت  وقد 
يف  تعلمه  ما  إنتاج  يعيد  أن  من   

ً
بدال اللييب،  املجتمع  يف  واستهالكه  الغذاء  إنتاج 

اجلامعات األوروبية بطريقة غري ناقدة أو ممحصة. ـهنا يكمن االنفتاح الوايع ىلع 
اآلخر، واتلفاعل اإلجيايب معه بما يدعم حلول اذلات املجتمعية عرب تاريخ تفاعلها 

مع الطبيعة األويلة، وطبيعتها االجتماعية يف خصوصيتها النسبية. 

لم حيصل ىلع أىلع  املعماري راسم بدران، فهو  املهندس  وىلع انلهج نفسه سار 
ادلرجات العلمية من جامعة »دارمشتات« اتلكنولوجية األملانية يلصبح جمرد »داعية« 
لطرق ابلناء الغربية يف جمتمعاتنا العربية الصحراوية، وإنما مىض ىلع نهج حسن فتيح، 
وإن لم يكن ىلع اتصال مبارش به، يلصبح أشهر وأشد املعماريني العرب املعارصين 

دعوة لرسالة فتيح يف العمارة ابليئية انلابعة من تراثاتنا املحلية.
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أما ادلراسة الرائدة يف ـهذا الكتاب لألستاذ ادلكتور حممد حامد دويدار، الرئيس 
والرئيس  اإلسكندرية،  جامعة  احلقوق،  بكلية  السيايس  االقتصاد  لقسم  األسبق 
لصعود  دقيًقا  ترشحيًا  تقدم  فيه  األفارقة،  االقتصاديني  جلمعية  األسبق  املنتخب 
 للواليات املتحدة؛ حيث 

ً
وتدايع نمط اإلنتاج الرأسمايل يف الغرب عرب أوروبا، وصوال

تكشف ادلوافع االقتصادية تلوجهاتها العدوانية بإزاء شعوبنا املساملة. وإذا اكن معيار 
مصداقية أية دراسة علمية تكمن يف مدى تنبؤـها املستقبيل، فإن األحداث ادلويلة 
يف أوروبا والواليات املتحدة اليت جاءت بعد صدور ـهذه ادلراسة بقرابة العقد من 
الزمان، قد أكدت ما تنبأت به من استفحال أزمات الرأسمايلة يف عواصمها الغربية، 
وما أفضت إيله من تفاقم ابلطالة واالحتجاجات الشعبية ـهناك، خاصة يف ظل جاحئة 
كورونا. فهل نراـهن بعد ذلك ىلع امليض يف الرضوخ نلمط يتداىع بهذه الرسعة بسبب 

تفاقم تناقضاته اهليلكية أم نسىع الستكشاف طريقنا املستقل سلميًّا؟ 

جمتمعاتنا  تكيُّف  أسايلب  عن  الصدور  يف  يتمثل  املستقل  الطريق  ـهذا  ولعل 
املحلية مع الطبيعة األويلة، واستلهام آخر ما توصلت إيله البرشية من معارف  علمية 
دلعم وتطوير تلك األسايلب املحلية سعيًا إلشباع أفضل الحتياجات شعوبنا العربية.

ىلع أنه جيدر بنا أن نمزي بني املصالح اإلمربيايلة لألنظمة الغربية، وما يصدر 
عنها من أحباث »علمية«، وشعوب تلك األنظمة، ال سيما بعض علمائها املستقلني، 
مثل أوئلك اذلين ناقشوا ادلراسات اجلادة  بلاحثينا العرب يف ـهذا الكتاب. وال ننىس 
أن »بلهارتس«، ذلك الطبيب األملاين الشاب اذلي قىض حنبه وـهو يستكشف مصدر 
إصابة الفالح املرصي باملرض اذلي صار حيمل اسمه، قد استحق االحتفاء به قوميًّا 

عن جدارة بوضع صورته ىلع طابع بريد مرصي. 
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ولعله مما يبعث ىلع اتلأيس أن احلوار اذلي أداره توفيق احلكيم يف »عودة الروح« 
بني فرنيس وإجنلزيي حول الفالح املرصي اكنت مرجعيته أوروبية مركزية، بينما جند 
مناقشة ابلاحث األملاين »آندرياس فايالند« لزميله األمريكي »جيمس ستيل« فيما 
يتعلق بعمارة حسن فتيح يف ـهذا الكتاب، تقوم ىلع عقالنية ُدورنا الفالحية، وليس 

حبال ىلع أية موقف غريب متعاٍل.

اكن  املحلية  جمتمعاتنا  ىلع  االستعالئية  الغربية  اتلوجهات  من  العكس  وىلع 
اإلنتاج  أستاذ ـهندسة  املوصيل،  ادلكتور حامد  األستاذ  بقيادة  العلمية  ابلعثة  موقف 
يف جامعة عني شمس، يف تنمية أحد املجتمعات املحلية انلائية عن احلرض يف مرص؛ 
حيث اكن رائد ـهذه ابلعثة العلمية صبيًّا يف السابعة عرشة من عمره ال يعرف القراءة 
أو الكتابة، لكنه اكن ىلع علم دقيق بكافة تفاصيل منطقته. حىت إن أستاًذا مرافًقا  
الطبية يف  انلباتات  أنواع  الصيب  يتعلم من ذلك  الزراعة اكن  ابلعثة من لكية  تللك 
احلرض،  عن  انلايئ  املجتمع  ذلك  لرتاث  احرتاًما  إال  ابلعثة  تلك  زادت  فما  منطقته. 
وابلناء عليه تلنمية قدراته يف اتلكيف مع بيئته وتطوير حلوهل املحلية تلحقيق أفضل 

إشباع الحتياجاته.

خمتلف  يف  املحلية  املجتمعات  من  للك  االنتماء  لقيمة  ترمجته  يمكن  ما  وـهو 
أقطارنا العربية، حبيث يمكن االستفادة من اخلربات األجنبية يف دعم وتطوير تلك 

األسايلب املحلية، وليس بالرضورة استجالب نماذج غريبة عليها.  

ـهكذا نرجو أن يكون ـهذا الكتاب فاحتة ويع منهيج بديل ملا ال يزال سائًدا 
الغربية دون تمحيصها  للمناـهج  الرضوخ  يف معاـهدنا ابلحثية ونظمنا اتلعليمية من 
انلاقد ابتداًء من اختالفنا املوضويع، ومنحانا السليم القائم ىلع احرتام االختالفات 
االجتماعية  اخلصوصيات  باحرتام  بدًءا  العالم،  ـهذا  وشعوب  بيئات  بني  املوضوعية 
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اثلقافية)1( يف لكٍّ من جمتمعاتنا املحلية إلذاكء اتلفاعل املتبادل بينها، بناء ىلع احرتام 
ندية حقوق وواجبات لكٍّ منها ىلع حنو يتعلم منه اجلميع يف داخل الوطن الواحد، ويف 

لكٍّ من أقطار الرشق والغرب ىلع حد سواء.

ولعل ادلرس اذلي يقدمه نلا ـهذا الكتاب ـهو اتلغلب ىلع أسطورة الفصل بني 
اتلخصص ادلقيق واملراجعة املجتمعية ملا يعود به ىلع ذلك املجتمع، ومن ثم  حتقيق 
يسبق  لم  ما  وـهو  احلديثة،  اتلخصصات  لاكفة  ممثلة  نماذج  خالل  من  املعرفة  وحدة 
اتلعرض هل من قبل ال ىلع املستوى املحيل، وال ادلويل، من خالل إاعدة تأسيس اكفة 
اتلخصصات ىلع لكٍّ من األرضيات املجتمعية اليت يفرتض فيها أن تتخصص يف تطوير 
احللول اذلاتية للكٍّ منها باالستعانة املقارنة حبلول سواـها من املجتمعات، لكن ابتداًء 
من أسئلتها املحلية. من ـهنا اكن ادلرس امليداين ملختلف املجتمعات ـهو دأب نهجنا 

ابلحيث، قبل أي اجتهاد تنظريي يقوم عليه. 

وـهنا جدير باذلكر أن ابلحث العليم يف ابلالد الغربية ينحو ليس فقط للفصل 
بني احتياجات الغابلية العظىم من األـهايل يف املجتمعات اليت يفرتض أن يعود عليها 
ابلحث العليم بما يعظم من إشباعها الحتياجاتها، كما أن ختصصاته مفصولة تماًما 
مطلوب  إنه  بل  به،  بأس  ال  ما  وـهو  وتفاضلها،  تشعبها،  بدعوى  بعض،  عن  بعضها 

يعّرف األستاذ ادلكتور حممد دويدار اخلصوصية االجتماعية ىلع انلحو اتلايل: »تتكرر يف ظل مالبسات   )1(
معينة للتطور اتلارييخ اذلي يمر به أحد املجتمعات أنشطة ذلك املجتمع بطريقة خاصة تصبح معلًما 
بنوع  خاص  حنو  ىلع  املجتمعية  لألنشطة  اتلكرار  ـهذا  ويتمزي  اتلطور،  من  بها  يمر  اليت  للمرحلة 
النشاطات«  باستمرار بني خمتلف  تتكرر  اتلعرف ىلع عالقات  يمكن  بفضله  اذلي  االنتظام  من 
)راجع ص 31 من كتابه: االقتصاد السيايس علًما اجتماعيًّا )بالفرنسية(، باريس، 1٩٧٤- ترمجيت 
ُب ىلع ـهذا اتلعريف ادلقيق برضورة احرتام خصوصيات لك من جمتمعاتنا العربية  عقِّ

ُ
ىلع األصل(. وأ

ي والسليم مع سائر خصوصيات املجتمعات املختلفة يف الوطن الواحد، ومع سائر  يف تفاعلها انلدِّ
األوطان ىلع مدى الوطن العريب والعالم أمجع.
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وبشدة، لكن ليس ىلع حساب عالقتها العضوية باألساس املجتميع الصادرة عنه، 
 

ً
واملفرتض فيها أن تكرَّس إلشباع حاجات الغابلية العظىم من أعضائه. فيه بدال
ف لسباق اهليمنة ىلع الشعوب املساملة عن طريق توظيف آيلات التسليع  من ذلك تُوظَّ
يف السوق العاملية اليت يُفَصل فيها املنتَج عن صاحبه، ومن ثم عن مستهلكه،  وتصبح 
هل قوانينه املنفصلة عن االثنني، واملغرتبة عنهما يف آن، مما يغطي ىلع عمليات انتهاك 

حقوق اآلخرين.

ولعل التساؤل املرشوع ـهنا: ما دام ـهذا الكتاب يقرتح عن طريق نماذج ميدانية 
يف مخسة ختصصات ممثلة ملختلف ميادين املعارف احلديثة، ما دام ـهذا الكتاب يسىع 
ملخاطبة القارئ العريب العام واتلفاعل معه، فلَم ُكتبت دراساته أصاًل بلغتني أوربيتني 

ـهما اإلجنلزيية والفرنسية، ولَم لْم تُكتب بالعربية؟ 

اإلجابة عن ـهذا السؤال تتشعب لشقني: الشق األول يتعلق بالصياغة اللغوية 
لألحباث املقدمة ـهنا، إذ لم يكن أمامنا خيار آخر عندما عقدنا ـهذا اللقاء ابلحيث 
يف مقر ايلونسكو بباريس نلجمع بني باحثينا العرب، واملعّقبني عليهم من ابلاحثني 
الغربيني. فهؤالء األخريون ال يعرفون العربية يك يعّقبوا ىلع ما قُدم من أحباثنا. ذللك 
اكن لزاًما علينا أن خناطبهم بلغات يفهمونها حىت نتيح هلم فرصة اتلفاعل معنا. وـهو 
ما  أيًضا  وـهو  الكتاب.  املنشورة يف ـهذا  الغربية  اتلعقيبات  ثمرته يف  القارئ  ما جيد 
ابلديل تلوجهات  ابلحيث  ملنهجنا  الكبار  الغربيني  ابلاحثني  احنياز ـهؤالء  فيه  سجل 
ألرضياتنا  النسبية  اخلصوصية  عن  بصدورنا  الغرب،  يف  السائدة  العليم  ابلحث 
احتياجات  إلشباع  وحتويلها  األويلة،  الطبيعة  مع  تكيفها  يف  اثلقافية  املجتمعية 
األـهايل يف لكٍّ من تلك املناطق، واالنطالق من الوقوف ىلع ـهذه األرضيات املجتمعية 
يف استقبال ممّحص للنتائج ابلحثية من اكفة أحناء العالم، وليس بالصدور »املتعايل« 
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ىلع احللول املتوارثة يف جمتمعاتنا من خالل الوافد من حلول »ابلالد املتقدمة«. ـهنا 
تصبح لغة صياغة األحباث ثانوية، وذلك ىلع العكس من اتلوجه االسترشايق ملجامع 
اللغة العربية يف بالدنا باسم انفتاحها ىلع العالم اخلاريج. فمرجعيتها غربية بامتياز 

ىلع الرغم من اغياتها املعلنة يف »احلفاظ« ىلع لغتنا القومية! 

أما الشق اثلاين من اإلجابة فيتعلق باملنطلق املعريف اذلي صدرنا عنه يف تأسيس 
ـهذه الرابطة العلمية ادلويلة، إذ يقوم ىلع العكس من توجه األحباث الغربية تلجاوز 
كما  البرشية،  يفيد  أن  يمكن  ما  وـهو  العليم.  ابلحث  تواضع عليه  ما  آخر  سقف 
الطبيعية  للعلوم  »آينشتاين«  جتاوز  املثال  سبيل  ىلع  خذ  يضريها.  أن  أيًضا  يمكن 
الرصااعت  غليان  فرتة  يف  خاصة  طاقة،  إىل  املادة  حتول  قانون  باكتشافه  اتلقليدية، 
تيسري  إىل  وإن اكن عن غري ويع،  ـهذا،  اكتشافه  أفىض  فقد  الرأسمايلة.  ادلول  بني 

»اخرتاع« القنبلة اذلرية)2(.

وـهو ما حدا بـ»دورينمات« - الاكتب السويرسي - بعد احلرب العاملية اثلانية إىل تأيلف مرسحيته   )2(
نأيًا  الاكرسة  اكلوحوش  القضبان  خلف  العلماء  ـهؤالء  بوضع  فيها  يطالب  اليت  الطبيعة«  »علماء 
بالبرشية عما يسببونه من كوارث. وقد دار بيين وبني »دورينمات« نقاش حاد حول ـهذه املرسحية 
علماء  يف  ليس  العيب  أن  يف  املرسيح  ملوقفه  نقدي  تلخص  حيث   ،1٩85 اعم  ىف  مرص  زار  حني 
الطبيعة، وإنما يف انغالق اتلخصصات العلمية ىلع بنياتها ادلاخلية، والسيع ملجرد جتاوز معرفتها 
البرش، خاصة  اليت صنعها  اثلانية )االجتماعية(  الطبيعة  بعالقة  بالطبيعة األويلة، دون ويع منها 
يف ظل تطور الرأسمايلة يف أوروبا، بالطبيعة األويلة موضوع أحباثهم. وـهنا جند عبارة »ديكارت« يف 
 Maitriser la :القرن السابع عرش ممثلة ذللك اتلوجه االستحواذي والعدواين بإزاء الطبيعة األم
 من اتلكيف املتناغم معها، وـهو ما جنده ايلوم جليًّا يف ظاـهرة 

ً
nature )فلنسيطر ىلع الطبيعة(، بدال

الزراعية،  القادمة بمجااعت تتمخض عن اختفاء األرايض  االحتباس احلراري اليت تهدد األجيال 
وتفيش اتلصحر يف العالم: موضوع احتجاجات تالميذ املدارس يف أوروبا وسائر ابلالد الغربية. 
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أما »فلسفة« رابطتنا العلمية فتقوم ىلع أساس تكريس ابلحث العليم إلشباع 
حاجات املجتمعات املحلية يف تفاعلها السليم مع سائر اخلصوصيات املجتمعية. يف 
ـهذه احلالة ال يمكن للبحث العليم أن يسبب رضًرا ملن حيرص ىلع خدمتهم بوصفه 

نشاًطا جمتمعيًّا يف منًح ختصيص. 

هلذا قمت بتأسيس سلسلة كتب يف كمربدج  تتصدى هلذا املطلب ىلع نطاق 
دويل حتت عنوان: حنو ثقافة اعملية عقالنية حبق. وقد اختريت اللغة اإلجنلزيية هلذا 

الغرض ملجرد كونها لغة اتلواصل الرئيسية ىلع مستوى العالم، ليس أكرث، وال أقل.

به لكٌّ من  قام  املتمزي اذلي  باجلهد  أشيد  أن  بد  املقدمة ال  أن أختم ـهذه  وقبل 
قدمت  اليت  ادلراسات  مؤلفو  بينهم  من  اكن  وقد  الكتاب،  ـهذا  فصول  مرتجيم 
العرب  علمائنا  وشيخ  الكبري   العالم   مقدمتهم  ويف  بباريس،  ايلونسكو  اجتماع  يف 
واألفارقة يف جممل العلوم االجتماعية، وليس يف علم االقتصاد وحده، األستاذ ادلكتور 
الرائدة للغة العربية ىلع الرغم من  حممد حامد دويدار، اذلي تكبد ترمجة دراسته 
 من األستاذ ادلكتور حممد رؤوف حامد، 

ًّ
ظروفه الصحية غري املواتية. كما أشكر كال

نبيل  األستاذ  املتمزي  االجتمايع  وابلاحث  إسماعيل،  إيمان حامد  األستاذة  وابلاحثة 
تكون  أن  نرجو  العمل  هلذا  ترمجات  من  قدموه  ما  ىلع  بهنيس؛  وادلكتور  مرقس، 
مصطىف،  ماجد  ادلكتور  أشكر  كما  العريب.  اعملنا  يف  قرائنا  وبني  بينه   

ً
فعاال جرًسا 

األستاذ بقسم اللغة العربية بكلية األلسن جامعة عني شمس ىلع تطوعه باملراجعة 
اللغوية نلصوص الكتاب، والفنان الكبري أمحد اجلنايين ىلع ما قدمه من مقرتحات 
وجتارب مرثية تلصميم الغالف. وأخرًيا وليس آخًرا كيف يل إال أن أتوجه بالشكر 
ترحيبه  الفيق، ىلع  ادلكتور مصطىف  األستاذ  اإلسكندرية،  مكتبة  لرئيس  واالمتنان 
وكرمه بدعم ترمجة ونرش ـهذا العمل حتت لواء ذلك الرصح اثلقايف الرفيع. وأن أشكر 
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فاطمة  السفرية  انلور، يف مقدمتهم سعادة  إىل  الكتاب  إخراج ـهذا  لك من ساـهم يف 
واألستاذة  ادلويلة،  للعالقات  اإلسكندرية  مكتبة  مدير  مستشارة  عتمان،  الزـهراء 
ألفت جافور، مستشارة مدير املكتبة للنرش، وادلكتور حممد حسن ىلع ـهمته ودقته 
الكرام يف فريق  للطبع، وسائر زمالئه  الكتاب قبل مثوهل  العايلة يف مراجعة جتارب 
إدارة النرش باملكتبة. فلهم مجيًعا لك الشكر والعرفان ىلع ما قدموه من دعم يك يصدر 
ـهذا الكتاب لقرائنا العرب بلغتنا  القومية عىس أن حيظى بتفاعلنا مجيًعا. بل إننا 
نراـهن ىلع ـهذا اتلفاعل املثمر مع ادلراسات املعمقة يف ـهذا العمل بوصفها نماذج ممثلة 
ملختلف فروع املعرفة احلديثة، وبوصفها مقرتًحا منهجيًّا يتجسد يف ـهذه ادلراسات، 
ويدعو ملناقشته ىلع أوسع نطاق يف اعملنا العريب من أجل استقالنلا الفكري واثلقايف 

يف مجيع اتلخصصات. 

وال شك أن ـهنالك الكثري من األحباث وادلراسات اليت لم تطأـها بعد »رابطتنا 
وتسجيلها  تأسيسها،  رشف  يل  اكن  اليت  احلضاري«)3(،  اتلداخل  دلراسات  ادلويلة 
رسميًّا يف أملانيا االحتادية )حسب نظام تسجيل اجلمعيات العلمية األـهلية ـهناك( آماًل 
أن تقدم بدياًل أكرث عقالنية واحرتاًما حلقوق اإلنسان والطبيعة من اتليار السائد يف 
ابلحث العليم، إال أنه ليس دلى رابطتنا ـهذه أي مقر ثابت حىت اآلن تمارس فيه 

من بني تلك املجاالت، ىلع سبيل املثال ال احلرص، املوسيىق العربية املعارصة، وكيف نستنهضها من   )3(
كبوتها احلايلة، ودلينا يف ذلك العالِم والفقيه املوسييق الكبري، األستاذ ادلكتور فتيح اخلمييس، كما 
إشباع  تنظيم  تستهدف  قوانني  من  عنها  يصدر  وما  العربية،  دلساترينا  املقارن  لدلرس  حباجة  أننا 
احتياجات جمتمعاتنا يف ظل العالقات ادلويلة الراـهنة، ودلينا يف ـهذا املجال اخلصب العالم  القانوين 
الكبري األستاذ ادلكتور عيل الغتيت، اذلي ننتظر الكثري من دراساته امليدانية واتلنويرية املرثية يف 

ـهذا املضمار.
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اجتمااعتها ابلحثية وأنشطتها اثلقافية، فما أجدرـها أن يُطرح إنشاء مقر هلا لالكتتاب 
العام ملا فيه نهضة شعوبنا العربية واستنهاض قدراتها اإلبداعية الاكمنة. 

أ. د. جمدي يوسف
رئيس »الرابطة ادلويلة دلراسات اتلداخل احلضاري«

International Association of Intercultural Studies (IAIS)
magdiyoussef177@gmail.com
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الفصل األول

 املحلية منبًعا للعاملية: 
نموذج من علم األدوية )الفارماكولوجيا( التأثري 

اإلجيايب للكابسايسني )املكون الرئييس يف الغذاء 
التقليدي الليبي »اهلريسة«( عىل قرحة املعدة وعىل 

امتصاص األدوية عرب األغشية البيولوجية)*(

د. حممد رؤوف حامد
 أستاذ علم األدوية والسموم، اهليئة القومية للرقابة وابلحوث ادلوائية، القاهرة

 raoufh@yahoo.com

علميتني  مساهمتني  ىلع  شاهًدا  اعًما،  األربعني  قرابة  منذ   ،1981 صيف  اكن 
وقد  احلريف(،  الفلفل  يف  الفعالة  )املادة  للاكبسايسني  ادلوائية  اتلأثريات  خبصوص 
وضح بالفعل - فيما بعد - أنهما قد قدما ما هو جديد ومتمزي، بل وغري مسبوق يف 

جماالت الصيدلة وعلم األدوية.

املساهمة األوىل اكنت ختتص باكتشاف قدرة »الاكبسايسني« ىلع ترسيع امتصاص 
ابلحث  أليق  )وقد  أصحاء  أشخاص  يف  الفيم  اتلجويف  من  »السلفاثيازول«  دواء 
اخلاص بذلك يف املؤتمر ادلويل اثلامن للفارماكولويج، االحتاد ادلويل لعلم األدوية، 

طوكيو- 1981(.

ترمجة مؤلف هذه ادلراسة.)*( 
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الاكبسايسنب  بقدرة  اخلاص  االكتشاف  يف  فتمثلت  اثلانية،  املساهمة  أما 
بهذا  اخلاص  ابلحث  ُعرض  )وقد  اجلرذان  يف  املعدة  قرحة  إحداث  من  احلماية  ىلع 
االكتشاف يف املؤتمر ادلويل الـ 41 لعلوم الصيدلة، االحتاد ادلويل للصيدلة، فيينا- 

اعصمة انلمسا، 1981(.

إن  اتلارخيية، حيث  فقط ألبعادهما  ترجع  األساسيني ال  العملني  أهمية هذين 
امللبسات االجتماعية - اثلقافية اليت أجري هذان ابلحثان يف إطارها )فضًل عن 
يف  نفسها  ابلحثية  املجموعة  بواسطة  أجريت  واليت  بها،  املتصلة  األخرى  ابلحوث 
الفرتة من 1979 إىل 1984( تزيح الستار عن بعض القضايا املسترتة، أو اليت لم تنضج 
تماًما بعد، خبصوص نقطة االنطلق يف ابلحث العليم يف العديد من بدلان اجلنوب 

)إفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية(.

من هذا املنظور تعرض الورقة ملا ييل:

قائمة بابلحوث اليت أجريت. ( 1)

كيف وأين بدأت هذه ابلحوث؟( ()

املعرفة الفارماكولوجية الرئيسية اليت اكنت متواجدة خبصوص الاكبسايسني قبل ( ()
إجراء هذه ابلحوث.

املعرفة ( 4) إىل  مرة(  ألول  عرضها  )عند  ابلحوث  هذه  أضافتها  اليت  املساهمات 
الفارماكولوجية السائدة آنذاك.

مسارات ما ييل ذلك من نمو يف املعرفة الفارماكولوجية.( ()

ادلروس املستفادة.( ()
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أوًل: قائمة بالبحوث التي أجريت

)أ( حبوث عرضت يف مؤتمرات دويلة

تأثري الاكبسايسني ىلع امتصاص السلفاثيازول من اتلجويف الفيم )املؤتمر ادلويل ( 1)
اثلامن للفارماكولويج، االحتاد ادلويل لعلم األدوية، طوكيو، ايلابان، يويلو 1981(.

األثر الوايق للاكبسايسني ضد اإلحداث املعميل لقرحة املعدة يف اجلرذان )املؤتمر ( ()
انلمسا،   - فيينا  للصيدلة،  ادلويل  االحتاد  الصيديلة،  للعلوم   41 الـ  ادلويل 

سبتمرب 1981(.

تأثري الاكبسايسني ىلع تنشيط إنزيمات األيض بواسطة الفينوباربيتال يف اجلرذان ( ()
)الورشة األوروبية اثلامنة لأليض ادلوايئ، يليج، بلجياك (198(.

تأثري الاكبسايسني ىلع امتصاص األدوية وعبورها األغشية ابليولوجية )املؤتمر ادلويل ( 4)
الـ(4 لعلوم الصيدلة، االحتاد ادلويل للصيدلة، مونرتو- سويرسا، سبتمرب (198(.

)ب( حبوث تم نرشها يف دوريات علمية

جرى نرش مجيع ابلحوث اليت أجراها املؤلف مع فريقه من الطلب )والزملء( 
يف يلبيا، وكذلك تلك اليت قام بها بعد ذلك، أثناء فرتة تواجده كباحث زائر يف معهد 
 .ETH علم السموم )السويرسي(، واتلابع للك من جامعة زيوريخ ومعهد ابلويلتكنيك

 .Drug Research Egypt واكن النرش يف دورية حبوث ادلواء )املرصية( العريقة

اخلاص  ابلحث  وهو  أجنبيًّا،  أو  حمليًّا  نرشه  يمكن  لم  فقط  واحد  حبث  هناك 
باكتشاف أثر الاكبسايسني يف الوقاية من إحداث قرحة يف املعدة، باعتباره خارًجا عن 
بمؤتمر  اخلاص  املقتطفات  كتاب  يف   )1)) )رقم  كمقتطف  واملوثق  املألوفة،  املعرفة 

االحتاد ادلويل للصيدلة يف فيينا اعم 1981.
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ثانًيا: كيف وأين كانت نقطة البدء؟

يف  كمدرس  الصيدلة  للكية  األاكديمية  باهليئة  املؤلف  اتلحق   ،1978 أكتوبر  يف 
جامعة الفاتح، بليبيا، حيث اكنت اللكية وقتها حديثة اإلنشاء، ولم يكن قد خترج منها 

أية دفعة بعد. فقد اكنت أول دفعة من الطلب فيها ال تزال يف نهاية الصف اثلاين.

واكن ىلع املؤلف وقتها )واكن يف اثللثني من العمر( أن يقوم بتدريس علم األدوية 
)الفارماكولويج( للطلب اجلدد يف الصف اثلاين. ولم يكن دليه خربة تدريسية، حيث 
اكن يف السابق، ومنذ خترجه، يف اعم 1970، يقترص ىلع العمل يف املجال ابلحيث. ذللك جلأ 
املؤلف إىل خربة زملئه األكرب من كبار األساتذة، واكنت املفاجأة أن مع تطبيقه ادلقيق 
خلرباتهم اكن املتبقون من الطلبة يف نهاية املحارضة ال يزيدون عن نصف العدد اليلك 
منهم )0( طابًلا وطابلة من عدد 40(. واكنت املفاجأة األكرب للمؤلف أن تعقيب زملئه 
من األساتذة الكبار لم يتعلق بطريقة اتلدريس، وإنما بوجوب تسجيل غياب الطلب يف 

لك حمارضة حىت ينضبط احلضور إىل نهاية فرتة املحارضات)!!!(.

لم يقبل املؤلف بنصيحة األساتذة، وأدرك أن عليه أن يعتمد ىلع نفسه. وعليه، 
فقد اجته إىل مكتبة لكية الرتبية اليت اكنت حلسن احلظ ىلع مقربة من لكية الصيدلة. 
إىل  الطلب  ينجذب  حىت  اتلدريس  طرق  تطوير  وكيفية  أصول  ىلع  بعمق  يلتعرف 

حضور املحارضات بدافع املعرفة، وليس ختوفًا من تسجيل غيابهم.

أن  املؤلف  اكتشف  تقريبًا(  ويلًل  )نهاًرا  الُمركز  االطلع  من  أسبوعني  وبعد 
فهًما  اكتسب  فقد  كبرًيا.  تشوًها  إال  األغلب  يف  ليست  اجلامعية  اتلعليمية  العملية 
املفهوم  واكن  اتلعلم(.  باألحرى  )أو  اتلعليم  يف  احلديثة  والطرق  للمفاهيم  وإدرااًك 
العملية  يف  تطبيقه  يف  انطلق  ثم  ومن  للغاية،  به  واقتنع  عنده  نما  اذلي  الرئييس 
اتلعليمية، هو أن »الطالب اجلاميع يعترب رشيًكا يف العملية اتلعليمية وليس تابًعا«.
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كنتيجة ذللك، وىلع مدى فرتة زمنية قصرية، حدثت باتلدريج تغيريات جذرية 
يف العملية اتلعليمية لعلم الفارماكولويج لطلب السنة اثلانية.

اكنت خمرجات هذا اتلغيري اجلذري أبعد من جمرد االلزتام اتللقايئ اليلك )تقريبًا( 
عدم  )رغم  األىلع  يه  حضورهم  نسبة  اكنت  حيث  املحارضات،  حبضور  للطلب 
تسجيل احلضور والغياب(. فقد أصبح الطلب يف حالة شغف بالفارماكولويج، حىت 
إنهم سعوا تلغيري اتلدريب الصييف السنوي يف الصيديلات يلصبح تدريبًا ىلع إجراء 

ابلحوث يف علم األدوية )الفارماكولويج(.

وعليه، حتول الطلب مع أستاذهم )املحارض( إىل فريق حبيث صغري.

اكنت هذه يه اخلطوة األوىل يف أول حبوث فارماكولوجية جترى يف هذه اللكية يف 
يلبيا. وقد اكنت هذه اخلطوة يه اليت قادت إىل األعمال ابلحثية املشار إيلها ىلع مادة 

الاكبسايسني، واليت فتحت آفاقًا جديدة يف علم الفارماكولوجيا. 

السؤال اآلن: ملاذا الاكبسايسني؟

اكن ىلع املؤلف )املحارض وقتذاك( أن يأخذ يف االعتبار عدة عوامل أثناء اختيار 
الصغري. ومن أهم  الفريق ابلحيث )الطليب(  يتعامل معها هذا  اليت  انلقطة ابلحثية 
هذه العوامل اليت شلكت جوهر قنااعته أن الطلب رشاكء يف العملية اتلعليمية، وأن 

النشاط ابلحيث هو جزء من أو هو الوجه اآلخر للعملية اتلعليمية.

اكن من املهم إذن أن يشعر الطلب باألهمية )العلمية املجتمعية( للنقطة ابلحثية، 
واليت جيب - يف نفس الوقت -– أن تقود إىل مساهمة )أو مساهمات( معرفية جديدة.

من هنا اكن االختيار دلراسة اتلأثريات الفارماكولوجية ملادة الاكبسايسني، واليت 
تنبع خصوصيتها بالنسبة هلم من تعرض الليبيني هلا باستمرار. وىه املادة الفعالة يف 



36 اإلسهام العريب املعارص يف اثلقافة العاملية: حوار عريب - غريب36

يف  أساسيًّا  عنرًصا  تشلك  واليت  »اهلريسة«،  منه  تصنع  اذلي  احلريف  األمحر  الفلفل 
الوجبات ايلومية اثللث ملعظم الليبيني.

العاليم جرت  املستوى  إجراؤه من حبوث ىلع  ما سبق  استعراض  وبعد  هكذا، 
صياغة هدفني حبثيني أساسيني. اهلدف األول هو اختبار األثر املمكن للاكبسايسني 
ىلع امتصاص األدوية، وأما اثلاين فقد اكن ابلحث يف حقيقة الفكر الشائع خبصوص 

مسئويلة الاكبسايسني عن إحداث قرحة املعدة.

خطوات  إىل  ذلك  بعد  قاد  واذلي  ابلحيث  اتلوجه  إىل  املدخل  هو  هذا  اكن  لقد 
وخمرجات مهمة.

ثالًثا: املعارف الفارماكولوجية الرئيسية التي كانت موجودة عن الكابسايسني 
قبل البدء يف هذه البحوث )يف أواخر سبعينيات القرن العرشين(

قدرة  الاكبسايسني يه  اكتشفت عن  قد  اليت اكنت  األهم  اخلاصية  ربما اكنت 
هذه املادة، عند اتلعرض جلراعت اعيلة أو متكررة منها، ىلع إلغاء حساسية نهايات 
مواد  أية  نتيجة  العصبية  االتلهابات  نشوء  منع  بمعىن  وذلك  )الطرفية(.  األعصاب 
يمكن أن حتدث هذه االتلهابات، أو نتيجة لتسليط شحنات كهربائية ىلع نهايات 

األعصاب ذات احلساسية لأللم.

من اخلصائص األخرى اليت اكنت معروفة باملثل عن مادة الاكبسايسني، يمكن 
اإلشارة إىل إحداث اخنفاض يف درجة احلرارة، األمر اذلي ثبت اختفاؤه عند تعرض تاٍل 
جلراعت اعيلة من الاكبسايسني، وزيادة مرور ادلم بمنطقة املعدة، واتلداخل السليب مع 
امتصاص ادلهون من األمعاء. كما أنه قد وُجد أيًضا أن الاكبسايسني يمنع امتصاص 
اجللوكوز من األمعاء )يف جتارب معملية ىلع أجزاء من األمعاء، وذلك خارج اجلسم 
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اليح––––– In Vitro(. كما أنه قد وُجد أن الاكبسايسني ُيدث تداخًل مع بعض اتلحوالت 
الكيميائية لألدوية يف اجلسم، وذلك فيما يتعلق باالتلهابات وباأليض. كما اكن قد 

ا حليوية بعض أنواع ابلكترييا. تبني أن هل أثًرا مضادًّ

رابًعا: استعراض نتائج بحوثنا املبكرة )التي بدأت يف كلية الصيدلة يف ليبيا(

يمكن تصنيف هذه ابلحوث إىل ثلثة جماالت:

املجال األول: »أثر الاكبسايسني كواٍق )أي يف احلماية( من اإلحداث املعميل لقرحة 
املعدة يف اجلرذان«

املؤتمر ادلويل  به يف  بالضبط عنوان ابلحث اذلي شاركنا  العنوان هو  اكن هذا 
للعلوم الصيديلة الـ 41، واذلي عقد يف فيينا بانلمسا اعم 1981. 

لقد اكن هناك قصد من جعل عنوان ابلحث بهذا الوضوح، حيث اكنت انلتائج 
ومناقضة  )بل  املؤتمر، خمتلفة عن  إيلها، وجرى عرضها يف هذا  اتلوصل  اليت جرى 
تماًما( للفكر الشائع وقتها عن الاكبسايسني يف اكفة أرجاء العالم. اكن الفكر الشائع 
وباتلايل  هلا،  اجلدل واألغشية  تعرض  اتلهابًا عند  مادة حتدث  الاكبسايسني  بأن  يقول 
اجلراعت  استخدام  عند  بها  قمنا  اليت  اتلجارب  أن  إال  املعدة.  يف  قرحة  تسبب  فيه 
املناسبة من الاكبسايسني )أي جراعت يف حدود املدى اخلاص باجلراعت اليت يمكن 
أن يتعرض هلا اإلنسان( قد أثبتت عكس ذلك تماًما. ونظًرا ألن انلتائج اكنت ىلع 
العلمية،  األوساط  تمهلنا يف عرضها ىلع  فقد  املجال،  الشائع يف هذا  الفكر  عكس 
حبيث تأجل هذا العرض من نهاية 1979 إىل اعم 1981 حيث جرى العمل ىلع نموذجني 

معمليني إلحداث القرحة.

اكن انلموذج األول هو إحداث قرحة املعدة بواسطة اإلجهاد العصيب.
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احلركة  حتجيم  خلل  من  عصيب  إلجهاد  اجلرذان  تعريض  تم  انلموذج  هذا  يف 
ملدة 0( ساعة وذلك بدون )أو بسبق( تعرض اجلرذان للاكبسايسني يف جراعت مفردة 
)أي مرة واحدة( قدرها 1 أو 4 أو 8 جمم للك كجم، أو جرعة يومية ىلع مدى 7 أيام 
)وقدرها 1 أو ( أو 4 جمم للك كجم(، أو يوميًّا طوال 14 يوًما، وقدرها ( جمم للك كجم.

وأما انلموذج اثلاين، فاكن إحداث قرحة يف املعدة بواسطة إعطاء اجلرذان مادة 
الطرف  ربط  جرى  قد  يكون  أن  بعد  كجم،  للك  جمم   )00 جبرعة  بالفم،  األسربين 

السفيل من املعدة.

يف هذا انلموذج تم تعريض اجلرذان، للاكبسايسني قبل إحداث القرحة، وذلك جبرعة 
مفردة )1 جمم للك كجم(، أو جبراعت يومية )( أو 8 جمم للك كجم( ىلع مدى 0( يوًما.

الاكبسايسني  ملادة  اتلعرض  سبق  أن  انلموذجني  كل  يف  انلتائج  أوضحت  لقد 
تتناسب  احلماية  وأن هذه  املعدة،  الواضحة من حدوث قرحة يف  احلماية  يتسبب يف 
مع اجلرعة املعطاة )يف إطار املدى اذلي اتبع من اجلراعت(. ولقد وصلت هذه احلماية 
إىل حد احلماية الاكملة )أي 100%( يف حالة اجلرعة املفردة 8 جمم للك كجم ىلع مدى 

0( يوًما قبل اتلعرض لألسربين. 

هذا، وقد جرى تفسري دور الاكبسايسني يف احلماية من قرحة املعدة من خلل ما 
يؤدي إيله من زيادة يف اإلمداد بادلم ملنطقة املعدة، وكذلك فعله يف تقليل حساسية 

نهايات األعصاب املوصلة للمعدة. 

اجلدير باذلكر أن األحباث العاملية اللحقة قد أثبتت صحة اتلفسريين السابقني، 
إضافة إىل ما استحدثته من تعمق يف اتلفسري باستخدام اتلقنيات األحدث.
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املجال اثلاين: تأثري الاكبسايسني ىلع امتصاص األدوية ومرورها عرب األغشية 
ابليولوجية

اكن أول حبث أجريناه يف هذا املجال هو ذلك اذلي تم إلقاؤه يف طوكيو اعم 1981. 

قياس  الطلبة(، عن طريق  من   ))( متطوعني  ابلحث ىلع  إجراء هذا  تم  ولقد 
قدر  وجود،  عدم  وىف  وجود،  )يف  الفيم  اتلجويف  من  السلفاثيازول  مادة  امتصاص 
4( من األلف جمم من الاكبسايسني(، وذلك أثناء وجود املحلول ادلوايئ يف الفم لفرتة 

ترتاوح من 1 إىل 7 دقائق.

لقد أوضحت انلتائج ما ييل: زيادة امتصاص ادلواء عند الطلب اذلين تعودوا 
ىلع تناول اهلريسة مقارنة بمن ال يتناولوها وال يتناولون الاكبسايسن يف أية صورة. أن 
وجود الاكبسايسني يف املحلول ادلوايئ يرسع من امتصاص ادلواء يف املجموعتني، غري 
أن هذا الترسيع يكون بدرجة أىلع عند األشخاص اذلين ال يتناولون الاكبسايسني 
يف أية صورة. وبينما اكن من اليسري تفسري هذه انلتائج من خلل املعرفة املتاحة عن 
تأثري الاكبسايسني ىلع اإلمداد بادلم وكذلك ىلع األعصاب، إال أن هذه انلتائج اكنت 
مناقضة تماًما نلتائج سابقة اكن قد تم نرشها اعم 1978 بواسطة باحثني من تايلند 

خبصوص امتصاص اجللوكوز.

هكذا اكنت انلتائج اليت تم احلصول عليها من ناحية، وكذلك تناقضها مع نتائج 
سابقة من ناحية أخرى، حافزين للمزيد من العمل ابلحيث خبصوص تأثري الاكبسايسني 
يف هذا املجال. وقد تضمنت اتلجارب اإلضافية اليت تلت تأثري الاكبسايسني ىلع ما ييل: 
امتصاص اجللوكوز من اتلجويف الفيم عند متطوعني من الطلب. امتصاص دواء 
السلفاثيازول من أمعاء اجلرذان. مرور اجللوكوز عرب )أو إىل( جدل الضفدعة. هذا وقد 
أوضحت هذه ابلحوث قدرة الاكبسايسني ىلع ترسيع امتصاص األدوية ومرورها عرب 
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)أو إىل( األغشية ابليولوجية، وقد تم عرض اكفة هذه انلتائج يف املؤتمر ادلويل الـ (4 
للعلوم الصيديلة يف مونرتو )سويرسا( وذلك يف سبتمرب (198. أضف إىل ذلك أن هذه 
اخلاصية للاكبسايسني فيما يتعلق بامتصاص دواء ابلاراسيتامول من أمعاء اجلرذان قد 

تأكدت يف حبث نرش يف دورية حبوث ادلواء املرصية اعم (198.

وأن  األدوية،  امتصاص  من  يرُسع  الاكبسايسني  أن  انلتائج  هذه  أكدت  لقد 
املعقول من مستويات  املدى  إطار  الاكبسايسني، يف  بزيادة جرعة  يزتايد  اتلأثري  هذا 
الظروف  يف  اإلنسان  هلا  يتعرض  اليت  املستويات  تلك  يقارب  مدى  وهو  اجلراعت، 
العادية. وأما االرتفاع جبراعت الاكبسايسني فوق ذلك، فإنه يؤدي إىل تقليل إماكنية 

ترسيع االمتصاص، ثم يصل إىل حد عرقلة االمتصاص.

لقد  اتلايلنديني.  ابلاحثني  نتائج  مع  نتاجئنا  تناقض  يف  السبب  اتضح  وهنا 
مستوى  أىلع  يفوق  املستوى  هذا  اكن  الاكبسايسني.  من  اعيلًا  مستوى  استخدما 

استخدمناه يف جتاربنا بقدر 4( مرة.

ذلك يعين أن ادلراسة اتلايلندية )واليت اكنت قد أثبتت أن الاكبسايسني يقلل 
من امتصاص اجللوكوز من األمعاء( اكنت تتعلق جبرعة جد اعيلة من الاكبسايسني 
حبيث وصلت إىل حد السمية، وليس جرعة مقاربة للجراعت املعتادة اليت يتعرض هلا 

اإلنسان يف احلياة ايلومية.

املجال اثلالث: استكشاف بعض انلوايح املتعلقة بمدى مأمونية الاكبسايسني

واملعهد  زيوريخ  جلامعة  )اتلابع  السموم  معهد  يف  أساًسا  اجلزء  هذا  إجراء  تم 
»جريهارد  األستاذ  املرحوم  من  كريمة  بدعوة  بسويرسا  العايل(  اتلكنولويج 
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تسبيندن«––––––– Gerhard Zbinden، مدير املعهد وقتها، وذلك ىلع مدى ستة أشهر قضاها 
املؤلف باحثًا زائًرا هناك )(198/ 1984(.

وقد تضمن هذا اجلزء ادلراسات اتلايلة: 

	  .AMES –––– اتلأثري الطفري املحتمل باستخدام اختبار
اتلداخل مع اهلشاشة األسموزية للكرات ادلموية احلمراء.  	
اتلأثري السيم ىلع اخلليا )خارج اجلسم(.  	
اتلداخل مع األكسدة ابليولوجية لألدوية )داخل أو خارج اجلسم(.  	
األثر ىلع سلوك اجلرذان يف املتاهة املغلقة.  	
األثر ىلع نزف )أو سيولة( ادلم. 	

لقد أوضحت هذه انلتائج عدم وجود أي تداخل من الاكبسايسني )يف الظروف 
املستخدمة(، وذلك خبصوص إحداث الطفرات، أو اهلشاشة األسموزية لكرات ادلم 

احلمراء، أو سلوك احليوانات.

األكسدة  زيادة  ىلع  الاكبسايسني  قدرة  انلتائج  أوضحت  آخر،  جانب  ومن 
ابليولوجية بلعض األدوية، وكذلك زيادة نزف )أو سيولة( ادلم، األمر اذلي قد يكون 
ذا فائدة علجية، وأيًضا وجود أثر سام يف اجلراعت العايلة )واليت بالرضورة تكون 

سامة( ىلع اخلليا خارج اجلسم.
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خامًسا: التطورات العاملية الالحقة ذات الصلة

ربما اكنت املخرجات األكرث أهمية للفريق ابلحيث الصغري من الطلب الليبيني 
مع أستاذهم )املحارض وقتذاك( منذ حوايل أربعة عقود تتمركز ىلع وجه اخلصوص يف 
اكتشاف دور الاكبسايسني يف لك من »احلماية من قرحة املعدة« و»ترسيع امتصاص 

األدوية وعبورها عرب األغشية ابليولوجية«.

هذا االعتبار يرجع إىل األسباب اتلايلة:

عدم سبق اتلوصل - اعمليًّا - إىل أي من االكتشافني.( 1)

ذلك ( () وأما  وقتها.  الشائع  للفكر  مضاًدا  اكن  املعدة  بقرحة  اخلاص  االكتشاف 
نرشه  تم  قد  اكن  سابق  بلحث  تماًما  مناقًضا  فاكن  االمتصاص  بترسيع  اخلاص 

بواسطة فريق حبيث تايلندي.

بأهمية ( () يتمتع  االمتصاص،  وخبصوص  القرحة،  خبصوص  االكتشافني،  من  لك 
إلكينيكية، أي بأهمية تتعلق مبارشة بعلج املرىض، وذلك اعتماًدا ىلع ما ييل:

من أ(  معقولة  مستويات  باستخدام  تأسس  قد  االكتشافني  من   
ًّ

كل أن 
اجلراعت يستخدمها اإلنسان يف حياته العادية.

العلقة املبارشة للكتشافني باملتطلبات واتلطورات العلجية.ب( 

ا للبكترييا اليت قد  يذكر هنا أنه قد اكتشف الحًقا أن للاكبسايسني أثًرا مضادًّ
ثبت مسئويلتها عن معظم حاالت قرحة املعدة––––––– H. Pylori. كما يذكر أيًضا أنه قد جرى 
بعد ذلك استخدام الاكبسايسني يف ترسيع امتصاص األدوية، وأن عدًدا من براءات 

االخرتاع يف الغرب قد منح يف هذا اخلصوص.
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أن اهلدف ابلحيث اذلي اكن وراء لك من االكتشافني اكن قد تمت صياغته ج( 
للبحوث  ومنضبط  نشط  عليم  مسح  خلل  من  ذلك  حدث  وقد  بعناية. 
بعينه  بدل  يف  قومية  غذائية  اعدة  إىل  االنتباه  خلل  ومن  سابًقا،  املنشورة 
)إضافة إىل وجود ما يشابهها يف مناطق أخرى من العالم(. ذلك إىل جانب 
اخلصوصيات  سياقات  إطار  يف  العليم  اتلفكري  طريقة  تطبيق  يف  االلزتام 

واملتطلبات االجتماعية من ناحية واملعرفة العلمية من ناحية أخرى.

واآلن، قد يستحق األمر إلقاء نظرة رسيعة ىلع كيفية توافق األحباث األحدث 
علن 

ُ
اليت جاءت بعد ذلك خبصوص علقة الاكبسايسني بقرحة املعدة مع ما اكن قد أ

يف ابلحث األول يف فيينا اعم 1981 من أن الاكبسايسني ييق من إحداث قرحة املعدة. 
بل إن هذه األحباث قد أثبتت صحة اتلفسريات اليت ذكرت يف ابلحث األول إضافة 

إىل ما قدمته من تفاصيل عميقة من خلل استخدام ما استجد من تقنيات حبثية.

وىف اعم 1989 أثبت »يلبيه« Lippe –––––وزملؤه، أي بعد ثماين سنوات من ابلحث 
األول اذلي قدمناه يف فيينا، أن وجود الاكبسايسني داخل املعدة يساعد يف اتلخلص 
من محض املعدة ويزيد من مرور ادلم يف الغشاء املبطن هلا. وىف العام نفسه )1989( 
األسربين  إحداث  من  ييم  الاكبسايسني  أن  إىل  وزملؤه   Holzer ––––––»هولترس« توصل 
لقرحة املعدة، ومن إحداثه للزنف يف الغشاء املبطن هلا، وقد تم اتلوصل إىل االستنتاج 
نفسه ىلع اإلنسان اعم (199 )أي بعد 14 اعًما( بواسطة جمموعة حبثية سنغافورية. وقد 
اتضح بعد ذلك، يف اعم (199، أن للاكبسايسني تأثرًيا شافيًا أيًضا من قرحة األمعاء)1( 

.Acetic acid ––––اليت تكون قد حدثت بواسطة محض اخلليك

املطبح األورويب  باسمها األصيل يف حروف التينية، يف  تواجد اهلريسة  أثره اآلن يف  ربما اكن ذللك   )1(
كمقبلت »رشقية« تعرض للبيع يف حوانيت املطارات األوروبية، وذلك ىلع العكس مما اكن شائًعا 

من قبل بأنها حتدث »قرحة املعدة«. )املحرر(.
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هذا واكن أصحاب هذه األحباث يستخدمون يف رشوحاتهم نفس اتلفسري اذلي 
اكن قد قُدم بواسطة املجموعة ابلحثية الشابة اعم 1981، وهو زيادة مرور ادلم يف املعدة 

.Hyperemia )واألمعاء(

الغشاء  تلف  من  الاكبسايسني ييم  أن   ،)008 اتضح اعم  فقد  ذلك،  من  وأكرث 
.––––––––––Hemorrhagic shock اء الصدمات الزنيفية املبطن للمعدة من جرَّ

وفيما يتعلق باجلديد اخلاص بالكيفية اليت من خلهلا ُيدث الاكبسايسني محاية 
ضد إحداث القرحة، فقد اتضح أنه يسبب إفراز مادة من شأن تواجدها عمل محاية ضد 
حدوث القرحة، األمر اذلي ينتج عن توسيع األوعية ادلموية املحيطة بالغشاء املبطن 

.Calcitonin gene-related peptide للمعدة، ويه مادة بروتينية تدىع

أما عن ابلكترييا اليت اكتشف حديثًا مسئويلتها عن إحداث قرحة املعدة––––––، فقد 
اتضح أن الاكبسايسني يمنع نموها، ويقلل من االتلهابات املصاحبة لوجودها.

وفيما يتعلق بتأثري الاكبسايسني ىلع امتصاص األدوية، ويه انلتائج الرئيسية األخرى 
للمجموعة ابلحثية الصغرية )واليت اكنت قد جرى إعلنها يف مؤتمري الفارماكولويج 
والعلوم الصيديلة، يف طوكيو 1981 ومونرتو (198، ىلع الرتتيب(، فقد نُوه إيلها يف كتاب 
صدر مؤخًرا، اعم (00(، فضًل عن استخدام نفس اخلاصية يف براءات اخرتاع ختتص 

بترسيع امتصاص األدوية.

الدروس املستفادة

األصالة يف طريقة ( 1) تعتمد ىلع  بل  اجلغرافيا،  تعتمد ىلع  ال  األحباث  األصالة يف 
اختيار املشلكة ابلحثية اليت جيري العمل عليها. والفائدة الكربى من األحباث 
اليت جتري يف بدلان اجلنوب تكون يف أصالة ارتباطها بالسياقات املحلية )من 
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الفائدة أن تكون  إنتاجية، واستهلكية(، عندها يمكن هلذه  ثقافة، واعدات 
أصيلة، وأن تصبح ذات مردود اعليم.

حيث ( () اجلنوب،  دول  يف  العليم  للبحث  املرجعية  األطر  تلطوير  املاسة  احلاجة 
أنشطة ابلحث العليم يف هذه ابلدلان تُستهلك، يف جزء غري قليل منها، يف جمرد 
تقليد )أو استكمال( حبوث تم إجراؤها يف الغرب. بل وجتري االستهانة )وربما 
اثلقافية  االجتماعية  السياقات  خلل  من  املتودلة  ابلحثية  لألنشطة  املعاداة( 
إيلها اعيله،  املشار  ابلحوث  بشأن  يلبيا  كما حدث يف  تماًما  املحلية.  واملعرفية 

واليت ثبت – مع الزمن – صحتها بل وأصاتلها يف السبق ىلع املستوى العاليم.

كثرًيا ( () ختتلف  ال  اجلامعات  يف  للطلب  اإلجنازية  أو  و/  ااالستيعابية  القدرة 
من  الطلب  تمكني  يف  يكون  الزاوية  حجر  إن  حيث  واجلنوب،  الشمال  بني 
و/ أو  اهلم  أو  )و/  الشغف  فيهم  تدفع  كقوة  تمكينية  تعليمية  عملية  خلل 
اإلهلام( ابلحيث. فأمثال هؤالء الطلب املتمتعني بتلك اإلماكنية يستطيعون دفع 

اتلغيريات اتلنموية يف جمتمعاتهم. 

جمتمعات ( 4) يف  وابلاحثني  العلم،  طلب  قدرات  ودفع  لتشجيع  القصوى  احلاجة 
اجلنوب، وإال فإن املمكنات من املخرجات اذلهنية املتفوقة دليهم تضمر وتنقطع 

)أو تُهدر بإساءة استخدامها(. 

عرفان باجلميل

يلبيني(  وغري  يلبيني  )من  الاكبسايسني  دراسات  اشرتكوا يف  اذلين  الطلب  لك 
ألنهم  ولكن  ابلحثية،  مشاراكتهم  بسبب  فقط  ليس  الشكر،  عميق  يستحقون 
استطاعوا بعضهم مع بعض، بصورة مبارشة أو غري مبارشة، أن يلعبوا دوًرا نشًطا يف 
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تغيري العملية اتلعليمية يف لكية الصيدلة الليبية يف ذلك الوقت )1978-1981(. وإنه 
ليرشفين هنا أن أذكر منهم األسماء اتلايلة )أجبديًّا حسب انلص املكتوب باإلجنلزيية(:

اعئشة املخزوم( 1)

اعئشة املنقوش( ()

عيل بريهيمات )جزائري(( ()

عيل مهدي ( 4)

دالل اخلايم ( ()

فاطمة شميلة ( ()

خدجية الزروق ( 7)

مفيدة حبري جندي ( 8)

وسام البشيت( 9)

يف  بفعايلة  ساهما  اتلدريس  هيئة  أعضاء  من  الثنني  باملثل  موصول  والشكر 
بعض هذه األعمال، وهما ادلكتورة سلوى متويل )مرصية( وادلكتورة أسماء هدايت 

)باكستانية(.

الشكر أيًضا لعميد اللكية آنذاك، ادلكتور سعد ادلين املجراب، لكريم نزوهل ىلع 
ىلع  تدريب  إىل  الصيديلات  يف  الصييف  اتلدريب  بتحويل  )ودعمها(  الطلب  رغبة 

ابلحث العليم الفارماكولويج مع أستاذهم. 

اكتشافها،  فإن  أكيد،  أمر  تقديري  يف  يه  اجلنوب  بدلان  يف  األصالة  أن  ورغم 
تعاين  بها، وترشيدها، وتنبيهها، وتشبيكها، واستخدامها، يه لكها عمليات  والعناية 
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يستحق مجيل  يوسف  ادلكتور جمدي  األستاذ  فإن  السبب،  اخلطري. هلذا  اإلهمال  من 
وعميق الشكر جلهوده انلظرية واتلطبيقية طويلة املدى، والُمكرسة من أجل تنشيط 

وإعمال دور األصالة اذلاتية يف بدلان اجلنوب.

واملؤلف مدين كذلك بالشكر للباحثني املساعدين أموتس مياكئيل وسايم مجال 
يف  باملساعدة  تلكرمهما  أسمرة(  جامعة  صيدلة  لكية  يف  اإلريرتيني  العاملني  )من 
حتضري هذه الورقة للعرض يف املؤتمر اذلي اكن قد ُعقد يف مقر ايلونسكو يف باريس 

اعم 009(، حيث اكن املؤلف يعمل وقتذاك أستاًذا يف إريرتيا. 





الفصل اثلاين

تعقيب عىل الدراسة املقدمة من األستاذ الدكتور 
حممد رؤوف حامد بعنوان »التأثري اإلجيايب ملادة 

الكابسايسني« )اهلريسة يف املطبخ الليبي( عىل قرحة 
املعدة وعىل انتقال الدواء عرب األغشية احليوية)*(

د. بيرت هولترس
أستاذ علم اجلهاز العصيب لألمعاء واملعدةK، ورئيس وحدة أحباث أعصاب األمعاء واملعدة، بمعهد علم 

 األدوية اتلجرييب والعاليج، اجلامعة الطبية - جراتس
E-mail: Peter.Holzer@Medunigraz.at 

املقدمة
عندما طلب مين ادلكتور حامد أن أقوم باتلعقيب ىلع ادلراسة اليت قدمها حول 
تأثري مادة الاكبسايسني ىلع قرحة املعدة وىلع عبور األدوية عرب األغشية ابليولوجية، 
كنت اغيًة يف اتلأثر ألن أعرف أنه يف اعم 1981، اكن قد توصل هو وفريقه ابلحيث يف 
جامعة الفاتح بطرابلس )يلبيا( إىل أن مادة الاكبسايسني، املَكّون احلريف يف الفلفل 
األمحر )اهلريسة يف املطبخ اللييب( ختفض من إحداث قرحة املعدة يف حيوانات املعمل 
)Hamid et al, 1981(. واندهشت أيًضا عندما علمت أنه اكن قد قدم هذه انلتائج يف 
املؤتمر ادلويل لعلم الصيدلة يف فيينا )انلمسا( ويه اعصمة بدلي. ومن ناحية أخرى 

ترمجة األستاذة إيمان حامد إسماعيل.)*( 
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العمل ىلع اإلطالق. هذه  لم أكن أعرف هذا  ا عندما أدركت أنين  كنت حزينًا جدًّ
أقدم  ألن  أهلمتين  دراسته  يف  حامد  ادلكتور  قدمها  اليت  االعتبارات  وتلك  احلقيقة 

رؤياي يف عدد من القضايا املتعلقة بموضوع هذا املؤتمر.

االهتمام واتلقصري
يف تقديري، خبصوص العمل اذلي قام به فريق ادلكتور حامد يف يلبيا حوايل اعم 
الشائعة  املعتقدات  )باتلعارض مع لك  الاكبسايسني  مادة  أن  أركز ىلع  أن  أود   ،1980
يف يلبيا وأيًضا يف أوروبا( حتيم املعدة وال ترضها. جاءت حمارضة ادلكتور حامد اعم 
م فيه لك من ادلكتور »سولتشاين« Szolcsányi وادلكتور  1981 يف نفس العام اذلي قدَّ
الطبية  باجلامعة  الفارماكولوىج  يعمالن يف  باحثان  وهما  أعماهلما،   BarthÓ »بارثو« 
ادلكتور  من  لك  بواسطة  تمت  اليت  ابلحث  نتائج  اكنت  )املجر(.   Pécs »بيكس«  يف 
سولتشاين وادلكتور بارثويف اعم 1981، واليت نرشت يف كتاب وقائع مؤتمر اكن بدوره 
ادلكتور حامد اعم  إيلها  توصل  اليت  انلتائج  مع  اتلداول، مطابقة يف جوهرها  حمدود 
K1981. وقد جاء تعريف ىلع هذه ادلراسة من خالل تعاوين مع ادلكتور بارثو. وإن اكن 
عميل يف هذا املجال لم يبدأ قبل 1985 إال أنه أكد تماًما ما اكن قد قدمه فريق ادلكتور 
حامد وكذلك ما اكن قد قدمه ادلكتور سولتشاين مع ادلكتور بارثو. لقد قوبل عميل يف 
هذا املجال أيًضا بالشك والظلم )كما اكن قد حدث من قبل جتاه انلتائج اليت اكن قد 
توصل إيلها فريق ادلكتور حامد(، ويدل ىلع ذلك اتلعليق اذلي نرُش يف دورية حبوث 
جريدة  ويه   ،)1988 اعم   ،1 العدد  )املجدل 1،   Ulcer Research Alliance القرحات 
توزع ىلع عدد حمدود من ابلاحثني املتخصصني يف أحباث الُقرح، حيث جاء يف ذلك 
اتلعليق: »سمعت شائعات عن عدم إاعدة حتقق بعض نتائج )الاكبسايسني(«. وحلسن 
ثَم  ومن  وإدرااًك،  وعيًا  أكرث  زمالء  من  دعم  احلصول ىلع  تأمني  من  تمكنت  احلظ، 
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املعدة  محاية  يف  الاكبسايسني  تأثري  وراء  الاكمنة  اآليلات  بعض  توضيح  إىل  توصلت 
.)Holzer, 1998( واآلثار ابليولوجية انلامجة عن هذه انلتائج

حدد ادلكتور حامد، يف حبثه اذلي قُدِّم يف هذا املؤتمر اإلشاكيلة اليت اكن يواجهها 
)أو  »الاكبسايسني«  الفعالة  املادة  بأن  تفيد  اليت  األطروحة  تقديم  عند  وفريقه  هو 
ا يف الوجبات الغذائية اثلالث اليت يتناوهلا معظم الشعب  اهلريسة اليت تُعد جزًءا مهمًّ
اللييب( مفيدة للمعدة، بينما الفكر الشائع عند اعمة انلاس، وأعضاء املجتمع العليم 
باملثل، يقيض بأن تناول الاكبسايسني يسبب قرحة املعدة. وقد جتلت فيما بعد صحة 
ما توصل إيله ادلكتور حامد، وما اكن قد وضعه من فرض، من خالل ما جاء بعد ذلك 
يف عدد كبري من ادلراسات اتلجريبية، وذلك يف معظم أحناء العالم. وهو ما ثبت بشلك 
مبارش بواسطة جمموعة حبثية يف سنغافورة، أوضحت أن مادة الاكبسايسني تقلل اآلثار 

.)Yeoh et al., 1995( الضارة دلواء األسربين ىلع معدة اإلنسان

حراس العلم
اليت  املفاهيمية  واتلحزيات  العقبات  إىل  باقتدار  حامد  ادلكتور  حمارضة  تشري 
تواجهها تلك األحباث اليت تتعارض مع املعتقدات السائدة. فإذا اكنت هذه األحباث 
قادمة من مناطق أقل تطوًرا من انلاحية العلمية يف منظور الغرب، عندئذ تتحول هذه 
إذا اكن ادلكتور حامد قد  أتساءل عما  إهمال رصيح. وهنا  املفاهيمية إىل  اتلحزيات 
حاول نرش اكتشافاته ابلحثية اليت توصل إيلها، بشأن قيام املادة الفعالة »الاكبسايسني« 
حبماية املعدة، بكامل نصها يف جملة علمية دويلة، وعما إذا اكن قد فعل ذلك فكيف 
اكنت انلتيجة؟ كما أن من املثري لالهتمام بشدة أن نعرف منه أنه حىت أعضاء هيئة 
اتلدريس املحليني يف طرابلس، واذلين اكنوا قد أجروا حبوثًا يف الغرب،اكنوا حيملون 
آراًء مضادًة جتاه نتائج حبوثه واليت لم تكن متوقعة. من سوء احلظ، يف هذا الشأن، 
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أساس  ىلع  األحباث  تقدير  يف  اتلفرقة  ممارسة  من  يعاين  زال  ما  العليم  املجتمع  أن 
من  يتضح  الصدد  هذا  يف  وأمريكا.  أوروبا  بني  باملثل  تفّرق  حقيقة  ويه  جغرايف، 
حتليل معدالت قبول ورفض األحباث املقدمة للنرش يف املجالت الرئيسية يف الواليات 
املتحدة أن اتلقدير اذلي يلقاه ابلاحثون األمريكيون أىلع بكثري مقارنًة بزمالئهم 

األوروبيني، فما بانلا بالعلماء يف املناطق األخرى من العالم؟!

اتلخصص  نفس  من  زمالء  بواسطة  لألحباث  اتلقييمية  املراجعة  عملية  تعترب 
املناظرون  ابلاحثون  فهؤالء  العليم،  العالم  »اجلودة« يف  إجراء مقدس تلوكيد  بمثابة 
هم »ُحراس العلم«. وبهذه املناسبة، فإن فكرة املراجعة اتلقييمية بواسطة زمالء يف 
يف  واضح  هو  كما   )931-854( الرهاوي  عيل  بن  إسحاق  إىل  تعود  نفسه  اتلخصص 
مؤلفه »أدب الطبيب«. وإن اكن ينبيغ من انلاحية املثايلة أن تكون املراجعة اتلقييمية 
موضوعية وحمايدة بواسطة باحثني من نفس اتلخصص، إال أن الواقع ال يتفق دائًما مع 
ذلك. وبصفيت مؤلًفا وعضًوا يف العديد من جمالس اتلحرير يف دوريات علمية رصت 
ىلع دراية ببعض أوجه القصور فيما جيري حايلًّا يف عملية املراجعة اتلقييمية. ذلك 
املناقشات اليت ال  املثال، يُقصد بإخفاء هوية املراجعني محايتهم من  أنه، ىلع سبيل 
 للنيل من املنافسني أو 

ً
تنتيه مع املؤلفني، لكن ذلك من ناحية أخرى قد يعطي جماال

االستعالء عليهم. هلذه األسباب تُوفر العديد من املجالت، وجهات تمويلها، إماكنية 
املراجعات  من  املؤلفني  محاية  إن  استبعادهم.  ينبيغ  اذلين  باملراجعني  قائمة  إرسال 
إجراءات  جعل  يف  تكمن  اجلغرافية  خلفيتهم  ىلع  بناًء  املنصفة  غري  اتلقييمية 
 من املؤلفني واملراجعني جُمهلون، أي 

ًّ
املراجعة مزدوجة اتلعمية. وذلك بمعىن أن كال

ا بشأن أوجه القصور  غري معروفني، من جانب بعضهم للبعض اآلخر. وبصفيت مهتمًّ
يف عملية املراجعة اتلقييمية بواسطة الزمالء ابلاحثني، فقد فكرت يف صياغه لوائح 
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اليت  الرئيسية  واألخالقية  العلمية  املعايري  بتحديد  وذلك  اتلقييمية،  املراجعة  تللك 
يمكن قبوهلا اعمليًّا. لكن املشلكة يه كيف يمكن تطبيق مثل هذه اللوائح؟ 

هنالك مشلكة أخرى نامجة عن انلظام احلايل للمراجعة، ويه أن ابلحث اذلي 
جُيرى خارج االجتاه العليم السائد، حىت إذا اكن صادًرا عن باحثني غربيني، تزتايد 
صعوبة نرشه يف املجالت ادلويلة ذات املستوى الالئق. هذا االجتاه حنو »تأييد اذلات« 
للمنظومة اجلارية يؤدي إىل اتلحزي ضد األفاكر وانلتائج غري العادية، واليت تتعارض 
مع اتليار الرئييس للفكر العليم السائد. كما يؤدي ذلك أيًضا إىل رفض »ابلحث ذي 
اجلرأة العايلة«، ىلع الرغم من أن هذا انلهج رضوري للوثب إىل األمام داخل منطقة 
علمية جديدة وغري مستكشفة بعد. ومن مظاهر اتلناقض األخرى يف العالم العليم 
يؤدي  ما  وهو  يشء«.  بكل  يفوز  السبق  هل  »من  بمبدأ  فيه  املبالغ  اتلمسك  املعارص 
إىل إفساد مبدأ مسلم به تماًما يف املنهج العليم، وهو وجوب اتلأكد من االكتشاف 
اجلديد بواسطة معمل مستقل قبل أن يتم تعميم قبوهل. وعندئذ يتساوى يف األهمية لك 
من اتلقرير األصيل وذلك املؤيد هل. واحلقيقة أن اتلقرير األصيل فقط هو اذلي يتم نرشه 

يف جملة ىلع مستوى اعٍل بينما يُنرش اتلقرير املؤيد يف جملة أخرى ذات مستوى أقل.

الفجوة الكربى بني العلم واالنبهار
ليس من املبالغة اتلأكيد بأن بعض املبادئ األساسية للعلم يف الوقت الراهن ذات 
جذور متشعبة يف العالم العريب من خالل الرتكزي بصورة أكرب ىلع اتلجريب واملالحظة 
األويلة. وال عجب فقد اكن العلماء العرب هم اذلين أسسوا املنهج العليم بصورته 
اليت نعرفها ايلوم. وبما أين قد أرشت إىل ذلك من قبل، فال بد أن ننوه إىل »احلسن 
القائم  بالطب  ايلوم  يُعرف  ملا  األولني  األبوين  باعتبارهما  سينا«  و»ابن  اهليثم«،  بن 
 ىلع الشواهد والرباهني. وىلع الرغم من أن اإلمرباطور فريدريك اثلاين )1250-1194( 
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اكن مفتونًا بعلوم العرب فإن تناول األوروبيني هلذه اإلجنازات اتلارخيية وابلناء عليها 
لم حيدث إال بعد عرص انلهضة.

وىف حني أن مبادئ املنهج العليم ما زالت متبعة ومتفق بشأنها فإن املمارسات 
من  العديد  مع  تكيفت  قد  األقىص،  الرشق  يف  جزيئ  وبشلك  الغرب،  يف  العلمية 
مظاهر االنصياع آليلات السوق وما يرتتب عليها من انليل من األمانة واتلواضع يف 
ابلحث العليم. ذلا فإن األسماء األشهر من العلماء تنرش أحباثها ىلع وجه الرسعة يف 
ادلوريات الشهرية مثل جمالت »الطبيعةKKKKKK«، و»العلوم«، و»اخلليةKKKK«. بل إن هناك توجًها 
بتشكيل دوائر مغلقة داخل املجتمع العليم. هذه املالبسات تضع العلماء من ابلدلان 
غري املتقدمة علميًّا، ومن ادلول ذات اللغات واخللفيات اثلقافية املختلفة عن اتليار 
تدنلا بشلك  العلم احلديث  تاريخ  إىل  نظرة  إن  السائد، يف وضع معيب وغري مالئم. 

مبارش ىلع أن تلك الفجوة املشار إيلها أعاله تمثل خسارة كبرية للعلم ولإلنسانية.

أهمية اتلبادل اثلقايف وتدفق املعلومات ىلع حنو ُحر
أنين  من  الرغم  وىلع  جغرافيًة،  حدوًدا  ابلحوث  يف  لألصالة  أن  ديلل  يوجد  ال 
لست متخصًصا يف األنرثوبولوجيا فإنين أختيل أن نوع األصالة اليت قد يتصادف أن 
السائدة  واثلقافية  اتلعليمية  اخللفيات  أصاتلها ىلع  تعتمد يف  إنما  ختتلف جغرافيًّا، 
ادلافعة  الرئيسية  القوة  باعتباره  الفضول  أن  أتصور  ذلك  ومع  املختلفة.  املناطق  يف 
الرئيسية للبحث العليم، إنما هو خاصية إنسانية بامتياز. فأي ثقافة تدعم الفضول 
ال بد وأن تكون قادرة ىلع تويلد ابلحوث األصيلة، كما توضح حمارضة ادلكتور حامد 
بصورة قاطعه أن هناك تقايلد وثقافات حملية تلهم ابلحث العليم اجلاد. إنين أشعر أن 
االجتاه الرئييس للعلم وللبحث العليم سيصري أكرث غىًن وتقدًما لكما تكاملت معه 

االجتاهات الصادرة عن خلفيات ثقافية خمتلفة.
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ذلك أن أحد جوانب العالم العليم الراهن، وإن اكن لم يناقش بشلك رصيح يف 
حمارضة ادلكتور حامد، هو الوصول إىل املعلومات العلمية األكرث تأثرًيا. ذلك أنه، ىلع 
األقل يف جماالت اتلخصصات الطبية، من غري املمكن املحافظة ىلع مسار اتلطوير 
دون الوصول إىل هذه املعلومات. ونظًرا للتلكفة ابلاهظة تلحقيق ذلك، فإنين أتساءل 
املعلومات  برثوة  صلة  ىلع  تكون  أن  علميًّا  املتقدمة  غري  للبدلان  يمكن  كيف 
الغزيرة اليت تُنرش لك يوم. هنا يمكن القول بأنه إذا ما اقترص نرش انلتائج العلمية ىلع 
ادلوريات املتاحة للجميع، فإن لك إنسان يستطيع بصورة فورية االستفادة مما حتتويه 
من معلومات. بعبارة أخرى، فإن أية تواصالت تباديلة يف العلم واثلقافة إنما حتتاج 

إىل انسياب ُحر وجماين للمعلومات.

اخلالصة
ختاًما، يمكن القول بأن العلم القائم حايلًّا يُبىن بشلك رئييس ىلع عديد من 
اإلجنازات اليت ساهم العرب األوائل فيها من قبل. من هنا أتمىن جناح هذا املؤتمر 
املنعقد يف مقر ايلونسكو بباريس وأن تكون هل مساهمة مهمة يف دفع اتلفاعل بني 
اثلقافات يف اعلم يسوده االحرتام املتبادل املبين ىلع تقدير املزايا الاكمنة يف الغىن املتوفر 
جبميع اثلقافات، األمر اذلي سيكون ذا فائدة، ليس فقط للعلم وإنما لإلنسانية مجعاء. 
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لكمة ملحرر الكتاب

كمنّظر للنظرية العامة للمعرفة، وبصفيت أستاًذا Kيف السابق لفلسفة الصيدلة يف 
هذا السياق، أسمح نلفيس باتلعقيب اتلايل:

ىلع الرغم من أن كال ابلحثني الذلين جرى تقديمهما اعم 1981 من قبل لك من  	
فريق ادلكتور رؤوف حامد، وادلكتور »سولتشاين« )باتلعاون مع ادلكتور »بارثو«(، 
قد توصال إىل نتائج متطابقة تفيد باألثر اإلجيايب ملادة الاكبسايسني يف احلماية من 
قرحة املعدة، فإنه جتدر اإلشارة إىل تباين السياقات املنهجية اليت قادت ابلاحثني 

للوصول إىل هذه انلتائج.
منذ  	 ومتواصل  كبري  جهد  إطار  يف  جاء  و»بارثو«  »سولتشاين«  إيله  توصل  فما 

منتصف ستينيات القرن املايض بقيادة الربوفيسور »سولتشاين« خبصوص متابعة 
أثر الاكبسايسني ىلع وظائف األعصاب. 

ويف املقابل، جاءت نتائج فريق ادلكتور حامد من أجل اتلحقق العليم من مدى  	
صحة الفكر الشائع القائل بأن مادة الاكبسايسني تسبب قرحة املعدة.

ما جيذب االنتباه هنا أن نقطة االنطالق يف حبوث ادلكتور رؤوف حامد وتالمذته  	
آثار  استجالء  إىل  تهدف  اكنت   ،1979 اعم  بدأها  واليت  الاكبسايسني،  خبصوص 
العليم  اهتمامه  منظور  من  وذلك  الاكبسايسني،  ملادة  معينة  فارماكولوجية 
خبصوصيات الواقع املحيل عند الشعب اللييب، اليت تتمزي بعادة اتلناول ادلائم هلذه 

املادة ضمن الوجبات ايلومية اثلالث.

من هنا قصد فريق ادلكتور حامد إىل دراسة أثر الاكبسايسني ىلع انتقال األدوية 
عرب األغشية ابليولوجية، نظًرا ملا يمكن أن يسببه ذلك من تداخل مع فاعلية ومأمونية 
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األدوية، إضافة إىل اتلحقق من مدى مسئويلة الاكبسايسني عن اتلهمة املوجهة هل )يف 
خمتلف أرجاء العالم، وليس فقط يف يلبيا( كسبب يف إحداث قرحة املعدة.

ويف كال املجالني، انتقال األدوية عرب األغشية ابليولوجية، وإحداث قرحة املعدة، 
اكنت يه انلتائج األوىل من نوعها يف العالم العليم يف هذا اتلخصص.

وألن ما ثبت من دور إجيايب للاكبسايسني يف احلماية من قرحة املعدة اكن مناقًضا 
للفكر الشائع فقد ووجه حبث ادلكتور حامد بعدم االستحسان، بل وبقدر من اتلندر، 
إن لم يكن السخرية واتلجاهل من سائر املختصني يف جماهل، وذلك ليس فقط أثناء 
طرح ابلحث يف املؤتمر ادلويل لعلوم الصيدلة يف فينا اعم 1981، بل أيًضا من جانب 
من  »هولترس«  الربوفيسور  واجهه  اذلي  ذاته  الوضع  وهو  الليبيني،  األساتذة  زمالئه 

جانب زمالئه الغربيني بعد ذلك بسنوات.

رضورة الصدور عن لك من اخلصوصيات املجتمعية يف أغلب العلوم الطبيعية

هنا جيدر اإلشارة إىل قضية منهجية يف اغية اخلطورة يف تقديري، ويه أن اتلوجه 
العليم اتلخصيص القائم ىلع الصدور عن اخلصوصيات املجتمعية املحلية، قد دفع 
فريق ادلكتور حامد إىل إجراء هذه ابلحوث، وهو ما أفىض تلصحيح أخطاء شائعة يف 
الفكر اتلخصيص ذاته ىلع مستوى العالم أمجع، حيث ثبت فيما بعد صحة انلتائج 
اليت توصل إيلها ادلكتور رؤوف حامد، وفريقه ابلحيث يف اكفة ابلحوث اليت أجريت 
يف هذا املجال يف خمتلف أحناء العالم،كما أوضح الربوفيسور »هولترس«، وهو من أكرب 

ابلاحثني العامليني يف جمال حبوث ادلواء)1(.

الرهاوي )854- بن عيل  إسحاق  لعنوان كتاب  بتصحيح  الصعيدي مشكوًرا  ادلكتور ماجد  أفادنا   )1(
931(: »أدب الطبيب« )الوارد ذكره يف تعقيب الربوفيسور »هولترس«(، واذلي نرشه مركز امللك فيصل 
األوىل،= الطبعة  عسريي،  مريزن  سعيد  مريزن  ادلكتور  بتحقيق  اإلسالمية،  وادلراسات   للبحوث 
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يشلك  للعاملية(  منبًعا  )املحلية  ادلكتور رؤوف حامد  هنا اكن عنوان حبث  من 
األخرى،  اتلخصصات  خمتلف  يف  وإنما  ادلواء،  علوم  يف  فقط  ليس  منهجية  دعوة 
وهو ما نلمسه باملثل مطبًقا يف ابلحث امليداين الشيق يف هذا الكتاب لدلكتور حامد 

املوصيل يف هندسة اإلنتاج. بل إن هذا اتلوجه 
ابلحيث ذاته جاء مؤيًدا للمنهجية اليت اتبعتها 
يف دراسيت املفارقة للتوجهات السائدة يف نظرية 
األدب خاصة يف الغرب احلديث، واليت أنهيت 
املعارص  العريب  »األدب  الكتاب حول  بها هذا 
واألدب العاليم« )راجع إشاريت بلحث ادلكتور 
يف  اخلامسة  احلاشية  يف  ادلواء  علم  يف  حامد 
دراسيت هذه(، وهو اتلوجه املنهيج نفسه اذلي 
يستنه ادلكتور حممد حامد دويدار يف دراساته 
الرائدة يف علم االقتصاد )راجع حبثه القيم يف 
تفسري  يف  الكتاب  هذا  من  السادس  الفصل 

من  لك  منهج  أنه  كما  العالم(،  مستوى  ىلع  وتداعياتها  الراهنة  االقتصادية  األزمة 
املعماريني العامليني حسن فتيح )مرص(، وراسم بدران )األردن وفلسطني(.

)م.ي.(

= الرياض )1412ه/ 1992م(. ويذكر املحقق يف اتلعريف بالكتاب )ص 18(: أن »كريستوف بورجل« 
ترمجه إىل األملانية سنة 1966، وترمجه »مارتن يليف« إىل اإلجنلزيية سنة 1967. كما نورد هنا صورة 

غالف كتاب الرهاوي. )املحرر(. 

وقد انعقدت بيين وبني الربوفيسور »هولترس« صداقة فكرية عميقة ىلع أثر تعاونه معنا يف أعمال   
هذا املؤتمر. )املحرر(.

ggلوحة )1( غالف كتاب الرهاوي.
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 مواردنا من املواد املتجددة: 
 قاعدة مادية للتنمية الذاتية املستدامة 

يف جمتمعاتنا املحلية)*(

د. حامد املوصيل
رئيس جملس إدارة اجلمعية املرصية للتنمية اذلاتية للمجتمعات املحلية، ومدير مركز تنمية 

الصنااعت الصغرية، وتطوير اتلكنولوجيات املحلية، بهندسة عني شمس )سابًقا(
Hamed.elmously@gmail.com; www.egycom.org

مقدمة
أنا مديٌن بشدة– يف لك ما أقدمه يف هذه الورقة –إىل العمل امليداين اذلي استطعت 
أتفاعل مع طيف واسع من اتلكوينات االجتماعية، وابلىن اثلقافية/  من خالهل أن 
الاكمنة. وهكذا،  اهلائلة  املحلية، وأن أملس بنفيس إماكناتها  احلضارية يف جمتمعاتنا 

استطعت أن أبلور مفهويم اخلاص عن اتلنمية اذلاتية.

الغريب ملرص، اكن مرشدي  الشمايل  الساحل  امليدانية يف  يف واحدة من دراسايت 
يًّا، لكنه اكن يمتلك  شاب بدوي يف السابعة عرشة من عمره يف ذلك الوقت. اكن أمِّ
اجليولوجية  اتلكوينات  جيًدا  يعرف  اكن  يقطنها.  اليت  املنطقة  عن  مذهلة  معرفة 
للمنطقة، وباتلايل العمق اذلي يمكن أن جند عنده املياه اجلوفية، وطرق حفر اآلبار، 

ترمجة األستاذ نبيل مرقس.)*( 
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وأيًضا أسماء انلباتات الطبية وكيفية استخدامها يف عالج األمراض. اكنت معرفته 
لكية  يف  األستاذ  »األاكدييم«  ابلاحث  زمييل  ىلع  اقتناؤه  يستعيص  اذلي  انلوع  من 
الزراعة. هذا انلوع من املعرفة، وهو ما أطلق عليه املعرفة املنتمية: املعرفة الفريدة 

اليت حيظى بها لك فرد من خالل عضويته يف جمتمعه املحيل. 

املعرفة يه منتج إنساين، يه نتاج لنشاط إنساين يّح حيدث يف سياق اجتمايع/ 
حضاري حمدد. وباتلايل فإن إنتاج معرفة جديدة يرتبط بتحرير األنساق االجتماعية/ 
احلضارية املقهورة واملهمشة وإطالق رساح قواها احلية واخلالقة القادرة ىلع اإلبداع 

واتلفكري واتلخيل.

العليم يه  للقياس  أخرى  موضوعية  أداة  أية  وال  االستبيان،  استمارة   vvوليست
أداته  يمثل  اذلي  للباحث  اليّح  الوجودي  هوالنسيج  بل  للباحث.  احلقيقية  األدوات 
ابلحثية األصيلة. وبكلمات أخرى، إنه الكيان اليلك للباحث حبواسه ايلقظة، بعقله 
وروحه، وقدرته ىلع اتلوحد مع املجتمع املبحوث، ويف الوقت نفسه إذاعنه للصيااغت 
الفكرية واألولويات العملية اليت يفرضها عليه املجتمع املحيل. بهذا الفهم، فإن العمل 
امليداين يمثل فرصة فريدة للباحث إلاعدة اكتشاف ذاته يف صورة »اكئن حضاري يّح« 

ق مع »اآلخر«، املتمثل يف املجتمع املحيل املبحوث.
َّ

يف حوار خال

تعريف املواد املتجددة
وحىت نتوصل إىل خلفية مشرتكة، دعنا ُنَعرِّْف املواد املتجددة: ويه املواد ذات 
املواد  هلذه  األساسية  واخلاصية  احليوية.  املواد  أحيانًا  عليها  ويطلق  احليوية  األصول 
يه أنها vv- أو اكنت يف األصل -v »اكئنات حية«. أي أنها تمثل شكاًل من أشاكل احلياة 
إيكولويج  نظام  من  وجزًءا  ذاته  حد  يف  إيكولوجيًّا  نسًقا  تمثل  وباتلايل  الطبيعية، 



الفصل اثلالث: مواردنا من املواد املتجددة 6363

للطبيعة  الشفرة اجلينية  املتجددة حتمل يف صورة مصغرة  املواد  أكرب. وهذا يعين أن 
يتم  أنه  املتجددة يه  املواد  هلذه  املهمة  اثلانية  واخلاصية  واملوت.  احلياة  ودورية  األم 
إنتاجها بالاكمل باستخدام الطاقة الشمسية عن طريق عملية اتلمثيل الضويئ. وحنن 
نشري هنا إىل املواد املتجددة من أصول نباتية اليت يه يف حقيقتها أحد جتليات العملية 
الكربى اخلاصة بتجديد ابلىن الطبيعية )متناهية الصغر منها، وكذلك الكبرية(. بينما 
املواد املتجددة من أصول حيوانية يه - –أو اكنت يف األصل - – تلك األشاكل من احلياة 
العضوية اليت تعتمد لكية أو بشلك أسايس ىلع املواد املنتجة بواسطة الطاقة الشمسية، 

أي املواد املتجددة من أصول نباتية. 

تعريف  ويمكن  متجددة.  أنها  يه  املتجددة  للمواد  املهمة  اثلاثلة  واخلاصية 
»متجددة« بكونها »جزًءا من دورة نسق إيكولويج قصرية نسبيًّا«، بما يعين أنها دورة 
تعمل بمقياس الزمن اإلنساين أو احليوي. ولكننا حنرص ىلع اتلذكري هنا بأن اتلجدد 
هو جمرد إماكنية؛ اإلماكنية انلظرية تلجدد املورد وارتداده إىل نفس الصورة يف نفس 
املاكن. وذللك فإن اتلجدد الفعيل هو مرشوط، بمعىن أنه يعتمد ىلع تأثريات اإلنسان 
استزناف  إىل  املتعاظم  االستغالل  يؤدي  وسوف  املحيطة.  اإليكولوجية  األنساق  ىلع 
ويمكن أن نتحدث هنا عن اتلجدد اجلزيئ أي اتلجدد  أو انقراض املواد املتجددة. 
اخلاص بادلورة الكربونية v بينما نستبعد ما خيص ادلورات املغذية. وهنا مرة أخرى فإن 
اتلجدد يمكن حتقيقه من خالل اتلدخل البرشي كما يف حالة استخدام األسمدة، 
زراعة األنسجة، أو اهلندسة اجلينية! ذللك، لزم اتلفريق بني اتلجدد الطبييع واتلجدد 
القرسي بفعل اإلنسان. فاتلجدد الطبييع حيدث يف سياق دورات إيكولوجية طبيعية 
تماًما دون أن يؤدي إىل اإلخالل بتوازن هذه ادلورات. بمعىن آخر، فإن ذلك اتلدخل 
حيافظ ىلع قابلية النسق اإليكولويج للعودة إىل صورته األصلية، تلك اخلاصية اليت 
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إذا فقدت ال يمكن استعادتها ثانية. ذللك وانطالقًا من املبدأ االحرتازي اذلي يفرض 
بعض التشكك يف عمليات اتلدخل البرشي يف الطبيعة، فإن اتلجدد الطبييع للموارد 
املتجددة جيب أن يأخذ أولوية متقدمة مقارنة باتلجدد القرسي بفعل اإلنسان. وهو 
إنتاجيًّا، أي أن احلفاظ ىلع توازن األنساق  الطبييع معىًن  املال  ما يمنح مفهوم رأس 
اإليكولوجية هو الضمان للتجدد الفعيل للمواد املتجددة ومن ثم اإلتاحة املستدامة هلا.

 تصنيف املواد املتجددة
يطرح ]اجلدول )1([ تصنيًفا بسيًطا للمواد املتجددة، باإلضافة إىل تصنيف دقيق 
للفلورا من صنع اإلنسان يطرحه  ]اجلدول )v1/أ([. ويقدم هذان اجلدوالن طيًفا واسًعا 
من هذه املواد ىلع انلطاق العاليم. هنا جند تنواًع ملحوًظا من حيث األصناف، وأيًضا 
من حيث الرتكيب الكيميايئ واخلواص الفزييقية واملياكنيكية، اعتماًدا ىلع الظروف 
اإليكولوجية اخلاصة للك إقليم يف العالم وأيًضا املمارسات املختلفة اخلاصة بزراعة 
األشجار، وعمر املورد... إلخ. باإلضافة إىل ذلك، يكشف اجلدوالن عن سمة التشتت 
يف توزيع هذه املواد. وهذا يعين، أنه مع استبعاد املناطق احلرضية، ال يوجد جمتمع حميل يف 
مرص، أو اهلند، أو فرنسا، أو الواليات املتحدة بدون نصيبه اخلاص من املواد املتجددة. 
واجلمع بني السمتني، اتلنوع الواسع والتشتت يف اتلوزيع، يوفر نلا قاعدة مادية قوية 
للتنمية املستدامة؛ ألنه يربز حقيقة أن لك جمتمع حميل يمكنه أن يبلور دوره األصيل 
وهو  هامة،  أولوية  هل  جماٍل  عن  أيًضا  الشلك  هذا  ويكشف  املستدامة.  اتلنمية  يف 
االستخدام االقتصادي للمنتجات اثلانوية من املواد املتجددة. حيث ركزت عقالنية 
السوق املرتبطة بالصناعة االهتمام ىلع املنتجات األساسية )مثل املحاصيل انلقدية( 
من هذه املوارد. وأدت هذه الرؤية قصرية انلظر إىل إهمال استخدام معظم املنتجات 
اثلانوية هلذه املوارد، مما أحدث تأثريات بيئية خطرية: مثل اإلصابة باحلرشات، إحراق 
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اجلدول )١( تصنيف املوارد املادية املتجددة

موارد من أصول نباتيةموارد من أصول حيوانية

فلورا من صنع اإلنسانفلورا طبيعيةأسايسثانوي

صوف أغنام وشعر املاعز 
انلباتات الطبية والعطريةحلومووبر اإلبل

اجلدول )1/أ(

اجللود )املاشية واألرانب 
أشجار الفاكهة الطبيعيةحلومواألسماك(

العظام )املاشية واألرانب 
الغاباتحلوموادلواجن واألسماك(

احلشائش املائية/ ورد انليلحلوماحلوافر )املاشية(

احلشائش الربية )ابلوص/ حلومريش ادلواجن
الغاب/ اخلزيران/ املثنان( الكتلة احلشويةهيالك القواقع 

اجلدول )١/أ( تصنيف الفلورا من صنع اإلنسان

األشجار اخلشبيةأشجار الفاكهةاملحاصيل املوسمية

أسايسثانويأسايسثانويأسايسثانوي

الفاكهة منخفضة قطن الشعرحطب القطن
اجلودة

الفاكهة 
كمحصول 

نقدي

نواتج 
اخلف 
واتلقليم

األعمدة اخلشبية - 
ألواح وقرشة خشبية

لب الورققشور الفاكهة وانلوىالقمحقش القمح

نواتج اتلقليم )مثل األرزقش ورسسة األرز
جريد انلخيل، الليف(

جذوع أشجار الفاكهة أيلاف الكتانمشاق الكتان
بعد نهاية حياتها 

املنتجة

ذرة شامية/ قوالح حطب اذلرة الشامية
اذلرة

السكرمصاص القصب

زيت عباد الشمسحطب عباد الشمس

فول بدليعروش الفول والقشور
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بوايق املحاصيل الزراعية يف احلقل... إلخ. وباملقابل ويف إطار اتلنمية املستدامة، فإن 
ذلك يمثل حتديًا نلا. ومن خالل تبين مفهوم االستخدام اليلك للمورد، فإن رؤية جديدة 
االستخدام  طارحًة  تزبغ  أن  يمكن  املتجددة  للمواد  االقتصادي  لالستخدام  تماًما 

الشامل للك إماكنات املورد وذلك للك مكون من مكونات املوارد املتجددة. 

اتلنمية املستدامة: مفهوم واحد ومقاربات عديدة
العاملية  املفوضية  قبل  من  املطروح  املستدامة  اتلنمية  مفهوم  بتعريف  فلنبدأ 
للبيئة واتلنمية. ُتَعرَّف اتلنمية املستدامة بأنها: اتلنمية اليت تشبع احتياجات األجيال 

احلايلة دون االنتقاص من قدرة األجيال القادمة ىلع تلبية احتياجاتها.

بكلمات  هل  اإلشارة  تمت  قويم  حضاري/  جغرايف/  بعد  بعدان:  املفهوم  وهلذا 
األجيال  بكلمات  اتلعريف  نفس  يف  هل  اإلشارة  تمت  زمين  وبعد  احلايلة،  األجيال 

القادمة.

الشمال  بدلان  اجلغرايف(  بابلعد  للتبسيط  )وسندعوه  األول  ابلعد  ويتضمن 
واجلنوب مًعا. 

باتلنمية  املتعلقة  الواجب يف األدبيات واملناقشات  وهذا ابلعد ال يلىق االهتمام 
املستدامة )واملتعلقة بمفهوم االستدامة بشلك اعم( إىل احلد اذلي يبدو أحيانًا وكأن دول 
الشمال تسىع إىل استدامة مستوياتها املعيشية احلايلة. ولكننا إذا أخذنا املفهوم اجلغرايف 
يف اعتبارنا، فسوف نكتشف أن هناك فروقًا هائلة بني السياقات املعنية يف لك من 
الشمال واجلنوب. فقضية االستدامة بدايًة، ليست أولوية حقيقية دلى كثرٍي من بدلان 
اجلنوب. وذلك لسبب بسيط، هو أن تدهور مستويات املعيشة يف هذه ابلدلان اذلي 

نلحظه حايلًّا يستديع مشاعر الالمباالة جتاه املستقبل وجتاه األجيال القادمة.
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 وتبدو مفاهيم مثل اتلنمية املستدامة واالستدامة بعيدة تماًما عن دائرة اتلطبيق 
املغلقة  الغرف  وحوارات  األاكديمية  ادلوائر  بعض  داخل  اغبًلا حمارصة  فيه  العميل، 
يف املؤسسات الرسمية واجلهات املاحنة اليت تنشط يف بدلان اجلنوب. وهو ما يشري إىل 
يف  االستدامة  حنو  جديدة  ومسارات  خمتلفة  مقاربات  إبداع  إىل  حنتاج  أننا  حقيقة 

الشمال واجلنوب مًعا. 

وانطالقًا من رؤية اتلنمية املستدامة، فإن ما حنتاجه يف بدلان الشمال هو تغيري 
نوقف  أن  هو  اجلنوب  بدلان  يف  حنتاجه  ما  بينما  احلايلة.  واإلنتاج  االستهالك  أنماط 
اتلقليد األعىم هلذه األنماط! وإذا اكن ما حنتاجه يف ابلدلان الصناعية هو ابلحث عن 
منافذ إبداعية جديدة أو بكلمات أخرى إدخال نقالت نوعية يف عملية اإلبداع ذاتها، 
فإن ما حنتاجه يف اجلنوب هو استعادة اثلقة بانلفس وإحياء القدرة اذلاتية ىلع اإلبداع.

دعنا نقدم هنا عنارص رئيسية فيما نطلق عليه مقاربة لالستدامة من وجهة نظر 
بدلان اجلنوب:

تستطيع من خالل وسائل  	 اليت  اثلقافية  مواجهة األشاكل احلديثة من اإلمربيايلة 
املستدامة  غري  احلياة  ألسايلب  اجلنوب  بدلان  يف  َج  تَُروِّ أن  اجلماهريية  اإلعالم 

السائدة حايلًّا يف ابلدلان الصناعية.
االعرتاف باخلصوصية احلضارية لألقايلم/ املجتمعات املختلفة، وهذه يه اخلطوة  	

باملوارد  يتعلق  فيما  والعظيم  الرثي  املعريف  الرتاث  مع  للتواصل  الرضورية  األوىل 
املحلية وطرق االنتفاع بها - بشلك مستدام - املتعارف عليها يف لك جمتمع حميل. 
ليس هذا فقط، بل إن اعرتافنا باخلصوصية احلضارية هلذه املجتمعات سوف يعيد 

إىل احلياة تلك القيم ادلاعمة لالستدامة يف لك ثقافة حملية.



68 اإلسهام العريب املعارص يف اثلقافة العاملية: حوار عريب - غريب68

سوف  	 اليت  القدرات  تلك  واتلكنولوجيا،  العلم  جماالت  يف  اذلاتية  القدرات  بناء 
تساعد لك إقليم/ جمتمع/ ثقافة ىلع إبداع نسخته احلديثة من اتلنمية املستدامة، 

اعتماًدا ىلع تقايلده احلضارية، وتراثه اتلقين، وىلع ما حباه اهلل به من موارد.
إحياء ودعم النسيج االجتمايع للمجتمع املحيل باعتباره منظومة إيكولوجية هلا  	

سماتها االجتماعية واحلضارية اخلاصة، مع إاعدة بناء تقايلد ادليمقراطية التشاركية 
ة الضئيلة املنعزلة  داخل املجتمع املحيل. وأيًضا تغيري صورة املواطن من نموذج اذَلرَّ
والُمْستَقِبل/ املستهلك السليب ثلمار اتلنمية املفروضة عليه من اخلارج؛ إىل عضٍو 
تتعلق  اليت  القرارات  يشارك يف صياغة لك  املحيل، حيث  نسيج جمتمعه  فاعل يف 

حبياته الفردية واملجتمعية.

 املجتمع املحيل: نقطة انطالق حنو إاعدة بناء املجتمع املدين 
املجتمع املحيل كمفهوم هو ذلك التشكيل االجتمايع وابلنية اثلقافية/ احلضارية 
 شبه املغلقة القابلة للتشلك، وهو أيًضا ساحة للتفاعل االجتمايع تتيح للك فرد داخلها - 
هذا  نتاج  بنفسه  ويلمس  يرى  واتلفاعل، حبيث  لالتصال  فرصة   - قدرته  وحبسب 
يف  وجتسدها  اذلاتية  الفرد  مقاصد  تدفع  اليت  اتلفاعل  دورة  فإن  وباتلايل،  اتلفاعل. 
صورة أفعال هلا نتائج مدركة وملموسة دلى اآلخرين، تكتمل وتستمر يف ادلوران. 

وهو ما يتيح ذللك الفرد فرصة اتلصحيح اذلايت وإاعدة بناء اذلات!

ومن املنظور االقتصادي، فإن املجتمع املحيل هو ساحة للقاء بني املوارد املحلية 
وعملييت اإلنتاج واالستهالك ]الشلك )1([. وهذا اتلاليق واتلفاعل بني ادلوائر اثلالث 

ىلع املستوى املحيل يمكن أن يؤدي إىل:

تويلد رؤى علمية وتكنولوجية جديدة متناغمة مع السياق املحيل. 	
حتفزي عملية خلق وإبداع منتجات وأسايلب حياة جديدة صديقة للبيئة. 	



الفصل اثلالث: مواردنا من املواد املتجددة 6969

إتاحة فرص عمل ألعضاء املجتمع املحيل )من مستوى الفكرة اجلديدة ومنظومة  	
السلع  إنتاج  مستوى  إىل   

ً
وصوال املعدات،  وتصنيع  تطوير  مستوى  إىل  اتلصميم 

واخلدمات(.

ما يه اإلماكنات اتلنموية للمجتمع املحيل؟

نسق القيم ادلاعمة للتوافق مع انلظام اإليكولويج، وأيًضا مع ما تدركه اجلماعة ( 1)
املحلية كـ »اعلم خاريج«. هذه القيم أو السمات انلفسية توفر داعئم لالستقرار 
واألمان انلفسيني وجتعل احلياة مقبولة ألفراد اجلماعة املحلية، مهما بدت هذه 

األحوال املعيشية - من اخلارج - قاسية وغري حمتملة! 

الشلك )١/أ( املجتمع املحيل ساحة للقاء بني املوارد 
املحلية وعملييت اإلنتاج واالستهالك.
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املمتدة، ( () العائالت  املثال  سبيل  )ىلع  اتلقليدية  االجتماعية  العالقات  شباكت 
آليلات  واملنظمة  والعمل  احلياة  جلماعية  ادلاعمة  والعشائر،...إلخ(  القبائل 
تساند  أن  يمكنها  الشباكت  هذه  األفراد.  سلوك  وترشيد  االجتمايع  الضبط 
العديد من األنشطة االقتصادية يف مراحلها األويلة قبل أن تصل إىل مشارف 

اجلدوى والربح االقتصاديني.

الرتاث اتلقين املرتاكم عرب آالف السنني واملرتبط بإشباع احلاجات األساسية ( ()
العالج،  االتصال،  الطاقة،  املأوى،  امللبس،  الطعام،  املثال  لإلنسان )ىلع سبيل 
استخدامات  هل  يكون  أن  يمكن  اتلقين  الرتاث  هذا  إلخ(.  ادلفاع،...  انلقل، 
معارصة إلشباع بعض احلاجات األساسية. وباإلضافة إىل ذلك، فهو يمثل شفرة 
–مثل الشفرة اجلينية – حتمل خربة اتلكيف عرب السنوات مع ابليئة املحيطة، وألنه 
حيمل وهًجا ثقافيًّا شديد اتلأثري فإن ذلك الرتاث يمكن أن ُيَفعَّل كربجمية إلهلام 

اجتاهات الفكر واخليال ذات اخلصوصية اثلقافية وابليئية.

املوارد املتاحة حمليًّا، خصوًصا من املواد املتجددة وغري املتجددة. فلقد ازدهرت ( ()
حضارات العالم املتنوعة يف رفقة موارد مادية بعينها )الغاب، اخلزيران، واألرز 

يف آسيا؛ الربدي، اللوتس، األلبسرت، واحلجر اجلريي يف مرص؛... إلخ(.

وىلع املستوى املجتميع القاعدي، فإن ابلدء تنمويًّا من نقطة املوارد املادية املحلية 
ال يعين بالرضورة أنك تبدأ من الصفر. بل باألحرى، فإنك تَُشيِّد ابلناء اتلنموي ىلع 

أرضية املخزون احلضاري اذلي يمتلكه البرش يف املجتمع املحيل!
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 اتلنمية اذلاتية
إماكنات  يمتلك  يح  كاكئن  املحيل  للمجتمع  رؤية  من  اذلاتية  اتلنمية  تنطلق 
تنموية داخله ويتمتع خبصائص حضارية متفردة. ويف سياق اتلنمية اذلاتية ال جيري 
الرتكزي ىلع توفري أو تطوير عنارص اإلنتاج باملعىن االقتصادي، بل باألحرى مساعدة 
اجلماعة املحلية ىلع إحياء تراثها احلضاري اذلي يعرب عن قيمها املتفردة، ومشاركة 
وهكذا  احلضارية.  القيم  هذه  عن  للتعبري  جديدة  أشاكل  إبداع  يف  املحيل  املجتمع 
ُتْطِلق اتلنمية اذلاتية الطاقات الاكمنة يف جمتمعاتنا املحلية، وتدعم القدرة اذلاتية هلذه 
املجتمعات ىلع انلهوض وحتقيق اتلقدم مع خلق الظروف املواتية لضمان استمرارية 

هذه اتلحوالت.

ما يه املتطلبات األساسية تلفعيل اتلنمية اذلاتية؟ 

حنتاج إىل اتَلدرُّب ىلع إدراك تنوع املجتمعات املحلية )اذلي يرتبط باختالف ( 1)
الظروف اإليكولوجية، وتنوع اخلربات اتلارخيية، وتعدد اتلكوينات االجتماعية 
وابلىن اثلقافية/ احلضارية( كأمر طبييع، وأن يصبح تماثل املجتمعات املحلية هو 
االستثناء. وذللك حنتاج إىل اتلخيل عن »اتلنميط« كمسار سهل وُمَعبَّد، ونقبل 
حتدي اتلنوع يف املجتمعات املحلية. هذا اتلنوع اذلي يمثل يف حد ذاته مصدًرا 

لإلبداع واإلثراء للممارسات اتلنموية.

حنتاج إىل أن نقبل من جديد - وننصف - بعض أسايلب احلياة اتلقليدية يف ( ()
واإلبداعية  اتلنموية  اإلماكنات  اكتشاف  نعيد  وباتلايل،  املحلية.  جمتمعاتنا 
إلخ(.  اتلجهزي،...  أسايلب  اتلصميم،  )يف  اتلقليدية  األنماط  هذه  يف  الاكمنة 
وهو ما يفتح الطريق حنو االستفادة بعنارص اخلصوصية اإليكولوجية للمنطقة 
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)املناخ، اتلكوينات اجليولوجية، احلياة انلباتية واحليوانية(كمزية تنافسية باملعىن 
االقتصادي.

)اهلابطة باإلسقاط املظيل ىلع السياق ( () ال للحلول اجلاهزة املفروضة من اخلارج 
املحيل، مثل مرشواعت »تسليم املفتاح«(، ونعم للحلول اليت تْستَنبت ذاتيًّا من 
داخل السياق املحيل واليت يتم تنفيذها بمشاركة أبناء املجتمعات املحلية، ويتم 

أيًضا أثناء اتلطبيق إاعدة »تضفريها« يف نسيج الواقع املحيل.

مفهوم ( () أىلع:  إىل  أسفل  من  يبدأ  جديد«،  ختطيطي  »مفهوم  إبداع  إىل  حنتاج 
ختطيطي يمنح ادلور األهم ملشاركة األهايل يف اتلنمية. وهو ما قد يقودنا إىل رؤية 

جديدة للحداثة تعتمد ىلع اإلبداع املحيل وتتبىن االعتماد ىلع اذلات.

املحلية. ( () املجتمعات  يف  اذلاتية  اتلنمية  خلدمة  جاهزة  بيانات  قاعدة  توجد  ال 
اتلنمية  مفهوم  تالئم  ال  إلخ(  الصناعة،...  )للزراعة،  قطاعيًّا  املتاحة  فابليانات 
بياناته اخلاصة انلابعة من إدراكه  اذلاتية. ويلزم للك جمتمع حميل تشييد قاعدة 
البرش  ومهارات  قدرات  اتلاريخ،  مًعا:  َرة  ُمَضفَّ اذلاتية  اتلنموية  إلماكناته  اليلك 

أبناء املجتمع املحيل، ذخرية املوارد،... إلخ.

 مفاهيم واكتشافات جديدة

اتلجربة االستطالعية

يه جتربة حمدودة انلطاق مصممة بدقة لتستكشف اإلماكنية العملية تلصنيع 
منتج جديد، أو أداء خدمة جديدة، أو لفتح الطريق حنو اعلم جديد من االستخدامات 
تتأكد إماكنية االنتقال  للمادة اخلام. ومن خالل هذه اتلجربة االستطالعية  انلافعة 
واتلحول من الفكر واخليال إىل الواقع العميل باحلد األدىن من استهالك الوقت واملوارد!
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ْع يف اتلجريب  يف اتلفكري: فكر واِْشَ
ً

ال تقِض وقًتا طويال

االنتقال املحسوب من الفكر إىل اتلجريب ثم العودة إىل الفكر عند نقطة أىلع – 
بما نسميه حركةاحللزون الصاعد؛ حيقق قفزات نوعية يف اجتاه بلورة األفاكر واملفاهيم 
العملية  يف  اخلطوات  وتكثيف  الواقع،  إىل  الفكر  من  الفعال  واالنتقال  اجلديدة 

اإلبداعية.

اتلطوير ثم ابلحث وليس ابلحث ثم اتلطوير

ارشع يف تطبيق ما )يف صورة منتج أو خدمة( واستكشف قابليته للتنفيذ العميل 
والتسويق. وعندما يبدو ممكنًا باملعىن الفين والتسوييق، اجته إىل القيام بابلحث بهدف 
إجياد الظروف املثىل لعملييت اتلصنيع واإلنتاج. ويف ضوء خربتنا اخلاصة، فإن رأس 
احلربة يف عملية اتلطوير هو بزوغ الفكرة اخلاصة بالُمنْتَج )أو اخلدمة اجلديدة(. وهذا 
انلموذج »اتلطوير ثم ابلحث« يبدو أكرث مالءمة للظروف السائدة يف العديد من بدلان 

اجلنوب حيث تقل كثرًيا املوارد املخصصة ألنشطة ابلحث العليم. 

إاعدة اكتشاف مواردنا من املواد املتجددة

ويبدو اهلدف هنا حماولة بناء جسور جديدة بني هذه املوارد و املعارصة بهدف 
هذه  تصبح  واآلن. هكذا،  هنا  العرص  واحتياجات  املوارد  هذه  بني  االرتباط  حتقيق 
نسخته  إبداع  إىل  جاهًدا  يسىع  جيل  فلك  املتعاقبة،  لألجيال  متجدًدا  حتديًا  املوارد 
املتفردة من االستخدام انلافع هلذه املوارد! وهو ما يقدم نلا بدياًل عن اتلقليد األعىم 
غري  تكون  وقد  اخلارج  يف  ُصَكْت  ومنتجات  جاهزة،  حللول  املستمر  واالسترياد 

مناسبة لظروفنا املحلية!
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الفقر ال ينمو طبيعيًّا اكألشجار

للموارد  املتعمد  واإلهمال  البرش  تهميش  تداعيات  نتائج/  من  واحٌد  إنه  بل 
أن ننىس  ما يعين  املجرى: وهو  الفقر من أىلع  نبدأ نضانلا ضد  أن  املحلية. ويلزم 
فنسىع  احلقوق،  نفس  هل  اإلنسانية  يف  كرشيك  نعاملها  ونعامله/  الفقري  فقر  لوهلة 
نمكنها من تفعيل ما  قدراتها الاكمنة ونمكنه/  إىل مساعدته ىلع اكتشاف قدراته/ 

يمتلكه/ تمتلكه من إماكنات ذاتية.

نلبدأ باألسهل واملتاح هنا واآلن

كيف أستطيع/ نستطيع حتت سقف اإلماكنات اذلاتية املتاحة ويف احلدود اليت 
يقوينا.  يقويين/  اذلي  اتلحدي  مقدار  نستهدف  خنتار/  أن  املحيل،  السياق  يفرضها 
جتد  أن  حاول  أكرب.  جديد  حتدٍّ  استهداف  اختيار/  إىل  يقودنا  يقودين/  وباتلايل، 
نلفسك اتلحدي املالئم اذلي تستطيع أن ختوضه! فقد وجدنا، ىلع سبيل املثال، أنه يف 
حاالت كثرية يكون من املالئم ابلدء باحلرف ايلدوية قبل االنتقال إىل نظم اإلنتاج 

املياكنيكية واملدارة آيلًّا.

حىت وحنن نمارس اتلنمية اذلاتية

فإن هناك حاجة لالستعانة بتدخالت وخرباء من خارج املجتمع املحيل: تُلْطِلع 
فيهم  قبل، ولتستثري  يسمعوا عنها من  لم  إماكنات وفرص  املحيل ىلع  املجتمع  أفراد 
الفكر واخليال، ولتساعدهم ىلع استعادة ثقتهم بأنفسهم. لكن ىلع اخلرباء أن يقوموا 
معيار  للنجومية. ويصبح  اداعء  أي  اخلفيضة دون  انلربة  املساعد ذي  العامل  بدور 
انلجاح احلقييق جلهودهم باتلايل هو خلق وإظهار جنوٍم وأبطاٍل حمليني ينريون بدورهم 

الطريق آلخرين، وسوف يقومون بدور القدوة وسط اجلمهور املحيل.
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 من اللكمات
ً

دع العمل ينطق بدال

من  شبكة  بناء  يف  وشارك  بالعمل  بادر  باملشاركة،  انلاس  تُقِنع  أن  أجل  من 
العالقات، واجعل شبكة عالقاتك تتواصل مع مزيد من شباكت العالقات! وليك تبين 

شبكة من العالقات انلاجحة واملستدامة، فعليك أن تلزتم بقاعدة الربح للجميع.

بادر باختاذ اخلطوة األوىل لألمام وأظهر للناس أن هناك إماكنية جديدة تتشلك 
أمامهم بنجاح، وتأكد أنهم سوف يتبعونك. قل هلم: دعنا ننجح مًعا ونصبح رشاكء!

 نماذج من املرشواعت واملنتجات القائمة ىلع املواد املتجددة
املجتمعات ( 1) يف  الصغرية  الصنااعت  نرش  هو  املرشواعت  هذه  من  مقصدنا  اكن 

اتلنمية  أن  يعين  ما  وهو  املتجددة.  املواد  من  حيوزونه  ما  ىلع  اعتماًدا  املحلية 
تبدأ بما يملكه انلاس بني أيديهم - أو حىت حتت أرجلهم - وما هو متاح هلم 
أكرث، وأيًضا بما دليهم عنه معرفة أفضل. وهنا تصبح الصنااعت الصغرية ليست 
جمرد أداة لالستثمار أو خللق فرٍص جديدة لزيادة ادلخل، وإنما يه باألساس أداة 
إلحياء العالقة بني انلاس ومواردهم املحلية، ويه أيًضا وسيلة الستثارة الفكر 

واخليال، وباتلايل اإلبداع اتلكنولويج ىلع املستوى املحيل ]الشلك 1/ب[.

ولقد بدأنا هذه املرشواعت من انلقطة اليت يقف عندها الشخص غري املتخصص ( ()
يف معرفته بموارده املادية املحلية. فلم يكن دلينا أية معرفة متخصصة - ىلع 
أشجار  تقليم  نواتج  وأيًضا  القطن،  وحطب  انلخيل،  جريد  عن   - املثال  سبيل 
الفاكهة. وهو ما يشري إىل املدى الواسع إلماكنية تطبيق املنهجية اليت تقف وراء 

هذه املرشواعت. 
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ولقد اكتشفنا أن مشلكة املواد اليت قمنا بالعمل عليها يه أنها باألساس مواد يتم ( ()
رشاؤها، و تداوهلا، وتصنيعها بني أيدي الفقراء، سواء اكنوا منتجني )مزارعني(، 
أو حرفيني، أو مستهلكني. ومن خالل تدخلنا اتلقين، فلقد استطعنا توسيع دائرة 

الطلب االجتمايع لرشاء هذه املنتجات حبيث تشمل الرشائح االجتماعية األىلع.

احلوار مع املجتمع املحيل يفتح الطريق إىل إبدااعت تقنية جديدة:( ()
أمدتنا عملية التشكيل ايلدوي خلامة جريد انلخيل يف صناعة األقفاص أ( 

]الشلك (/أ[  باألفاكر األساسية لعملية جديدة؛ »سلخ« جريد انلخيل. ويه 
األقراص  ذات  املناشري  استخدام  إىل  أمنًا )ال حتتاج  أكرث  عملية هندسية 
عملية  أيًضا  ويه  املرصية.  القرية  يف  املنازل  داخل  العمل  تالئم  ادلوارة( 
أقل  أو ضوضاء، ويه  نشارة جريد  ينتج عنها  للبيئة )ال  هندسية صديقة 
إنتاج  يف  اتلقنية  العملية  هذه  استخدام  ويمكن  للكهرباء(.  استهالاًك 
سدائب جريد انلخيل داخل املزنل ]الشلك (/ب[، وأيًضا تصنيع الرشائح 

ا�رتاث اتلقين/ 
املوارد املحليةاحلضاري                                 

ا�صنااعت ا�صغرية واأل�شطة احلرفية

اإلبداع اتلكنو�ويج

الشلك )١/ب( مثلث اإلبداع اتلكنولويج ىلع املستوى املحيل.



الشلك )2/ب( ماكينة تسديب جريد انلخيل بالسلخ. الشلك )2 /أ( حريف يمارس صناعة أقفاص اجلريد.

الشلك )2/د( فصل الفروع و اللوز واألوراق عن الشلك )2 /ج( اتلمشيط ايلدوي للكتان.
أعواد القطن.
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لأليلاف  كبديل  ابلويلمرات  تسليح  يف  تُْستَْخَدم  اليت  اجلريد  من  الرفيعة 
الزجاجية غري الصديقة للبيئة والضارة صحيًّا باملنتجني.

عملية اتلمشيط ايلدوي للكتان ]الشلك (/ج[ اكنت يه نقطة االنطالق ب( 
نلا حنو تطوير تقنيات هندسية جديدة لفصل الفروع واللوز واألوراق عن 
حطب القطن ]الشلك (/د[ وذلك الستخدام هذه األعواد يف إنتاج منتجات 

بديلة لألخشاب.

اخلارجية حلطب ج(  الطبقة  بنجاح يف فصل  الكتان  تعطني  تطبيق عملية  تم 
القطن واليت يه خطوة رضورية يف سياق استخدام حطب القطن يف إنتاج 

منتجات تصلح كبديل لألخشاب املستوردة من اخلارج.

مرشواعت تقوم ىلع خامة جريد انلخيل

األساس املنطيق

تقع مرص - مثل معظم ابلالد العربيةvv - يف إقليم منايخ جاف ذي غطاء نبايت 
من الغابات فقري للغاية. وترتاوح نسبة املساحة املغطاة بالغابات إىل املساحة اللكية 
 للبدل ما بني (0.00% يف مرص، (.0% يف يلبيا، 0.7% يف اململكة العربية السعودية، (.(%  
يف سوريا، (.(% يف تونس، (.((% يف السودان. وهذا جيعل من مرص ولك بدلان املنطقة 
العربية ىلع رأس ابلدلان املعتمدة ىلع استرياد األخشاب واملنتجات اخلشبية إلشباع 
فلقد  االستدامة!  بعدم  يتصف  املوقف  هذا  أن  ابليان  عن  وَغيِنٌّ  املحلية.  حاجاتها 
استطاعت روابط املستهلكني، واحلراكت ابليئية، ومنظمات املجتمع املدين املدافعة 
 - Milieudefensie, Natuur & Milieu and Greenpeace :عن ابليئة يف بدلان الشمال - مثل 
الغطاء  احلفاظ ىلع  أجل  ابلدلان من  تمارس ضغًطا مزتايًدا ىلع حكومات هذه  أن 
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هذه  يف  األشجار  قطع  معدالت  اخنفاض  إىل  ذلك  أدى  ولقد  الغابات.  من  انلبايت 
وباتلايل  العاملية،  األسواق  يف  األخشاب  من  املعروض  نقص  يف  تسبب  مما  ابلدلان. 
ارتفاع سعر هذه األخشاب. وتقدر تكلفة استرياد األخشاب يف مرص حبوايل ( مليار 
دوالر أمريكي يف أحدث اتلقديرات. وسوف يرتفع هذا الرقم يف املستقبل، عندما 

تتبع ابلدلان املنتجة لألخشاب هدف احلصاد املستدام.

وهكذا، تبدو احلاجة ملحة إلجياد بدائل حملية لألخشاب املستوردة ليس فقط 
ادلخل،  الريفية حمدودة  احتياج األرس  األثاث وخاصة  املحيل من  االحتياج  إلشباع 
وإنما أيًضا إليقاف السلوك املجتميع غري الرشيد والضار بابليئة املتمثل يف استرياد 
الواليات  من  أساًسا   –- واملحيطات  ابلحار  عرب  األميال  آلالف  ونقلها  األخشاب 

املتحدة وكندا وروسيا وفنلندا - إىل مرص وبدلان املنطقة العربية!

ولقد أوضحت ابلحوث العلمية إماكنية توافر كميات كبرية من جريد انلخيل 
سنويًّا ناجتة عن اتلقليم املوسيم للنخيل. ولقد أثار انتبايه - خالل ادلراسة امليدانية 
تسقيف  يف  انلخيل  جريد  استخدام   -  1981 اعم  العريش  منطقة  يف  بها  قمت  اليت 
حتمل  قوة  ىلع  تدل  طبيعية  جتربة  االستخدام  هذا  يف  ورأيت  العرايشية.  املساكن 
جريد انلخيل وجودة خواصه الطبيعية واملياكنيكية ]الشلك ([. وأثبتت بالفعل جهود 
ابلحث واتلطوير واالختبارات القياسية املتعارف عليها دويلًّا vvvvvASTMD-143/ 8 اليت 
طبيعية  يتمتع خبواص  انلخيل  أن جريد  شمس،  اهلندسة جبامعة عني  لكية  أجرتها 
اللينة والصدلة  للتشغيل تقرتب من مثيالتها ألنواع األخشاب  ومياكنيكية وقابلية 
اليت تستورد اعدة من اخلارج. وجبانب ذلك فإن االستخدام الصنايع جلريد انلخيل 
احلريق  خماطر  ىلع  اتلغلب  وباتلايل  للنخيل،  ادلوري  اتلقليم  لتشجيع  حافًزا  يمثل 
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القيام  إهمال  عن  تنجم  اليت  احلمراء  انلخيل  سوسة  مثل  اخلطرة  باآلفات  واإلصابة 
بتقليم انلخيل)1(.

صناعة ألواح الكونرت من جريد انلخيل

تعاين صناعة ألواح الكونرت يف مرص من وضع حرج بسبب اعتمادها بالاكمل ىلع 
أخشاب ابلياض والصنوبر املستوردة. ذللك فقد وجهنا جهدنا يف ابلحث واتلطوير حنو 
استخدام جريد انلخيل كبديل ألخشاب ابلياض والصنوبر يف طبقة احلشو أللواح 
الكونرت. ولقد أثبتت نتائج هذه األحباث أن لوح الكونرت املصنوع من حشو جريد 
بعض  يف  تفوق  بل   - مقارنتها  يمكن  ومياكنيكية  فزييقية  خبواص  يتمتع  انلخيل 
الصفات - نظريتها دلى لوح الكونرت املصنوع من حشو ابلياض والصنوبر. وباتلايل، 
فقد قمنا بتصميم وتصنيع آالت تقوم بتحويل جريد انلخيل إىل سدائب ذات مقطع 
املنتج  هذا  تسويق  وتم  الكونرت.  ألواح  حشو  يف  الستخدامها  وذلك  منتظم  عريض 

أّدى اتلحول احلاد يف أسايلب احلياة يف الكثري من املناطق الريفية يف مرص vكما يف العديد من ابلدلان   )1(
العربية v إىل تراجع االستخدامات اتلقليدية جلريد انلخيل )مثل التسقيف، صناعة األبواب، صناعة 

األسوار، صناعة األقفاص....إلخ( وباتلايل إىل إهمال تقليم )خدمة( انلخيل. 

الشلك )3( حصرية من جريد انلخيل يف سقف مسكن عراييش. 
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اجلديد بنجاح، كما جرى استخدامه يف تأثيث مدارس اتلعليم املجتميع اليت أنشأتها 
هيئة ايلونيسيف يف صعيد مرص. 

صناعة األرابيسك من جريد انلخيل

تمثل احلرف ايلدوية لألرابيسك )املرشبية( جزًءا أصياًل من تراثنا احلضاري. 
الشبابيك، والقواطيع ]الشلك ([. ولقد أدى  وتستخدم قطع األرابيسك يف األثاث، 
االرتفاع احلاد يف سعر خشب الزان املستورد واملستخدم يف صناعة األرابيسك، إىل 
تراجع الطلب ىلع منتجات األرابيسك املصنعة يدويًّا. وذللك، فقد اجته تفكرينا إىل 
واملتاحة حمليًّا،  املحدودة اتللكفة  الزان خبامة جريد انلخيل  االستعاضة عن خشب 
الصغرية  الصنااعت  تنمية  مركز  أطلق  السياق،  هذا  ويف  الريفية.  املناطق  يف  خاصة 
جبامعة عني شمس يف ( يويلو (199 )يف الواحات ادلاخلة بمحافظة الوادي اجلديد( 
مرشواًع يهدف إىل نرش صناعة األرابيسك باستخدام جريد انلخيل كمادة خام. وتم 
إنشاء مركز تلدريب املنتفعات ]الشلك ([ الاليئ حيصلن ىلع خمارط يف إطار قروض 
من  كبرًيا  جناًحا  املرشوع  أحرز  ولقد  باملنازل.  األرابيسك  إنتاج  أجل  من  عينية، 
خالل حتويل حمدودي ادلخلv وىلع األخص النساء منهم vإىل منتجني مستقلني ورواد 
أعمال. كما أنه جنح يف حتويل فكرة االستخدام الرشيد ملنتجات تقليم انلخيل كبديل 

لألخشاب املستوردة إىل أمٍر واقع.

ويكشف هذا املرشوع عن إماكنية عظيمة  لنرش »ثقافة جديدة«، تعتمد ىلع 
االستخدام املستدام للمواد املتجددة – كنموذج للموارد املحلية - يف املجتمعات الريفية 

والصحراوية يف اكفة أرجاء املنطقة العربية. 
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صناعة ألواح احلبييب من جريد انلخيل

أثبتت ابلحوث اليت أجريناها يف هذا املجال، أن كفاءة استخدام جريد انلخيل 
يف صناعة األرابيسك والكونرت ال تتجاوز نسبة 0(%. ذللك، أجرينا حبوثًا ىلع كيفية 
احلبييب  ألواح  أن  انلتائج  وأظهرت  احلبييب.  ألواح  اجلريد يف صناعة  بقايا  استخدام 
املصنعة من جريد انلخيل، تتمتع خبواص فزييقية ومياكنيكية تتوافق مع املواصفات 
املرصية  أللواح احلبييب رقم ]1991/90٦[. وهذه انلتيجة العلمية تفتح الطريق أمام 
األرابيسك  لصناعيت  مكملة  صناعة  تصبح  حبيث  احلبييب  ألواح  صناعة  تطوير 

والكونرت، وذلك بغرض حتقيق هدف االستخدام الشامل ملورد جريد انلخيل.

الشلك )4( قاطوع مطعم باألرابيسك مصنوع من 
جريد انلخيل.

الشلك )5( تدريب املنتفعات يف الواحات ادلاخلة.
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صناعة بديل لألخشاب من جريد انلخيل

نتيجة للنقص احلاد يف عرض األخشاب مع ارتفاع أسعارها يف مرص، توجهت 
حبوثنا حنو استكشاف إماكنية تصنيع بديل حميل لألخشاب من جريد انلخيل. وأظهرت 
نتائج هذه ابلحوث أن الكتل املصنوعة من جريد انلخيل تتمتع خبواص مياكنيكية 
مماثلة نلظريتها املصنوعة من أشجار الصنوبر، مثل معامل الكرس وغريها من اخلواص 
املياكنيكية. وهذه انلتائج العلمية تفتح الطريق أمام إماكنية هائلة الستخدام جريد 
انلخيل يف صناعة منتجات بديلة يمكن أن حتل جزئيًّا حمل اخلشب املستورد من اخلارج 
 97-vvvvvvvvيف مرص ولك املنطقة العربية. وقد حصل هذ ابلحث ىلع جائزة مؤتمر يوروميت 

ألفضل ملصق يف مدينة ماسرتخيت بهونلدا، 1(-(( إبريل 1997.

صناعة مادة فائقة املتانة من جريد انلخيل

أظهر حتليل ابلنية الترشحيية جلريد انلخيل أن الطبقة اخلارجية ختتلف يف خواصها 
عن الطبقات ادلاخلية من اجلريد، من حيث ارتفاع الكثافة وأيًضا صغر قطر احلزم 
الليفية الواعئية املكونة هلا. وتشري هذه انلتائج إىل أن الطبقة اخلارجية للجريد تتمتع 
خبواص مياكنيكية تفوق اخلواص العامة هلذه اخلامة. أضف إىل ذلك، أن هذه الطبقة 
اخلارجية تمثل ابلقايا غري املستخدمة يف صناعة ألواح الكونرت من جريد انلخيل. وباتلايل 
 أجرينا ابلحث تلحديد قيمة مقاومة الشد لطبقة اجلريد اخلارجية )بسمك ((.1 مم(. 
اخلارجية جلريد  الطبقة  أن  ([ بشلك حاسم  اجلدول  ]انظر:  ابلحث  نتائج  وأوضحت 
انلخيل تتمتع بمتانة للشد تصل إىل حوايل ((كجم/ مم(، ويمكن مقارنتها باخلواص 
املماثلة للحديد. بينما تزيد متانة الشد انلوعية هلا بما يعادل (.( مرات عن مثيلتها ملادة 
احلديد. وهو ما يؤكد أن الطبقة اخلارجية جلريد انلخيل يه مادة فائقة املتانة يمكن أن 

جند هلا تطبيقات واسعة يف صناعة مركبات ابلويلمر.
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اجلدول )2( قيم متانة الشد ومتانة الشد انلوعية للطبقة اخلارجية من جريد انلخيل باملقارنة مع 

الطبقة ادلاخلية للجريد واألخشاب والصلب

 متانة الشد املادة
)نيوتن/ مم2(

 متانة الشد انلوعية 
)نيوتن/ مم2( / )جرام/ سم3(

819٦((الطبقة اخلارجية للجريد

708٦الطبقة ادلاخلية للجريد

((781خشب الصنوبر األورويب

0(971خشب الزان

٦(٦7(صلب 7(

صناعة »اجلمالونات« من جريد انلخيل

أثناء الزلزال اذلي رضب مرص اعم (199، اكنت معظم اإلصابات يف القرى الفقرية 
من صعيد مرص نامجًة عن انهيار أسقف املساكن عليهم. يف هذه القرى، يستخدم 
من  تقليديًّا  السقف  وُيْصنَع  مساكنهم،  بناء  يف  احلاملة  احلوائط  تقنية  األهايل اعدًة 
حصائر من جريد انلخيل مدعومة بعوارض خشبية، أو جبذوع أشجار مغطاة بطبقة 
جريد  من  فراغية  مجالونات  إنشاء  كيفية  ىلع  حبوث  إجراء  قررنا  ذلا،  الطني.  من 
انلخيل للتسقيف حمدود اتللكفة. وتم تصميم وتصنيع نماذج من مجالونات اجلريد 
]الشلك ٦[. وتم تطوير نموذج حلساب األمحال املؤثرة ىلع هيلك اجلمالون، وتم اختبار 

انلموذج من خالل جتارب معملية.

صناعة »ابلاركيه« من جريد انلخيل

يتم تصنيع قطع ابلاركيه يف مرص حبسب اتلقايلد املتعارف عليها، من األخشاب 
الصدلة املستوردة مثل ابللوط والزان اليت ترتفع أسعارها باستمرار عرب الزمن. ذللك، 
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فقد اجتهنا بابلحث حنو ترشيب جريد انلخيل بأنواع خمتلفة من ابلويلمرات بغرض 
حتسني خواص اجلريد الفزييقية واملياكنيكية. وبذلك يستطيع جريد انلخيل أن يستويف 
املتطلبات اتلقنية اليت يقتضيها استخدامه يف صناعة ابلاركيه كبديل للبلوط والزان.

وقد أظهرت نتائج ابلحوث أن ترشيب جريد انلخيل بأنواع خمتلفة من ابلويلمرات قد 
أحدث زيادة ملحوظة يف مقاومة اتلآلك ومقاومة الترشب باملاء، مما يفتح الطريق أمام 
إماكنية استخدام جريد انلخيل يف صناعة ابلاركيه ويف أعمال األرضيات بشلٍك اعم.

استخدام حطب القطن يف صناعة ألواح احلبييب

األساس املنطيق

فيما  زراعته  الرئيسية يف مرص، حيث جتري  املحاصيل  من  واحًدا  القطن  يعد 
يقدر حبوايل 0(( ألف هكتار. وتبًعا ذللك، جيري حرق كمية تقدر حبوايل 1.٦ مليون 
طن من حطب القطن للتخلص من دودة لوز القطن القرنفلية اليت تكمن يف اللوزات 
00( مليون جنيه مرصي  ننفق  أننا  ذلك،  إىل  القطن. أضف  نبات  املتفتحة من  غري 
سنويًّا لرشاء املبيدات املستخدمة ملاكفحة هذه اآلفة. كما يتم إضافة الكريوسني إىل 

الشلك )6( مجالون فرايغ من جريد انلخيل.
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تفقد مرص يف  وبالرغم من ذلك،  القطن.  القضاء ىلع دودة  الري، وذلك بغرض  مياه 
املتوسط ما يقرب من 0(% من حمصول القطن نتيجة لألثر املدمر هلذه اآلفة. ويلزم 
للغاية بابليئة وغري  السابق ذكرها يه ممارسات ضارة  املمارسات  اتلأكيد ىلع أن لك 
اقتصادية. ويف ضوء ما سبق، فإننا نرى أن االستخدام الصنايع حلطب القطن هو بديل 
جيمع بني الرشد االقتصادي والرفق بابليئة ويغنينا عن لك املمارسات الضارة السابق 

ا يف املتاح من األشجار اخلشبية. ذكرها. خصوًصا وأن مرص تعاين نقًصا حادًّ

ابلقايا  استخدام  الصناعية ىلع  ابلدلان  معظم  احلبييب يف  ألواح  وتعتمد صناعة 
الصناعية من مصانع نرش األخشاب وصناعة املشغوالت اخلشبية، كمصدر للمادة اخلام. 
بينما يف مرص، فإن ابلديل املتوفر كمصدر للمادة اخلام نراه حايلًّا يف ابلوايق الزراعية 
مثل حطب القطن. وقد استخدمت إحدى كربيات رشاكت اخلشب احلبييب املرصية 
جذوع أشجار الاكزوارينا كمصدر للمادة اخلام للخشب احلبييب. وأثبتت اتلجربة أن 
هذا املصدر هو غري مستدام ألن معدل جتدد أشجار الاكزوارينا بطيء للغاية. وذللك، 
فقد تناقصت الكميات املعروضة من جذوع أشجار الاكزوارينا وارتفع باتلايل سعرها يف 
السوق. وهكذا، اجته تفكرينا إىل إجراء مرشوع حبيث يهدف إىل االستعاضة عن أشجار 

الاكزوارينا حبطب القطن األرخص يف اتللكفة واملتاح بشلك واسع ومستدام.

وتم القيام باملرحلة األوىل من املرشوع ابلحيث يف إطار ظروٍف معملية. ولقد أثبتت 
 هذه املرحلة األوىل إماكنية تصنيع منتج حبييب من طبقة واحدة v وأيًضا من ثالث طبقات 
باستخدام حطب القطن كمصدر للمادة اخلام. واكن املنتج من ألواح احلبييب يستويف 
اكفة متطلبات املواصفات القياسية املرصية أللواح احلبييب رقم ]90٦/ 1991[. أضف 
إىل ذلك، فلقد أمكننا خالل هذه املرحلة األوىل أن حندد املعايري املثىل لعملية تصنيع 

ألواح حبييب من حطب القطن مكونة من طبقة واحدة أو من ثالث طبقات.
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املنهج واإلجراءات

من  تطوير عدد  تم  ابلحيث،  املرشوع  اتلجريبية من  للمرحلة  تنفيذنا  يف سياق 
اإلجراءات املنهجية يك تضمن نلا حتقيق اآليت:

نقل القسم األكرب من خطوات حتضري املادة اخلام إىل مواقع قريبة بقدر اإلماكن  	
من مزارع القطن، بغرض حتقيق مزيد من العدالة يف توزيع املنافع انلامجة عن هذه 
 الصناعة بني املناطق الريفية واحلرضية. وأيًضا، بغرض االستفادة من املزايا النسبية -

األرض  إجيارات  معدل  اخنفاض  )مثل  الريفية  للمناطق   - االقتصادي  باملعىن 
املستخدمة يف اتلخزين واتلجفيف اهلوايئ حلطب القطن، واخنفاض األجور، إلخ(. 

االستفادة القصوى– وبأقل قدر ممكن من اتلعديالت – باملعدات املتاحة واملستخدمة  	
هذه  تشغيل  جداول  يف  امليتة  باألوقات  االستفادة  مرااعة  مع  املرصي،  الريف  يف 

املعدات )بما حيققه ذلك من مزايا اقتصادية واجتماعية(.
رفع مشاركة أفراد املجتمع املحيل يف عملية جتهزي حطب القطن للمصنع إىل أقىص  	

درجة ممكنة، سواء يف جلسات العصف اذلهين حول خطوات املرشوع أم يف تشغيل 
املعدات، أو يف تكليفهم – كمقاولني من ابلاطن – باإلرشاف ىلع جممل عملية جتهزي 

حطب القطن للتصنيع.

القطن يف  املستخدمة يف جتهزي حطب  اخلطوات  فكرة عن   ]7 ]الشلك  يعطينا 
حقول حمافظة ادلقهلية، حيث يتم نقل حطب القطن إىل منطقة جتميع غري بعيدة عن 
مزارع القطن. ويتم تشوين حطب القطن يف أكوام بارتفاع ثالثة أمتار، مع مرااعة 
اتلجفيف  اْستُْخِدَم  وقد  وللتهوية.  انلقل  أعمال  ترك ممرات عرضية وطويلة تليسري 
اهلوايئ للحطب بنجاٍح ملحوظ، واستغرق ثالثني يوًما خلفض حمتوى الرطوبة باحلطب 
من 0(1% إىل 0(%. وقد تم بنجاح استخدام دّراسات القمح القديمة يف طحن حطب 
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الشلك )7( أسلوب إعداد حطب القطن يف ظروف احلقل.

نقل حطب القطن من احلقل إيل موقع اتلجميع  بواسطة احلمري أو العربات اليت 
جترها احلمري أو اجلرار

تشوين حطب القطن يف موقع اتلجميع عيل إرتفاع ( م  مع ترك ممرات 
 )عرضية ( م وطويلة ( م(  تلحرك وسائل انلقل واتلهوية

 اتلجفيف اهلوايئ حلطب القطن vيل حمتوي رطويب )نسبة الرطوبة %( 
0( % وكثافة حجمية (0.0 طن/ م(

طحن حطب القطن اجلاف بإستخدام 
دّراسات القمح القديمة

حتويل حطب القطن إيل باالت 
دون طحن 

مقاس (1٦ × ٦0 × (( سم 
وكثافة حجمية (0.1 طن/ م(

كبس حطب القطن املطحون يف 
باالت مقاس 0(1 × 0( × 0( سم 

وكثافة حجمية (.0  طن/ م(

نقل باالت حطب القطن vيل مصنع متني باالسكندرية
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قياسية  أبعاد  هلا  باالت  يف  املطحون  القطن  حطب  كبس  تم  هكذا  اجلاف.  القطن 
وكثافة حجمية حوايل (.0 طن/م(، ليك يتم بعد ذلك نقلها إىل املصنع.

تقييم نتائج املرشوع ابلحيث

باستخدام )أ(  »متني«  احلبييب  اخلشب  مصنع  تشغيل  تم  للمرشوع:  الفين  اتلقويم 
((٦ طنًّا )وزن اخلام املجفف هوائيًّا( من حطب القطن، وذلك إلنتاج ألواح حبييب 
ذات ثالث طبقات مكسوة بورق مرشب بامليالمني. ويوضح ]اجلدول )(([ نتائج 
تقييم اخلواص املياكنيكية والفزييقية األساسية ملنتج املصنع باستخدام تويلفات 
خمتلفة من خشب الاكزوارينا وحطب القطن. ويبدو واضًحا من اجلدول املذكور 
اشرتاطات  اكفة  تستويف   %100 بنسبة  القطن  حطب  من  املصنعة  األلواح  أن 

املواصفات القياسية املرصيةرقم ]٦09/ 1991[ أللواح احلبييب.

اتلقويم االقتصادي للمرشوع: لقد استخدمنا معيار تكلفة إنتاج طن واحد )ب( 
تقييم  الراتنجية(، من أجل  الطبقة  الفرن وعليه  احلبييب )جمفف يف  ألواح  من 
اجلدوى االقتصادية الستخدام حطب القطن كبديل للاكزوارينا يف صناعة ألواح 
 vاحلبييب. هذا املعيار مع استبعاد اكفة اتلفاصيل االقتصادية املشرتكة من احلساب
الصناعة. ويف  مادة جديدة يف هذه  االقتصادية إلدخال  األهمية  قياس  يستطيع 
هذا اإلطار، فلقد وجدنا أن صايف الربح االقتصادي املحقق من إحالل حطب 
القطن حمل خامة الاكزوارينا للك طن من املنتج، يعادل ما قيمته (٦ جنيًها مرصيًّا.
أضف إىل ذلك، أن تكلفة الطاقة الالزمة تلجفيف حطب القطن تقل كثرًيا 
عن مثيلتها يف حالة الاكزوارينا فتوفر نلا باتلايل حوايل 8 أطنان/ يوم من السوالر 
)يكلف الطن الواحد من السوالر حوايل 800 جنيه مرصي(. باإلضافة إىل أن 
يف  أقل  ويه  اتللكفة،  حمدودة  معدات  إىل  حيتاج  للتصنيع  القطن  حطب  جتهزي 



ب القطن 
ب الاكزوارينا وحط

ت خمتلفة من خش
يب املصنوعة من تويلفا

ص الفزييقية واملياكنيكية أللواح احلبي
اجلدول )3( اخلوا

املادة اخلام
ك مم

الُسْم
الكثافة 
جم/ سم3

معامل 
رس 

الك
نيوتن/ مم2

الرتابط 
ادلاخيل 

نيوتن/ مم2

حمتوى 
الرطوبة %

ك 
تماس

السطح 
نيوتن/ مم2

االنتفاخ يف 
ك بعد 

الُسْم
ني %

ساعت

ص املاء 
امتصا

ني 
بعد ساعت

ايلوريا 
فورمادلهايد% 

الشمع% 

اكزوارينا 100 % 
1٦

0.77٦ 
1٦.) 

0.٦)
7.)

1.))
٦.1

)٦.8
11.٦
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)1) /8)(
1٦

0.7٦9
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0.7
٦.)
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).9

)).)
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0.1)
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1٦
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).9
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1).7

0.7
)
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).٦

)7
1).)

1.0
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حط

10
0.٦97

1).9
0.)

).)
1.0٦

10.7
)).)

1).)
1.0

0,7
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١,2
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تكلفتها من حيث اآلالت املستخدمة والطاقة الالزمة للتشغيل وذلك مقارنًة 
خبامة الاكزوارينا. 

استخدام نواتج تقليم وجتديد أشجار الفاكهة كبديل لألخشاب املستوردة

األساس املنطيق

تشتهر مرص - vمثل بدلان املنطقة العربية قاطبًة - بزراعة أشجار الفاكهة من لك 
إلخ. وحتتاج هذه األشجار  املشمش...  الزيتون،  املاجنو،  اجلوافة،  اتلوت،  األنواع، مثل 
هناك  وتوجد  منها.  نوع  للك  املتبعة  البساتني  زراعة  قواعد  ادلوري، حبسب  للتقليم 
ممارسات عديدة للتقليم ترتبط بأشجار الفاكهة من األنواع املختلفة. وجيري اتلعامل 
اعدة مع نواتج اتلقليم هذه باعتبارها نفايات زراعية، يتم إحراقها مبارشة يف احلقل. 
وعند انتهاء دورة احلياة املنتجة لشجرة الفاكهة )وذلك الخنفاض إنتاجيتها، أو تلدهور 
جودة انلاتج منها، أو إلصابتها بآفة زراعية( يتم بيع املادة اخلشبية هلذه األشجار اعدة إىل 
جتار الفحم انلبايت بغرض استخدامها يف صناعة الفحم انلبايت. وهذه املمارسات سواء 
احلرق أو اتلفحيم v يه يف احلقيقة ضارة للغاية بابليئة وغري رشيدة اقتصاديًّا، ألن مرص 
واكفة أقطار املنطقة العربية vتنفق الكثري من رصيدها من العمالت الصعبة ىلع استرياد 
األخشاب من اخلارج. ذللك، فقد اجتهت حبوثنا حنو دراسة إماكنية استخدام نواتج تقليم 

وجتديد أشجار الفاكهة يف احلرف ايلدوية، وصناعة األثاث واملشغوالت اخلشبية. 

وقد نتساءل ما اذلي أشعل دلينا رشارة احلماس األوىل هلذا املرشوع ابلحيث؟!

مرشوع  يف  املتدربات  الصغريات  للفتيات  رؤيتنا  يه  الرشارة  هذه  اكنت  لقد 
األرابيسك يف الواحات ادلاخلة وهن يصنعن »الشمعدانات« من نواتج تقليم أشجار 

اجلوافة. 
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ابلحث امليداين

اتلايلة:  الفاكهة  ألشجار  اتلقليم  نواتج  كمية  تلقييم  ميداين  حبث  بإجراء   قمنا 
الزيتون؛   )٦( اجلوافة؛   ))( الربقوق؛   ))( الكمرثى؛   ))( املاجنو؛   ))( اتلوت؛   )1(

)7( الليمون والربتقال؛ )8( املشمش.

وباإلضافة إىل ذلك، فلقد تم احلصول ىلع األجزاء الاكملة جلذوع أشجار الفاكهة 
املذكورة اعيله من جتار الفحم انلبايت إلجراء ابلحث اتلجرييب املطلوب.

ابلحث اتلجرييب واالختبارات املعملية

يف  معروفة  لعمليات  اعيله  املذكورة  الفاكهة  أشجار  من  عينات  تعريض  تم 
من  عدد  ويف  وادلهان.  الصنفرة،  احلفر،  التشكيل،  باملنشار،  القطع  مثل  انلجارة، 
احلاالت v مثل املاجنو واملشمش تم استخدام اتلقشري ادلائري ىلع قطع اكملة من جذع 
شجرة الفاكهة للحصول ىلع قرشة خشبية بسمك ( مم. وتم إجراء جتارب إنتاجية 
تلصنيع منتجات خشبية نهائية من املواد املذكورة اعيله. إضافة إىل ذلك فقد أجرينا 
اختبارات معملية ىلع هذه اخلامات تلحديد قيم معامل الكرس يف االحنناء، معامل 
نفس  إجراء  تم  للمقارنة،  والصالدة. وكمرجع  االنضغاط،  متانة  االحنناء،  املرونة يف 

هذه االختبارات ىلع عينات من خشب الزان.

انلتائج واملناقشة

و]الشلك  و]الشلك 8/ب[  8/أ[  ]الشلك  اتلايلة  واألشاكل   ]8 ]الشلك  نلا  يقدم 
8/ج[ مقارنة بني بعض اخلواص املياكنيكية نلواتج تقليم أشجار الليمون والربتقال، 

الكمرثى، املشمش، اتلوت، اجلوافة، واملاجنو مع خشب الزان. 
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يتضح من ]الشلك 8[ أنه فيما يتعلق بمعامل الكرس يف االحنناء، فإن لك األنواع 
املذكورة من شجر الفاكهة قد حققت قيًما قريبة للغاية من القيمة املحققة خلشب 
الزان. فأشجار الليمون والربتقال، وكذلك الكمرثى يه أىلع يف مقاومة االحنناء من 
اخلشب الزان. أما بالنسبة ملعامل املرونة يف االحنناء ]الشلك 8/أ[ فقد حققت أشجار 
املاجنو القيمة األىلع )(.1(100 نيوتن/ مم((، ويه قريبة للغاية من معامل املرونة يف 
االحنناء للخشب الزان )(.11097 نيوتن/ مم((. بينما حققت أشجار اجلوافة أدىن قيمة 
ملعامل املرونة يف االحنناء )(((( نيوتن/ مم((. وفيما يتعلق بأقىص متانة لالنضغاط 
]الشلك 8/ب[ فقد حققت أشجار املشمش القيمة األىلع وتلتها أشجار املاجنو، ولكها 
نصيب  من  االنضغاط  ملتانة  قيمة  أدىن  واكنت  الزان.  للخشب  املحققة  القيمة  تعلو 
أشجار اجلوافة. وفيما يتعلق بالصالدة ]الشلك 8/ج[  فإن أشجار املشمش يه األىلع 
يف  تلتها  وقد  الزان.  للخشب  الصالدة  قيمة  1.7 ضعف  تمثل  فيه  اخلاصية  هذه  يف 
املاجنو  ثم أشجار  تمثل 1.٦ ضعف،  بقيمة  والربتقال  الليمون/  الصالدة أشجار  قيمة 
الزان. وهو ما يؤكد حقيقة أن  باملقارنة باخلشب  والكمرثى بقيمة تمثل (.1 ضعف 
لك األنواع املذكورة من أشجار الفاكهة تتفوق يف خاصية الصالدة ىلع اخلشب الزان.

مواردنا من املواد املتجددة: حتدٍّ جديد يواجهنا كمهندسني

تمهيد

لعبت املواد املتجددة عرب مسار اتلاريخ البرشي، دوًرا حموريًّا يف حياة اإلنسان. 
ولقد ظهرت وتطورت حضارات متعددة يف العالم يف عالقة محيمة مع عنارص بعينها 
عنرًصا  يمثل  الربدي  نبات  اكن  املثال،  سبيل  فعىل  إقليم.  لك  يف  انلبايت  الغطاء  من 
حموريًّا يف احلضارة املرصية القديمة. فلقد استخدم ليس فقط يف الطعام، ويف إنتاج 
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الشلك )8/أ(  قيم معامل املرونة يف االحنناء )نيوتن/ مم(( لعدد من أشجار الفاكهة 
باملقارنة مع خشب الزان.

––الشلك )8( قيم معامل الكرس يف االحنناء لعدد من أشجار الفاكهة )نيوتن/ مم(( 
باملقارنة مع خشب الزان.
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الشلك )8/ب( قيم متانة االنضغاط )نيوتن/ مم(( لعدد من أشجار الفاكهة باملقارنة مع 
خشب الزان.

 الشلك )8/ج( قيم الصالدة )نيوتن/ مم(( لعدد من أشجار الفاكهة باملقارنة مع 
خشب الزان.
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ورق الكتابة، بل أيًضا يف صناعة املراكب الرشاعية. ولقد أقيمت أعمدة املعابد يف 
مرص القديمة ىلع هيئة حزٍم من سيقان الربدي، تلجسد أهمية نبات الربدي يف حياة 

املرصيني القدماء. 

ويف آسيا، اكن نباتات الغاب، واخلزيران، واألرز تمثل عنارص رئيسية يف تشكيل 
أسلوب احلياة هناك. ويف أوروبا، لعب اخلشب دوًرا مهيمنًا يف اكفة منايح احلياة. وقبل 
عرص اثلورة الصناعية، أقيمت املصانع بالقرب من السدود ىلع األنهار. واْستُْخِدَمت 
إىل  السدود،  تتجمع خلف  اليت  للمياه  ادلافعة  القوة  عجالت خشبية ضخمة نلقل 
اآلالت يف هذه املصانع. واستمر اعتماد اإلنسان ىلع املواد املتجددة قائًما دون تغيري 
اتلحول  اثلانية. اكن  الصناعية  اثلورة  ثم  األوىل  الصناعية  اثلورة  قيام  جذري، حىت 
الكيمياء  يف  واثلورة  ادلاخيل  االحرتاق  آلة  واخرتاع  الكهرباء،  ثم  ابلخار  قوة  إىل 
االعتماد  إىل  االنتقال  رئيسيًّا يف  سببًا  الصلب، اكنت مجيعها  الصناعية ويف صناعة 
بدايات  الطبيعية حىت  املواد  فقد ظلت  ذلك،  وبالرغم من  املتجددة.  املواد غري  ىلع 
القرن العرشين يه عمليًّا ابلديل الوحيد إلنتاج لك أنواع األشياء واملنتجات اتلقنية. 
األيلاف  من  تَُصّنع مجيعها  والورق،  الاكنافاه،  وأقمشة  واألحبال،  املنسوجات،  واكنت 
الُمَخلََّقة  العضوية  املواد  إلخ. وبدأ صعود   ...v،والقنب الكتان،  املحلية مثل  الطبيعية 
 إىل السيطرة اتلامة يف العرشينيات من القرن املايض. 

ً
واأليلاف االصطناعية وصوال

ودعين أشري بدايًة إىل حقيقة أن اتلحول من املواد املتجددة إىل املواد غري املتجددة، 
قد قدم نلا »صورة« خمتلفة تماًما عن املادة، ومن ثم عن املنتج الصنايع. فاملادة اليت 
ُ بدرجة ما عن هوية املورد الطبييع. وأحيانًا فإنها تزيح  تنتيم إىل املواد املتجددة تُعربِّ
حالة  الشجرة يف  السنوي يف  انلمو  مثل حلقات  املورد،  هذا  نشأة  تاريخ  الستار عن 
اخلشب، واحلزم الليفية - الواعئية يف حالة الغاب، فتنقل لك رسالة عن أن هذا املورد 
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هو بالرضورة حمدود ومتناهٍ. وهو ما يؤثر فيما أظن vىلع سلوك املستخدم/ املستهلك 
املادة  صورة  فإن  ذلك،  من  العكس  وىلع  االستهالك.  يف  الرشد  قيمة  أعين  للمنتج، 
من املواد غري املتجددة، مثل انلايلون وابلالستيك تبدو »جمردة« غري حمكومة بقيود 
الطبيعة املتناهية. وباتلايل فاملادة غري املتجددة، تنقل لك الرسالة املزيفة عن الحمدودية 

املورد، وباتلايل فيه تَُروِّج لقيمة االستهالك الالمتنايه)((.

لكن اتلحول من املواد املتجددة إىل املواد غري املتجددة اكن هل تبعات عميقة 
تقدًما  األقل  اجلنوب  من  اإلنتاجية  األنشطة  من  العديد  انتقال  صاحبه  فقد  األثر. 
إىل الشمال األكرث تقدًما. وحدث أيًضا انتقال يف لكٍّ من بدلان اجلنوب والشمال من 
َر للصنااعت اجلديدة املعتمدة ىلع املواد  املناطق الريفية إىل املناطق احلرضية، حيث قُدِّ
غري املتجددة أن تنمو وتزدهر. وإذا نظرنا إىل املائيت اعم املاضية بنموذجها اتلصنييع 
املعتمد ىلع استغالل املواد اخلام الرخيصة دون حتمل تكلفة اتلبعات اإليكولوجية 
)احلمولة اإليكولوجية)((( الستخراج املوارد، واملصحوبة بنمو يف إنتاجية العمل يصل 
إىل 0( - 100 ضعف، جندها قد خلقت حالة من الوفرة يف السلع املادية وتسببت يف 

اندفاع هائل حنو مزيٍد من االستهالك.

كيفية  عن  واضح  بشلك  العالم  يف  حايلًّا  السائد  االستهالك  نموذج  والُيَعربِّ 
يعرب  هو  السلويك،  املنظور  فمن  لإلنسان.  األساسية  لالحتياجات  احلقييق  اإلشباع 
باألحرى عن كيفية إغواء انلاس وإخضاعهم للرغبة املحمومة يف الرشاء واالمتالك 
كبديٍل عن اتلعبري عن اذلات واإلبداع من خالل الفن واإلنتاج املزنيل. فايلوم، يف 

وهو ما حترص ىلع تكريسه آيلات السوق العاملية؛ انظر الفصل اخلامس لدلكتور حممد دويدار ىف   ))(
هذا الكتاب. )املحرر(.

الكمية اللكية من املواد الطبيعية اليت تم اإلخالل بتوازنها واستغالهلا بغرض جعل املنتج الصنايع   ))(
متاًحا.
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سياق أسلوب احلياة السائد )املهيمن(، تستطيع vنظريًّا وحبسب روح العرص أن تشرتي 
وتمتلك اجلمال، والفن، وأي سلعة أخرى يف شلٍك »جاهز«. ويسىع مفهوم االستهالك 
بغرض االستهالك إىل ملء الفرااغت يف حياتك يلرتك لك القليل الختيارك احلر، أو 
لسعيك إلجياد معىن حلياتك، أو تلحقيق ذاتك. ويسمح لك بفتاٍت من الوقت إلماكنية 

احلضور أو اتلواصل مع اآلخرين)((. 

تتعامل  واهلندسة  العلوم  قااعت  يف  ادلراسية  املناهج  فإن  احلايل،  الوقت  ويف 
بشلك أسايس مع الصلب واخلرسانة، وبدرجة أقل مع املواد األخرى مثل السرياميك، 
وابلالستيك، والزجاج. وهناك إهمال واضح للمواد املتجددة يف هذه املناهج، مما يعين 
أن املواد املتجددة ال ُتَعد من املواد باملعىن اهلنديس. فيف اهلندسة، ُتَعرَّف »املادة« اعدة 
بأنها جسم هل خواص منتظمة، متجانسة، مستمرة، يمكن اتلنبؤ بها، ويمكن إاعدة 
إنتاجها إىل املدى اذلي حنتاجه يف استيفاء متطلبات حمددة يف معايري األداء. فالفرق 
ىلع سبيل املثال بني »كمرة من الصلب«، وجذع شجرة، هو أنك تستطيع اتلنبؤ بدقة 
بأداء األوىل حتت محل معني، بينما ال تستطيع ذلك يف احلالة األخرية. هذا املثل ُيَعربِّ 
بشلك جيد عن انلظرة اهلندسية حنو املادة، لكنه ال يرشح ماهية اهلندسة. »اهلندسة« 
 يه عملية حتويل ملادة ما - عرب عمليات اتلفكري اتلخييل، ثم اتلصميم، ثم اتلصنيع - 
من حاتلها كمادة متباينة اخلواص مستخرجة من الطبيعة إىل مادة منتظمة اخلواص

يف  جنده  لم  للصدأ  املقاوم  فالصلب  عليه.  االعتماد  ويمكن  للتنبؤ  قابل  أداء  هلا   vvvvvvvvv vvvvvvvv
الطبيعة ىلع هذه احلالة، بل احتجنا إىل سلسلة تارخيية طويلة من اجلهود اهلندسية 

نلحوِّل خام أكسيد احلديد املستخرج من الطبيعة إىل صلب مقاوم للصدأ. 

يف  وشخص«  »شخص  بني  اإلنساين  للتواصل  املخصص  الوقت  حصة  يف  ملموس  اخنفاض  حدث   ))(
الغرب، من 90 % إىل 10 % عرب مخسني اعًما.
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ودعنا جنيب اآلن ىلع ذلك السؤال الرئييس: ملاذا جند مواردنا من املواد املتجددة 
»أقل هندسة« حىت اآلن، مقارنة، ىلع سبيل املثال، بمادة الصلب؟ إذا صنفنا املواد إىل 
صنفني: مواد حمكومة بالسعر )نعين بها تلك املواد اليت تتعني تكلفتها من خالل 
سعر السوق(، ومواد حمكومة باألداء )ونعين بها تلك املواد اليت حتدد خواصها سعر 
السوق هلا(، فسوف جند أن املواد املتجددة يه مواد حمكومة بالسعر. فاستخدام خامة 
اخلشب يف صناعة قطعة من األثاث ال يتطلب خواص مياكنيكية صارمة، بما يماثل 
بني  املقارنة   ]9 ]الشلك  ويوضح  آلة صناعية.  أو قضيب يف  منشأ هنديس  كمرة يف 
املواد املحكومة بالسعر- مثل األخشاب - مع املواد اليت حيكمها األداء يف الصنااعت 

العسكرية والصنااعت اخلاصة بهندسة الفضاء ومعدات اذلاكء االصطنايع.

وحنتاج بالرضورة - كمهندسني –- أن نغري مداركنا عن املواد. ففكرتنا املسبقة 
عن املواد املتجددة بأنها تعاين قصوًرا يف اخلواص يه مدرك غري دقيق باللكية. ويوضح 
فاخلشب وغريه من  االستخدام.  متعددة شائعة  مواد هندسية  ]اجلدول )(([ خواص 
املواد الليجنو-سيليولوزية ينتفخ بفعل الرطوبة، وباملقابل فإن املعادن، وابلالستيك، 
الليجنو-سيليولوزية  واملواد  احلرارة.  درجات  ارتفاع  بفعل  أيًضا  تتمدد  والزجاج 
خواصها  تتدهور  واخلرسانة  تتأكسد  فاملعادن  للتحلل،  تتعرض  اليت  وحدها  ليست 
واملواد  اجلرثومية.  واتلأثريات  احلموضة  درجة  اتلغري يف  بفعل  وأيًضا  الرطوبة،  بفعل 
والزجاج  املعادن  بينما  حيرتق،  أن  يمكن  ابلالستيك  وكذا  الليجنو-سيليولوزية، 
تتعرض لالنصهار واإلسالة بفعل احلرارة الشديدة. وتتمزي املواد الليجنو-سيليولوزية 
بالقدرة العايلة ىلع عزل األجسام اليت تغلفها، بينما ترتاوح قدرة العزل دلى املواد 
األخرى بني ضعيف وجيد. وباإلضافة إىل ذلك، فإن نسب »املتانة إىل الوزن« و»الصالدة 

إىل الوزن« يه مرتفعة للغاية دلى املواد املتجددة عند مقارنتها باملواد غري املتجددة.
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الشلك )9( مقارنة بني املواد اليت حيكمها السعر )اخلشب ىلع سبيل املثال( 
واملواد اليت حيكمها األداء )صنااعت الفضاء ىلع سبيل املثال(.

اجلدول )4( خواص املواد اهلندسية

قدرة العزل املادة
احلراري

اتلدهور بسبب 
األمحاض

اتلدهور بسبب 
الضوء فوق 
ابلنفسيج

اتلدهور بسبب 
احلرارة

املتانة منسوبة 
إىل الوزن

القابلية 
 لالنتفاخ 
)أو اتلمدد(

املواد اللجنو-
سلليلوزية
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وذللك فيف سياق األزمة ابليئية وشيكة احلدوث اليت يتعرض هلا كوكبنا، فنحن 
حنتاج إىل بناء رؤية جديدة أكرث تبرًصا عن املواد املتجددة، حىت يتاح هلذه املواد أن 
حقيقة  vيف  هذا  ويمثل  ومستدام.  معارص  حياة  أسلوب  يف  منها  املنتظر  ادلور  تلعب 

األمر vحتديًا جديًدا للمهندسني!

حنو مقاربة هندسية للتعامل مع املوارد املتجددة

اتلعلم من الطبيعة: حمااكة اخلواص ابلنيوية للمواد املتجددة كوسيلة تلطوير 
أداء املنشآت اهلندسية

ظهر دلينا أن واحدة من املزايا اليت تتمتع بها املواد املتجددة مقارنة باملواد غري 
اتلقين  واإلهلام  للمعرفة  مصدًرا  تصبح  أن  يمكن  لكية  أبنية  هلا  أن  يه  املتجددة، 
 للمهندسني. فدراسة ابلىن الترشحيية للمواد املتجددة يمكن أن تقدم نلا v كمهندسني 
مصدًرا للمعرفة حول كيف نهندس املواد يلصبح هلا ذلك األداء الوظييف العايل من 
ناحية اخلواص املياكنيكية، بينما تتمتع يف الوقت نفسه بذلك اتلناغم مع العمليات 

الطبيعية.

 من خربتنا مع جريد انلخيل. يقدم ]الشلك 10/أ[ املنظر الترشييح 
ً

فلنأخذ مثاال
الربانشييم  بالنسيج  حماطة  الواعئية  الليفية  احلزم  فيه  تظهر  انلخيل  جلريد  العام 
األخشاب  عن  الفلقة(  )أحادي  انلخيل  جريد  يتمزي  حيث   .Parenchyma Tissue

تمثل  اليت  الواعئية   - الليفية  احلزم  تربط  قطرية  أشعة  وجود  بعدم  الفلقة(  )ثنائية 
الوحدة ابلنائية للجريدة. حيث يربطها نسيج بارانشييم مرن كما يتضح من الشلك. 
هذه السمة ابلنيوية جلريد انلخيل اليت تظهر من خالل شلك مقطعه، تمنح جريدة 
نلا  يفرس  ما  وهو  الصدمات.  ومقاومة  املرونة  بني صفيت  اجلمع  القدرة ىلع  انلخيل 
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ل جريد انلخيل ملاليني من دورات اتلحميل قد يصل إىل املاليني خالل عمره  َمُّ حتَ
االفرتايض دون أن ينكرس، حىت لو تعرض لعواصف الصحراء شديدة القسوة. كما 
يعطينا الشلك املذكور تفصياًل للبنية الترشحيية للجريد، حيث يتضح أننا لكما حتركنا 
بينما  الواعئية  الليفية -  للجريدة إىل داخلها يزتايد قطر احلزم  السطح اخلاريج  من 
يقل عددها. وهكذا، تزتايد بشلٍك واضح نسبة األيلاف املسئولة عن املتانة ابلنيوية 
املتمزية  ابلنية  هذه  اخلاريج.  حميطها  إىل  اجلريدة  قلب  من  نتحرك  حينما  للجريدة 
جلريدة انلخيل تتوافق بدرجة مدهشة مع توزيع األمحال العمودية يف مقطع الكمرة - 
يف منشأ هنديس - اليت تتعرض ألمحال االحنناء. وهكذا، تلهمنا بنية جريدة انلخيل 
العام التصال اجلريدة جبسم انلخلة ]الشلك 10/ج[، بفكرة  ]الشلك 10/ب[ واملنظر 
تصميم كمرات من طبقات مؤتلفة يمكنها أن جتمع بني صفيت »املتانة« )يف الطبقات 

اخلارجية( و»املرونة« )يف الطبقات ادلاخلية( املطلوبة يف تصميمات الكباري.

اكتشاف خواص جديدة للنسق ابلنايئ )ذاته( اخلاص باملورد املتجدد إلشباع 
احتياجات عرصية مستجدة

نشري من جديد إىل مثال خامة جريد انلخيل. لقد اتضح نلا من خالل حتليل 
املنظر الترشييح العام ملقطع اجلريد ]الشلك 10/أ[ أن الطبقة اخلارجية للجريدة تتمزي 
بكثافة شديدة للغاية من احلزم الليفية - الواعئية ذات القطر الصغري، وحتتوي باتلايل 
ىلع قدر ضئيل من خاليا النسيج احلشوي فيما بينها. هذا اجلانب من النسق ابلنايئ 
اليلك ملقطع اجلريدة باإلضافة إىل الطبقة الشمعية اليت تغطي قرشتها اخلارجية ]الشلك 
يتمتع  انلخيل  جريد  فإن  ذلك،  إىل  أضف  للجفاف.  مقاومة  اجلريدة  جيعل  10/ب[ 



الشلك )١0/ج( منظر اعم للنخلة يوضح كيفية 
اتصال اجلريد جبسم انلخلة.

الشلك )١0/أ( املنظر 
الترشييح العام جلريد. 

انلخيلة.

الشلك )١0/ب( ابلنية الترشحيية ملقطع اجلريدة.



ىلع جريد انلخيل.
لك وسيط جديد باتلطبيق 

لك )١١( حتويل مورد إىل ش
الش

إىل

ت املعمارية 
حصرية لالستخداما

كور ادلاخيل
وادلي

ص
مادة منتظمة اخلوا
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خباصية العزل الشديد للحرارة. وباتلايل، فإننا نطرح فكرة استخدام جريد انلخيل 
مع سعفه يف تسقيف املساكن حمدودة اتللكفة، واحلظائر، وأيًضا يف املنتجعات ابليئية.

ختفيض العجز عن اتلنبؤ بأداء املورد من خالل انتقاء الساللة وتوفري الظروف 
اإليكولوجية املالئمة عند زراعة املورد، باإلضافة إىل مرااعة عمر املورد 

وتوقيت احلصاد وأيًضا نسقه ابلنايئ

تم ختصيص عديد من األحباث دلراسة خواص سالالت الغاب املختلفة، وتم 
القيام جبهود حبثية مماثلة فيما يتعلق بدراسة سالالت انلخيل املختلفة يف مرص. ومن 
الواضح أن هناك تباينات هلا دالتلها بني السالالت املتعددة نلفس املورد، فالظروف 
اإليكولوجية مثل املناخ، الرتبة الزراعية، وأيًضا طرق الزراعة هلا تأثريها ىلع خواص 
املورد. وهكذا، فإن كنا نستخدم - ىلع سبيل املثال - سيقان من نفس ساللة الغاب 
تمت زراعتها حتت نفس الظروف اإليكولوجية وهلا نفس العمر، فعىل األرجح سوف 

تكون الفروق بني خواصها حمدودة للغاية.

امللتصقة  ُسْمُكه من قاعدة اجلريدة  يتناقص  وجريدة انلخيل هلا مقطع عريض 
ْمك األقل( ]الشلك  ْمك األكرب( إىل طرفها احلر )حيث السُّ جبسم انلخلة )حيث السُّ
أن  اعتادوا  القرى  أبناء  فإن  للتسقيف،  اجلريد  من  حصائر  نصنع  وعندما  10/ج[. 
يرصوا اجلريد ىلع اتلوايل واحدة بعكس األخرى، حىت يصبح املقطع العريض للحصرية 
اخلواص  ىلع  اتلجانس  إلضفاء  مبسطة  تقنية  يه  الطريقة  وهذه  منتظًما.  الاكملة 
بتقسيم اجلريدة إىل ثالثة أجزاء  تقنية أخرى نستخدمها  للجريد. وهناك  اإلنشائية 
متمايزة ومتساوية يف الطول: الطرف والوسط والقاعدة. ولك من األجزاء اثلالثة هل 
مقطع عريض خمتلف يف املقاس وأيًضا يف اخلواص املياكنيكية. وهذه اتلقنية يمكن 
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أن تساعدنا ىلع صناعة حصائر جريد هلا بنية منتظمة، من مناطق الطرف والوسط 
والقاعدة للجريدة.

حتويل املورد األصيل إىل شلك وسيط جديد هل بنية وخواص منتظمني. ويمكن 
استخدام هذا الشلك الوسيط يف صناعة منتجات من املورد املتجدد هلا خواص 

هندسية أفضل

يرشح  ]الشلك 11[ الفكرة املذكورة أعاله. ويه فكرة حتويل املورد األصيل إىل 
شلك وسيط جديد يقلل من تباين اخلواص يف ابلنية األصلية للمورد. فعىل سبيل املثال 
اجلزء ادلاخيل من خامة اجلريدv سواء اختذ شلك مربع أو مستطيل أو دائرة vيتمزي بابلىن 
املتجانسة للحزم الليفية - الواعئية، كما يتمزي أيًضا بانتظام توزيع هذه احلزم داخل 
الشلك الوسيط اجلديد بدرجة أىلع ىلع وجه ايلقني من املورد األصيل. وهو ما يؤدي إىل 
انتظام خواص املادة يف الشلك الوسيط اجلديد. أضف إىل ذلك، فالشلك الوسيط اجلديد 
يفتح الطريق واسًعا حنو إعمال املزيد من اخليال دلى املهندسني. فمثاًل عندما توجه 
تفكرينا حنو تبين شلك املقطع املثلث للجريدة، حصلنا باتلايل ىلع منتج من اجلريد هل 
استخدامات معمارية. وعندما تبنينا شلك املقطع املربع للجريدة، فقد ذهب خيانلا 
األخشاب«،  »بديل  ثم  الكونرت  مثل  انلخيل؛  جريد  من  للمنتج  جديدة  جماالت  إىل 
وأخرًيا قرص منضدة السفرة وابلاركيه. وهو ما ينطبق أيًضا ىلع شلك املقطع ادلائري 
للجريدة اذلي أوىح إيلنا باستخدام جريد انلخيل بدياًل للزان املستورد vيف منتجات 
املرشبية )األرابيسك(. وعندما وجدنا أن الطبقة اخلارجية للجريد تقرتب قيمة متانة 
الشد هلا من قيمة احلديد )(( نيوتن/ مم(( اقرتحنا أن تُْستَْخَدم يف تسليح ابلويلمرات، 

إىل اجلذاذ واأليلاف من جريد انلخيل. 
ً

وهكذا وصوال
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ذلا، فمن املمكن باستخدام العملية الصناعية املالئمة أن حنول مورد متجدد 
من حالة املادة متباينة اخلواص  Anisotropic material إىل حالة املادة منتظمة اخلواص 

Isotropic material أي صورة املادة باملعىن اهلنديس.

تغيري تركيب وبنية املورد نلضيف عليه خواص جديدة تشبع االحتياجات 
املعارصة واملستجدة

يوجد طيف واسع من اتلقنيات اليت يمكن استخدامها تلحقيق هذا اهلدف. 
اآلفات.  هجمات  من  الغاب  وقاية  يف  تستخدم  شعبيًّا  معروفة  تقنية  يه  »اتلعطني« 
وانلقع يف املاء العذب خيفض من حمتوى النشا يف الغاب وباتلايل يقلل مصدر اتلغذية 
بابلويلمرات بنجاح مع اخلشب،  الترشيب  تقنية  وتُْستَْخَدم  للحرشات والفطريات. 
وقد قمنا باستخدامها أيًضا بنجاح مع خامة جريد انلخيل وذلك تلحسني خواصها 
من حيث مقاومة اتلآلك ومقاومة الترشب باملاء، مما يفتح الطريق واسًعا أمام إماكنية 

استخدام اجلريد يف صناعة ابلاركيه وأعمال األرضيات.

معاجلة السطح نلضيف ىلع املورد خواص جديدة جتعله صاحًلا الستخدامات 
معينة 

»اتلكسية« يه تقنية مستخدمة بشلك واسع تُلْكِسب املورد من املواد املتجددة 
ذات  احلبييب  ألواح اخلشب  يتم تكسية  املثال،  فعىل سبيل  معينة مطلوبة.  خواص 
اثلالث طبقات بورق ُمَشبَّع بامليالمني لزيادة مقاومتها لالنتفاخ يف األجواء الرطبة 
)حالة قطع األثاث املستخدمة يف املطبخ واحلمام(. واخلشب األبلاكش املستخدم يف 
اخلرسانة  صب  لعملية  استعداًدا  املؤقت  اهليلك  جوانب  ودعم  إلنشاء  ابلناء  أعمال 
داخله، يتم تكسيته اعدة بورق ُمَشبَّع بالفينول يلمنع نفاذ املياه إىل رقائق اخلشب 
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بما يؤثر سلبًا ىلع جودة سطح اخلرسانة املصبوبة. ودهانات الفينول هلا أهمية قصوى 
يف صناعة ابلاركيه، فيه تكسب الطبقة العليا من مادة اخلشب أو الغاب خاصية 

منع نفاذ املياه.

»مؤلفات« من املورد مع موارد أخرى

 Composites  توجد إماكنية عظيمة الستخدام املواد املتجددة يف صناعة مؤلفات
أنها صديقة  ذاته خباصية  الوقت  يف  وتتمتع  بها  اتلنبؤ  ويمكن  منتظمة  هلا خواص 
املتجددة  املواد  من   Bio-composites احليوية  املؤلفات  صناعة  ويمكن  للبيئة. 
الصقة  مواد  استخدام  بها  ونعين   ،Green chemistry اخلرضاء  الكيمياء  باستخدام 
طبيعية من املواد املتجددة مثل النشا وبروتينات الصويا. ويزتايد الطلب حايلًّا ىلع 
غري  الزجاجية  لأليلاف  كبديل  ابلالستيك  تسليح  يف  الطبيعية  األيلاف  استخدام 
هذا  يف  عديدة  استخدامات  بالفعل  ويوجد  احليوي.  اتلحلل  أو  لالحرتاق  القابلة 
املجال أليلاف الكتان واجلوت. وحتظى األيلاف الطبيعية بفرصة جيدة لالستخدام 
هل  وهو جمال جديد  باأليلاف،  املسلح«  »اجلبس  من  ألواح  وإنتاج  اجلبس  تسليح  يف 

مستقبٍل واعد.



الفصل الرابع

 مناهل اإلبداع بني اإلنسان والنبات 
)يف مبادرات التنمية املحلية واإلقليمية(: تعقيًبا عىل 

دراسة الدكتور حامد املوصيل »مواردنا من املواد 
املتجددة: قاعدة مادية للتنمية الذاتية املستدامة يف 

جمتمعاتنا املحلية«)*(

د. هانس فان فينن
 أستاذ ريادة األعمال املستدامة، جامعة فيندزهايم للعلوم اتلطبيقية، تسفولة - هونلدا؛ 

أستاذ مشارك للعلوم ابليئية بمعهد IBED، جبامعة أمسرتدام لعلوم ابليئة - هونلدا

تمهيد

اتلحول بعيًدا عن املصادر اتلقليدية للطاقة

اجلارية  ادلويلة  املناقشات  يف  حموريًّا  موقًعا  املتجددة  املواد  من  املوارد  حتتل 
خبصوص اتلغري املنايخ، وتعرض موارد الوقود األحفوري للنضوب، وتأمني احتياجاتنا 
املستقبلية من الطاقة، فضًل عن تأمني الغذاء. إذ حيدث تدرجييًّا يف اعملنا املعارص 
املوارد املحتملة  املوارد األحفورية من انلفط والغاز والفحم إىل  حتول من استخدام 
اكفة  يف  االهتمام  ويزتايد   .Biomass resourcesRRRRRRRRR احليوية  الكتلة  موارد  وإىل  اتلجدد، 
تدفق  وطاقة  والرياح،  الشمسية،  الطاقة  مثل  املتجددة  الطاقة  بمصادر  العالم  أحناء 

ترمجة األستاذ نبيل مرقس.)*( 
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املياه. كما يشغل ماكنًا حموريًّا يف هذا اجلدل العاليم، ادلور اذلي تلعبه أنواع الوقود 
احليوي )مثل ادليزل احليوي، واإليثانول احليوي، وابليوجاز( كوقود بديل للجازولني 
وادليزل يف االستخدام اخلاص بالسيارات وشاحنات انلقل وحمطات تويلد الكهرباء. 
فهناك يتشلك اآلن توجه قوي للتحول من استهلك الوقود األحفوري إىل استهلك 
تلخفيض  امللح  وادلافع  املنايخ،  اتلغري  قضية  الكثريون  ويستخدم  احليوي.  الوقود 
املوارد  حنو  اتلحول  تليسري  قوية  كحجة   CO2 الكربون  أكسيد  ثاين  اغز  انبعاثات 
االنبعاثات  للطاقة »حمايد من حيث  املوارد كمصدر  تقديم هذه  يتم  احليوية، حيث 
الكربونية«. ومما يثري القلق أن كثريين يرون يف اتلغري املنايخ املشلكة ابليئية الكربى 
ىلع مستوى الكوكب، ويرون يف اتلحول من الوقود األحفوري إىل احليوي دواء ناجًعا 
هلذه املشلكة. وهكذا هم ال يتجاهلون فقط اآلثار ابليئية العديدة للستخدام الواسع 
اإلماكنية  عن  أيًضا  ابلرص  يغضون  إنهم  بل  الوقود،  توفري  يف  احليوية  الكتلة  ملوارد 
الواسعة الستخدام الكتلة احليوية يف منظومة هائلة من االستخدامات األخرى دون 
تتعلق  أخرى  ملحوظة  وهنالك  للطاقة.  بديل  كمصدر  الضيق  املنظور  يف  حرصها 
بتعرض القاعدة األساسية للموارد املرتبطة بنظم اإلنتاج واالستهلك السائدة حايلًّا، 
واالستهلك  اإلنتاج  أنظمة  قدرة  من  أرسع  بإيقاع  اتلغيري  واحتماالت  للمراجعة 
شديدة الرتكز ىلع اتلكيف. وبعيًدا عن احتياطيات الوقود األحفوري، فإن الشمس 
واألنظمة اإليكولوجية الطبيعية واثلقافية، تمّثل نلا مَوارَد للمستقبل حتيط بنا من 
لك جانب. ويه تمثل الرشوط انلظامية األساسية ملبادرات اتلنمية املحلية واإلقليمية 
املستدامة واملتجهة إىل املستقبل. هذه املوارد املحيطة بنا يمكنها أن تغري نظم اإلنتاج 
واالستهلك السائدة واليت تتسم بالطابع املركزي، إىل نظٍم أكرث انفتاًحا تتمتع بالقدرة 

ىلع االنتشار إىل لك ماكٍن من حونلا.
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نظم اإلنتاج الطبيعية
ُتَعدُّ األشجار، والشجريات، وانلباتات، والطحالب من أنظمة اإلنتاج الطبيعية 
املدارة بالطاقة الشمسية. إنها تمثل بًن طبيعية تتلقف الطاقة من الشمس، وتمزج 
وتعالج املدخلت من الغازات، واملاء، واملعادن وأيًضا خمتلف املواد من ابليئة املحيطة 
تلحوهلا إىل طيٍف واسع من املنتجات ادلاخلية مثل عنارص جديدة يف اهليلك ابلنايئ: 
وسكريات  وجلنني،  وسلليلوز  وأصماغ،  وراتنجات  وأيلاف،  الرتكيب،  متطورة  مواد 
ونشا. ولك هذه املنتجات يمكن اعتبارها نواتج شمسية تنتج من عمليات نباتية ذات 
طبيعة اعمة، وأيًضا عمليات خاصة بسلالت نباتية معينة حتدث اكستجابة لرشوط 
السياق املنايخ واإليكولويج املحيل. وهكذا ندرك أن انلباتات وأجزاءها املختلفة 
اتلمثيل  عملية  جانب  إىل  اتلعقيد،  من  متفاوتة  بدرجات  خمزتنة  شمسية  طاقة  يه 
الضويئ اليت تمثل ذروة حتوالت احلياة انلباتية. وبالطبع، فانلباتات تعين نلا ما هو أبعد 
من ذلك. فيه جتّسد احلياة ذاتها، ويه اتلعبري اجليين عن عملية اخللق املادي الطبييع 
 من اتلقييم االستعمايل هلا كونها مصدًرا 

ً
املنبعث من الطاقة الشمسية. وهكذا فبدال

للغذاء والطاقة، علينا أن حنرتم الاكئنات انلباتية احلية دلورها يف نقل شفراتها اجلينية 
إىل األجيال القادمة من الاكئنات انلباتية والبرشية ىلع حد سواء.

كما أنها تمثل تنواًع هائًل من اإلماكنات الاكمنة يف املورد املادي، وأيًضا نموذًجا 
من اخلربة املرتاكمة اليت تطورت عرب الزمن لكيفية تمثل الطاقة الشمسية. 

املتطلعني  املصممني  انلباتات كمصدر ثري إلهلام  نثمن  أن  أيًضا  وجيب علينا 
حنو املستقبل. 



112 اإلسهام العريب املعارص يف اثلقافة العاملية: حوار عريب - غريب112

اغرتاب املورد
تؤدي عمليات االستخراج، واتلحويل، واالستخدام ىلع انلطاق العاليم للموارد 
من املادة والطاقة إىل آثار متفاقمة ىلع ابليئة املحيطة بنا. ومن املؤكد أن ما نستعريه 
من ابليئة املحيطة بنا يف صورة »مواد خام«، سوف يتحتم علينا إاعدته ثانية إْن اعجًل 
املواد  تلك  ابلييئ، فسوف تكون  أم آجًل. ومع ذلك، فحني حيدث ذلك االسرتداد 
قد فقدت تماًما هويتها األصلية. وسوف يشمل اتلغيري احلادث هلا خصائَصها املمزية، 
وكمياتها، ودرجة تركزيها، وأيًضا أماكن وجودها. وذللك، فمن زوايا متعددة يمكننا 
للموارد يه يف  املجتميع«  »التشغيل  قدرة  بوصفه  ندركه  ما  أن  احلجة ىلع  نقدم  أن 

حقيقة األمر عملية »اغرتاب للمورد«.

من  املوارد  معرفتنا عن  باستخدام  املورد  اغرتاب  نقيم عملية  أن  نلا  ويمكن 
املادة والطاقة من حيث الوجود، واإلتاحة، واخلواص. واعدًة، فإننا ال ننظر إىل املوارد 
ىلع أنها مندجمة بشلك ال ينفصم يف سياق جيولويج أو إيكولويج معني. بل األحرى 
 - االحتياجات  إلشباع  واسعة  إماكنات  ببساطة  بوصفها  املادية  املوارد  ندرك  أننا 
سبيل  ىلع   - اخلام  فانلفط  الصناعية.  املنتجات  من   - اجلديدة  أو  عليها  املتعارف 
اليت حتتوي ىلع  املعادن  باجلازولني وابللستيك؛ وترتبط  أذهاننا  يرتبط يف  املثال - 
وخامات  انلوافذ؛  برباويز  االستوايئ  اخلشب  ويرتبط  الغسيل؛  بمسحوق  فوسفات 
الكروم بالطائرات احلربية، وحمطات تويلد الكهرباء باستخدام الطاقة انلووية. ويبدو 
أن املنظور الصنايع السائد جتاه املوارد، يعزهلا عن سياقها الطبييع والفزيييق. وتوجد 
سمة أخرى من سمات هذا املنظور الصنايع جتاه املوارد، تتمثل يف مفهوم تثمني املوارد 
مادية  بتطبيقات  ترتبط  وكيميائية  فزييقية  إلماكنات  جتميًعا  بوصفها  حبت  بشلك 
للتطور  املادية  القاعدة   - زالت  وما   - نلا  وفرت  اليت  املوارد  نلا هذه  فتبدو  بعينها. 
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اتلارييخ للنظم اإليكولوجية واإلنسانية، تبدو من هذا املنظور الضيق وكأنها جمرد 
والعلماء  املهندسون  صاغها  رياضية  و»عوامل«  و»ثوابت«  »معاملت«  من  تراكيب 
املجردة  الرياضية  الصيااغت  هذه  ظهرت  وهكذا  املواد.  إنتاج  تنميط  يف  يلتحكموا 
كأحجار بناء تدعم »تنميط« العمليات اإلنتاجية الصناعية املتنوعة، وختدم منتجات 

صناعية بعينها.

ا من منظور اتلنمية املستدامة اذلي نتبناه، فإن املوارد من املادة والطاقة تنعم  أمَّ
بما يمكن أن نطلق عليه »شفرة إيكولوجية لكية« فريدة للك مادة. وهو ما يعين أن 
املواد تنعم خبواص بيئية باطنية تعكس ظواهر طبيعية تتعلق باملايض واحلارض، بينما 
تشري إىل إماكنية بيئية اكمنة يف املستقبل. ويصبح باتلايل اتلعرف ىلع، وتفعيل هذه 
الشفرات اإليكولوجية اللكية للموارد من املادة والطاقة، هو املدخل الوحيد تلبرصُّ 
طرق االنتفاع بهذه املوارد تلحقيق اتلقدم اذلي يتسم باالستدامة. وهو ما يدفعنا حنو 
إاعدة تقييم األنماط السائدة يف عملية »استغلل املوارد« مع السيع حنو استكشاف 

وتطوير أشاكل جديدة من العمليات اإلنتاجية، واملنتجات الصناعية، واخلدمات.

نَّا ىلع سبيل املثال اإلتاحة ىلع املستوى املحيل كمكون هام من مكونات  فإذا َثمَّ
الشفرة اإليكولوجية للمورد، حتتم علينا أن جنعل من املواد املتجددة والطاقة املتجددة 
عنرًصا حموريًّا يف عمليات اتلطوير واتلصنيع ىلع املستوى املحيل ألصناف بعينها من 
اإلشباع  يف  حمليًّا  املتاحة  املوارد  هذه  استخدام  تناسب  اليت  واملنتجات  العمليات 
الوظييف لعدد من االحتياجات األويلة. ويف ذات الوقت، فإن ذلك يعين أن املوارد غري 
نائية، منعزلة، وبعيدة عن السياق املحيل  املتجددة املوجودة يف مواقع حمدودة نسبيًّا، 
إتمامها ىلع  اليت ال يمكن  واملنتجات  العمليات  الفئات من  تستخدم تللك  سوف 
غري  للموارد  استخدامنا  حندد  أن  يمكن  وهكذا،  املتجددة.  املدخلت  من  أساس 
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املتجددة حرًصا يف العمليات واملنتجات اليت تم اتلوافق اعمليًّا ىلع كونها تُْشِبُع وظيفيًّا 
أو  املعارصة  األجيال  إىل  ينتمون  اذلين  األفراد  من  عدد  ألكرب  األويلة  االحتياجات 
املوجودة  املنتجات  أن ندعم وحنفز نظم تطوير  مًعا. ويف هذا اإلطار، علينا  القادمة 
يف أحناء العالم واليت تعكس هذا النسق من القيم اليت أرشنا إيلها. ومع ذلك، فعلينا 
أن ننتيق من بني العمليات واملنتجات الصناعية املوجودة يف العالم أكرثها اقرتابًا من 

حتقيق االستمرار واالستدامة نلخصها بادلعم واتلحفزي.

ولقد تعالت تدرجييًّا يف ابلدلان األكرث تصنيًعا أصوات تدعو إىل رضورة ختفيض 
استخدامات الطاقة واملادة إذا كنا حنرص ىلع اتلوجه حنو االستدامة. كما بدت احلاجة 
رضورة  يف  جديًّا  نفكر  فعندما  سائد.  هو  عما  نوعيًّا  خيتلف  فْكٍر  تبين  إىل  واضحة 
وسوف  املوارد.  جتاه  الصنايع  منظورنا  من  نغري  أن  علينا  يتحتم  فسوف  االستدامة، 
تُمّكننا إاعدة اكتشاف املوارد املتجددة من تغيري نظرتنا اتلقليدية جتاه أهمية ادلور 
ىلع  املستقبل  يف  تلعبه  أن  واملتوسطة  الصغرية  الصناعية  للمبادرات  يمكن  اذلي 

املستويني املحيل واإلقلييم. 

جتد  وسوف   - فاعلة  زالت  ما  اليت   - اتلقليدية  واحلرف  الصغرية  فالصنااعت 
اعرتافًا بدورها االقتصادي واتلنموي، وسوف تزبغ حرف ومبادرات صناعية جديدة 
إشباع  ىلع  تركز  بينما  ماكن،  لك  يف  املنترشة  املتجددة  املوارد  استخدام  ىلع  تعتمد 

االحتياجات األويلة.

 دويلًّا حول أسباب 
ً

ولقد أثارت األزمة املايلة املعارصة ىلع املستوى العاليم جدال
حواٍر  إىل  باإلضافة  السائدة))(،  االقتصادية  للنظم  األساسية  املكونات  وحول  األزمة 

راجع الفصل اخلامس من هذا الكتاب حيث يفرس فيه باقتدار األستاذ ادلكتور حممد دويدار، الفقيه   )((
هلا.  الغربية  الرشوحات  عن  خمتلف  بمنهج  احلايلة  العاملية  االقتصادية  األزمة  الكبري،  االقتصادي 

)املحرر(. 
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واسٍع حول اتلدابري اليت يمكن اختاذها ملواجهة تبعات األزمة وأيًضا ملنع تكرارها 
بالتسهيلت  املتعلقة  واالقتصادية  املايلة  القضايا  أن  الواضح،  ومن  املستقبل.  يف 
االئتمان  أزمة  عن  بمعزل  جبدية  معها  اتلعامل  يمكن  ال  ادليون  وإدارة  االئتمانية 
وادليون انلامجة عن حمدودية املوارد يف العالم؛ تدمري وإهلك املصادر الطبيعية، وتلوث 
اهلواء واملحيطات، واتلوزيع غري العادل للموارد، وتقلص ما تبىق من إماكنية إلشباع 
احتياجات وتطلعات األجيال القادمة. وذللك، فإن اجلدل احلايل حول »أزمة االئتمان 
وادليون« جيب أن يشمل مفاهيم مثل »رأس املال الطبييع« و»رأس املال االجتمايع«))( 
وتنمية  احلفاظ ىلع،  مع قضية  بمسئويلة  يتعامل  أن  العاليم، كما جيب  انلطاق  ىلع 

»رأس مال املستقبل«.

ولقد تفاقمت األزمة املايلة العاملية يف وقت بدت فيه كتلة ابلدلان الساعية للنمو 
يف وضع أكرث هشاشة عما اكنت عليه يف املايض. ومن اللزم يف سياق هذه األزمة 
العاملية، أن يرتفع ويع والزتام املجتمع ادلويل حنو اختاذ تدابري اعجلة يف مواجهة انلمو 
تعمل كحافز  أن  األزمة  هلذه  ويمكن  العالم.  أرجاء  الفقر يف اكفة  لظاهرة  الاكسح 
إلاعدة انلظر يف قضايا الفقر واتلصدي هلا باالستعانة بأهداف منظمة األمم املتحدة 

.UN Millennium Development Goals اإلنمائية هلذه األلفية

ويف هذا السياق، فإن الرتكزي ىلع مبادرات اتلنمية املستدامة ىلع املستويني املحيل 
االحتياجات  إشباع  أولوية  ىلع  للرتكزي  يدعونا  ألنه  وذلك  حاسًما؛  يبدو  واإلقلييم 
األويلة، ويه أولوية حتمية واعجلة يف اعلٍم يوجد به ثلثة بليني من البرش يعيشون 

من الواضح هنا أن اكتب هذا اتلعقيب يستلهم مصطلح »رأس املال اثلقايف« لصديقنا الراحل »بيري   )((
بورديو« أستاذ علم االجتماع اثلقايف يف الكويلج دو فرانس يف باريس. راجع إهداءنا دراستنا ذلكراه 

بالفصل العارش من هذا الكتاب. )املحرر(. 
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يتعلق  ُمِلحٌّ  احتياج  أيًضا  وهناك  ايلوم.  يف  ونصف  دوالرين  عن  يقل  دخٍل  ىلع 
باملستقبل، حيث إن ساكن العالم سوف يزتايدون من 6.7 بليني نسمة يف اعم 009) 
إىل 9 بليني نسمة يف اعم 050). وسوف حتدث معظم هذه الزيادة الساكنية باألساس يف 

ا. بدلان العالم األقل نُموًّ

الواضح أن إشباع االحتياجات املستقبلية هلذه األعداد من البرش سوف  ومن 
يصبح حتديًا هائًل. وسوف يصبح اتلطور املستدام للمنتجات اليت تشبع االحتياجات 
األويلة للبرش يف املستقبل، مسًع يستلزم توظيف أفضل املهارات السياسية، والعلمية، 
واالقتصادية، واالجتماعية ىلع مستوى العالم من أجل حتقيقه. وباتلايل، فإن املشاركة 
وعرب  واإلقليمية  املحلية  السياقات  عرب  املطروحة  احللول  حول  لألفاكر  املوضوعية 

احلضارات تصبح ذات رضورة قصوى. 

ْشُف اإلماكنية
َ
ك

الورقة، سأقدم اآلن تعقيبنا ىلع  ىلع ضوء املقدمة انلظرية اليت مهدنا بها هلذه 
ورقة ادلكتور حامد املوصيل بعنوان RR»مواردنا من املواد املتجددة: قاعدة مادية للتنمية 
املوصيل  ادلكتور  ورقة  جوهر  أن  ونلحظ  املحلية«.  جمتمعاتنا  يف  املستدامة  اذلاتية 
امليداين يف عديد من املجتمعات املحلية يف مرص، حبثًا عن »إماكنية  بالعمل  يرتبط 
خواص،   - تَوفُّر  يه  اتلقين  اهتمامه  بؤرة  واكنت  املجتمعات.  هلذه  اذلاتية«  اتلنمية 
َفَها بكونها موارد هلا أصول  َعرَّ اليت  املتجددة  املحلية  املوارد  استخدام  وإماكنية - 
بيولوجية، وىه اليت تُسىم يف بعض األحيان »املواد احليوية«. واخلاصية األساسية هلذه 
املواد يه أنها تتصف بكونها - حايلًّا أو فيما مىض- »مواد حية«، وباتلايل فيه جزء 

من نسق إيكولويج، أي نسق يح يف حد ذاته. 
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اكتسبتها  جينية  شفرة  حتمل  احلية  املواد  هذه  أن  املوصيل  ادلكتور  الحظ  وقد 
من الطبيعة بما يشري إىل دوٍر سابٍق هلذه املواد، ودوٍر مستقبيل هلا يف سياق »دورات 
تنمو  أنها  ويه  املواد،  هلذه  أخرى  خاصية  املوصيل  ادلكتور  الحظ  كما  الطبيعة«. 
بمساعدة الشمس. ثم إن هنالك خاصية ثاثلة هلذه املواد حيرص ادلكتور املوصيل ىلع 
إبرازها، ويه أنها متجددة. فيَُعِرُّف هذه املواد ىلع انلحو اتلايل: »ويه جزء من دورة 
قصرية نسبيًّا لنسق إيكولويج«. وكذلك بأن »جتددها مرشوط باتلدخلت البرشية 

يف األنساق اإليكولوجية املحيطة«.

ويقدم املوصيل تصنيًفا بسيًطا للموارد من املواد املتجددة مؤكًدا ىلع اتلنوع الواسع 
هلذه املوارد باتساع العالم من حيث األنواع، واخلواص الفزييقية واملياكنيكية، والرتكيب 
الكيميايئ. كما أنه حياجج  بأن اجلمع بني سميت اتلنوع الواسع، والتشتت يف اتلوزيع، 
أن  حميل  جمتمع  لك  يستطيع  حيث  املستدامة  للتنمية  وراسخة  قوية  قاعدة  نلا  يقدم 
يستبرص بدوره األصيل يف إبداع هذه اتلنمية. كما أنه يشري إىل االستخدام االقتصادي 

للمنتجات اثلانوية من املوارد املتجددة، كمساحة هلا أولوية.

ىلع  اهتمامها  لك  تصب  الصنايع  السوق  عقلية  أن  املوصيل  ادلكتور  ويلحظ 
هذا  أن  ويرى  املوارد،  هذه  من  املستخرجة  انلقدية  واملحاصيل  األويلة  املنتجات 
الرتكزي قد أدى إىل إهمال املنتجات اثلانوية هلذه املوارد. وهو ما ترتبت عليه آثاٌر بيئية 
وخيمة. ومع ذلك فهو يرى أن هذه املنتجات اثلانوية تمثل حتّديًا نلا. وهو يقرتح أن 
ننطلق من مفهوم االستخدام اليلك للمحصول تلطوير رؤية جديدة تماًما للستخدام 
االقتصادي للموارد املتجددة، وذلك بالسيع للستفادة بكامل اإلماكنات الاكمنة يف 

لك مكون من مكونات املورد.
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أما فيما يتعلق باتلعريف الفضفاض ملفهوم اتلنمية املستدامة، فيلحظ ادلكتور  
املوصيل وجود اختلفات هائلة يف السياقات بني الشمال واجلنوب. فهو يرى أن ابلدلان 
الصناعية تروج - عرب أدوات االتصال اجلماهريية - ألسايلب حياة غري مستدامة يف 
واملجتمعات  لألقايلم  اثلقافية  اخلصوصية  أهمية  ىلع  يشدد  هو  بينما  اجلنوب،  بدلان 
املختلفة. وهو يقرتح - كخطوة أوىل - أن نعرتف بالرتاث املعريف بالغ الرثاء فيما يتعلق 
باملوارد املحلية واستخداماتها املستدامة يف لك جمتمع حميل، وأن نعمل ىلع تطويره. وهو 
يقيم احلجة ىلع أن اإلقرار باخلصوصية اثلقافية سوف يستديع تلك القيم اثلقافية اليت 

تبعث ىلع االستدامة يف لك ثقافة يك تكون فاعلة يف املمارسة احلية. 

وهو يناشد ابلاحثني والعلماء ومماريس اتلنمية أن يهتموا بالتشييد فوق قاعدة 
القدرات اذلاتية يف العلوم واتلكنولوجيا واتلنمية من أجل أن يستبرص لكُّ جمتمع أو 
هذا  حتقيق  أجل  ومن  هلا.  أو  هل،  امللئمة  املستدامة  اتلنمية  بصيغة  ثقافة  أو  إقليم 
ٍن آخر من مكونات االستدامة يف بدلان اجلنوب، أال  ُمَكوِّ اهلدف، يشري املوصيل إىل 
وهو: إاعدة بناء ودعم النسيج االجتمايع للمجتمع املحيل، وإحياء تقايلد ادليمقراطية 
التشاركية يف ممارساته. أضف إىل ذلك تغيري صورة املواطن من اكئن سليب، إىل عضو 
املجتمع  املوصيل  يقدم  واجلمعية. وهكذا،  الفردية  بإزاء حياته  القرار  فاعل يف صنع 

املحيل كساحة لقاء بني املوارد املحلية وعملييت اإلنتاج واالستهلك.

وهو يقدم نلا بعض اإلماكنات اتلنموية يف املجتعات املحلية ىلع انلحو اتلايل:

القيم اليت تعرب عن نمط اتلكيف مع األنساق اإليكولوجية املحيطة. 	
الشباكت اتلقليدية للعلقات االجتماعية.  	
الرتاث اتلقين وشفرة اتلأقلم الذلان تراكما عرب آالف السنوات من اتلجربة واملعاناة  	

من أجل إشباع احلاجات األويلة هلذا املجتمع )حيث يمثلن تعبرًيا ثقافيًّا متفرًدا(.
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عرب  	 تتنوع  اليت  املتجددة(  وغري  املتجددة  املواد  )من  حمليًّا  املتاحة  املادية  املوارد 
ثقافات العالم وحضاراته.

ويهمنا أن نوضح هنا للقارئ أن املوقف األسايس اذلي يتخذه ادلكتور املوصيل، هو 
أنه إذا كنا بصدد ابلدء يف استنفار مبادرات اتلنمية املستدامة ىلع املستوى املجتميع 
القاعدي باستخدام املوارد املادية املحلية، فإن هذه العملية لن تبدأ من الصفر، وإنما 

باألحرى من »ذخرية ثقافية« يمتلكها ويسيطر عليها األهايل املحليون.

ويقع مفهوم »اتلنمية اذلاتية« يف نقطة املركز من ورقة ادلكتور املوصيل، ويه تنمية 
اجلمااعت  إن  تقول:  اليت  الفكرة  بقوة  يدعم  وهو  املحيل.  املجتمع  ثنايا  من  تنبعث 
املحلية حتتاج إىل املساندة يف إحياء خمزونها اثلقايف، واتلعبري عن قيمها املتفردة، مع 
حنو  جديدة  نظرة  اذلاتية  اتلنمية  حتمل  وهكذا  ذلك.  تلحقيق  جديدة  وسائل  إبداع 
اتلنوع املحيل، بتثمني وتبين بعض عنارص احلياة اتلقليدية، وتفضيل األفاكر واحللول 
املنبعثة من السياق املحيل، واملمارسة اتلخطيطية من أسفل إىل أىلع، واإلبداع املحيل، 
باالعتماد ىلع اذلات، مع بناء قاعدة بيانات للك جمتمع حميل تتضمن خياراته اتلنموية، 

ومهاراته، وقدراته اذلاتية.

كما يقدم نلا ادلكتور املوصيل املنهجية العملية اليت حيبذ استخدامها يف مبادرات 
اتلنمية اذلاتية. وهو ينصح بأْن نبدأ عملنا بعدد من اتلجارب االستكشافية للتأكد من 
اجلدوى الفنية واالقتصادية لصناعة املنتج اجلديد، أو لفتح الطريق حنو اعلٍم جديد 
الرحلة  أسلوب  اتباع  علينا  يقرتح  أنه  كما  اخلام.  للمادة  انلافعة  االستخدامات  من 
اتلكرارية بني اتلفكري اتلأميل، واتلجريب اتلطبييق، وذلك تلعجيل واستكمال دورة 

اإلبداع.
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ويف هذا السياق يقرتح ادلكتور املوصيل أن يقع اختيارنا ىلع تطبيٍق ما، قبل أن 
نستقيص إماكنية تسويقه. حيث يظل اهلدف األسايس هلذه اتلجارب االستكشافية 
أن نقيم »جسوًرا جديدة هنا واآلن بني هذه املوارد من جهة، واالحتياجات املجتمعية 
الزمن  عرب  متجدًدا  حتّديًا  نلا  تقدم  املوارد  اكنت  وملا  املقابلة«.  اجلهة  من  املعارصة 
تلك  استخدام  لكيفية  املتفردة  صيغته  يبدع  أن  جيل  لك  فعىل  املتعاقبة،  لألجيال 

املوارد.

اذلاتية  »اتلنمية  منهجية  تبين  من  يستهدف  أنه  املوصيل  ادلكتور  نلا  ويوضح 
املستدامة« أن يسهم يف احلد من الفقر يف عديٍد من املجتمعات املحلية املهمشة. وهو 
يرى أن احلد من الفقر  يستلزم املساواة يف اتلعامل، وبناء القدرات اذلاتية للفقراء، 
ينصح  وهو  الاكمنة.  طاقاتهم  إطلق  ىلع  ومجاعيًّا  فرديًّا  وتشجيعهم  تمكينهم  وأيًضا 
بدء  نقطة  تكون  قد  ايلدوية  فاحلرف  خوضه،  مقدورنا  يف  اذلي  باتلحدي  بابلدء 

مناسبة قبل ادلخول يف نظم اإلنتاج املياكنيكية واملدارة آيلًّا.

إّن  حيث  حبذر،  يُمارَس  أْن  جيب  اخلاريج  بادلعم  االستعانة  أن  نلا  يؤكد  وهو 
وأبطال حمليني  هو يف خلق جنوم  اخلارجية  واإلهلامات  للتدخلت  احلقييق  انلجاح 
يستطيعون إنارة الطريق أمام اآلخرين ويقدمون القدوة لألهايل املحليني. وهو يدعو 
إىل إقناع انلاس باملشاركة، والعمل اجلدي، واإلسهام يف بناء شباكت العلقات اليت 
تربط بينهم، واليت تتسع بمرور الوقت آلخرين من شباكت مماثلة خارج ادلائرة الضيقة 

للمجتمع املحيل.

مرشواعت  من  انلماذج  بعض  تقديم  ىلع  ورقته  يف  املوصيل  ادلكتور  وحيرص 
املتجددة. ويوضح نلا أن اهلدف من  املواد  املوارد من  ومنتجات تقوم ىلع استخدام 
هذه املرشواعت هو نرش الصنااعت الصغرية واحلرف يف املجتمعات املحلية اليت تعتمد 
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ىلع مواردها املحلية من املواد املتجددة. ويشري إىل أن اتلفاعل مع املجتمع املحيل قد 
أسفر عن عديٍد من اإلبدااعت اتلقنية. 

متعددة،  منتجات  صناعة  يف  انلخيل  جريد  استخدام  انلماذج:  هذه  وتتضمن 
تقليم  نواتج  استخدام  وأيًضا  احلُبييب،  ألواح  صناعة  يف  القطن  حطب  واستخدام 

أشجار الفاكهة كبديل لألخشاب املستوردة.

ويف نهاية ورقته يسلط ادلكتور املوصيل الضوء ىلع اإلهمال اذلي تعاين منه املواد 
املتجددة من قبل املهندسني. وهو يقرتح مقاربة هندسية جديدة تتضمن اآليت:

اتلعلم من الطبيعة بمحااكة اخلواص ابلنيوية للموارد املتجددة. 	
اكتشاف خواص جديدة هلذه ابلن الطبيعية. 	
الظروف  	 السللة وتوفري  انتقاء  املورد من خلل  بأداء  اتلنبؤ  العجز عن  ختفيض 

اإليكولوجية امللئمة.
حتويل املورد إىل مادة وسيطة هلا بنية أكرث جتانًسا. 	
تغيري تركيب املورد ومعاجلة سطحه للحصول ىلع خواص جديدة. 	
املؤلفات احليوية.  	

وفرة اإلماكنية دلى انلباتات
تتبدى األطروحة املحورية يف ورقة ادلكتور املوصيل يف رؤيته عن ادلور املركزي 
للموارد من املواد املتجددة يف حتقيق احلد من الفقر، واتلنمية االقتصادية، واإلبداع 
املجتمع  يلعب  السياق،  هذا  ويف  املحيل.  للمجتمع  املستدامة  اتلنمية  وأيًضا  اتلقين، 
القائمة ىلع هذه  املحلية، والعملية اإلنتاجية  املوارد  املحيل دور منصة اتلفاعل بني 

املوارد، واألنشطة االستهلكية.
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تتبن ورقة ادلكتور املوصيل منذ بدايتها هذه املقولة: »املوارد من املواد املتجددة 
حمدودة اتللكفة ويه متاحة سنويًّا يف املناطق الريفية يف معظم بدلان العالم اثلالث«. 
وتعتمد  مرشوطة  صحتها  فإن  سابًقا  أوضحنا  كما  ولكن  صحيحة،  مقولة  ويه 
بالاكمل ىلع نوعية اتلدخل/ اتلأثري البرشيني. فاالستغلل املتعاظم للموارد قد حيدث، 
وعمليات اتللوث واتلدهور ابليئية قد تكون جارية. ويقيم ادلكتور املوصيل احلجة 
يف  الواجب  التشكك  من  قدًرا  علينا  يفرض  االحرتازي  املبدأ  أن  ىلع  املوضوعية 
اتلجدد  لعملية  األولوية  نعطي  فإننا  الطبيعة. وذللك،  البرشي يف  اتلدخل  عمليات 
الطبييع ىلع عمليات اتلجدد اثلقايف. ومع ذلك، فهنالك عدٌد من االعتبارات األخرى 

اليت يلزم أن نعطيها أولوية متقدمة.

ويستخلص ترومب))( أن جتدد املوارد يه »خاصية نظرية« ال تضمن نلا بالرضورة 
اتلجدد الفعيل. ويعتمد اتلجدد الفعيل ىلع اتلأثريات البرشية، وهو يرتبط بتأثري احلزي، 
وأيًضا دورات األنساق اإليكولوجية اليت تشمل املورد كأحد أجزائها. وكونه جزًءا 
انلباتات  أو  واملحاصيل،  بكاملها،  »احلية«  األشجار  فإن  اإليكولويج  النسق  من 
يه الشلك اذلي يعنينا من املورد. وىلع وجه العموم، فإننا نستطيع االنتفاع بها دون 
اجتثاثها حيث إنها تستطيع أن تؤدي وظائف عدة مثل اتلنظيم احليوي، ومحل الشفرة 
اتلجدد  أن  إىل حقيقة  نصل  وباتلايل  باملعلومات.  إمدادنا  وأيًضا  واإلنتاج،  اجلينية، 
الطبييع يقتيض منا احلفاظ ىلع الطبيعة، واتلعامل معها ومع وظائفها احليوية كملٍذ 
من  وتُمّدد  تُلعّظم  وتنميتها  الطبيعة  راعية  مع  املستقبل،  يف  ابليولويج  للتنوع  آِمٍن 

طاقتها احليوية وإماكنات جتددها يف عمق املستقبل.

املادية: مقاربة مفاهيمية،  املتجددة يف األغراض  للموارد  املستدام  االستخدام  أونو-سفن ترومب،  انظر:   )((
UNEP-WG-SPD، أمسرتدام 997) ]هامش مضاف من قبل اكتب الورقة[.



الفصل الرابع: مناهل اإلبداع بني اإلنسان وانلبات )يف مبادرات اتلنمية املحلية واإلقليمية( 123123

الفرعية  اإليكولوجية  بأنساقه   - »اليّح«  الطبييع  اإليكولويج  انلظام  جيسد 
املتاكملة، وعملياته اتلفاعيلة، وعلقاته املرتابطة - ذروَة اإلماكنية الطبيعية للمورد 
املتجددة،  للمادة  السنوي  انلمو  نتائج  بتثمني  أن نكتيف   من 

ً
فبدال املتجدد. وذللك 

انلظام  فاعلية  يف   - املستقبل  يف  أو   - اآلن  جندها  أن  يمكن  األىلع  القيمة  فإن 
الاكئن  ىلع  أيًضا  للتطبيق  يصلح  اليلك  املنظور  هذا  مكوناته.  بكل  اإليكولويج 
اليح املفرد من األشجار، والشجريات، والطحالب. فانلخلة ىلع سبيل املثال، جتسد 
نظاًما ماديًّا معقًدا يتمتع بتشكيلة واسعة من إماكنيات االستخدام البرشي املرتابطة. 
ومنذ األزمنة القديمة، تفاعل البرش مع هذا انلبات وجنحوا عرب أجيال من اخلربات 
اإلنسانية املرتاكمة يف تطوير نظم معقدة للستخدام متعدد األغراض، يتناسب مع 

انلخيل كنسق طبييع يّح هل أبعاد مركبة.

متعددة  األنواع  وخاصة  وانلباتات  والشجريات،  األشجار،  أنواع  يف  حبثنا  يف 
باحلرف  تبدأ  اليت  اإلجنلزيية  اللكمات  من  ضخم  عدد  بوجود  فوجئنا  األغراض، 
اللتيين “F” وتشري إىل تشكيلة من اخلواص، والوظائف، واملنتجات، واالستخدامات، 
واتلطبيقات املحتملة. وظهرت دلينا قائمة تشمل أكرث من أربعني لكمة توضح كيف 

أن انلباتات تتمزي بـوفرة اإلماكنية:

Fabrics/ منسوجات؛ Factory/ مصنع؛ Fats/ دهون؛ Farm/ مزرعة 	

Felt/ بَلاد؛ Fertilizer/ سماد؛ Fibres/ أيلاف؛ Field/ حقل؛ Figs/ تني 	

Figures/ أشاكل؛ Fire/ نار؛ Firm/ صدل؛ Fishing/ صيد األسماك  	

Fixative/ مادة مثبتة؛ Flat/ مسطح؛ Flavour/ نكهة؛ Fence/ سور 	

Fleet/ أسطول؛ Flesh/ لب اثلمرة؛ Float/ عوامة؛ Floor/ أرضية 	
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موسيقية؛  	 نفخ  آلة   /Flute زهور؛   /Flowers نباتية؛  جمموعة   /Flora دقيق؛   /Flour

Fodder/ علف؛ Foliage/ أوراق انلبات؛ Food/ طعام

أساس،  	  /Foundation حصن؛   /Fort اغبة؛   /Forest املاشية؛  علف   /Forage

وقود؛   /Fuel فاكهة؛   /Fruits سعفة؛   /Frond برواز؛   /Frame عطر؛   /Fragrance

Fume/ أخبرة؛ Fun/ متعة؛ Fungi/ فطريات

Furniture أثاث؛ Future/ مستقبل 	

وتستعرض القائمة املذكورة أعله تشكيلة واسعة من اتلطبيقات اليت يمكن أن 
تكون مفيدة لألغراض اتلعليمية. وهذه الفكرة ليست جديدة تماًما. فيف سياق عمله 
ابلحيث للحصول ىلع درجة ادلكتوراه يف اتلعليم األسايس))(  - يف مدينة نيبور)5( السومرية 
األثرية - تعامل العالم اهلونلدي ادلكتور  نيك فدلويس Niek Veldhuis مع قوائم »معجمية« 
من اللغة السومرية مدونة بأسلوب الكتابة املسمارية Cuneiform lexical lists ىلع 
 ألواح من الطني استخدمت يف القرن اثلامن عرش قبل امليلد يف بلد ما بني انلهرين

RRRRRRRRRRRMesopotamiaRRRRRRRRRRR. وهو يرشح نلا واحًدا من اتلدريبات اتلعليمية حول كيفية استخدام 
قائمة من أسماء األشجار واألشياء اخلشبية تلعلم الكتابة ىلع األلواح الطينية. ويوضح 
نلا ادلكتور فدلويس أن هذه القوائم »املعجمية« قد تم تنظيمها بدقة ىلع شلك أقساٍم 
الكتابة« إىل  القوائم كوسيلة نلقل »منظومة  رئيسية وثانوية. ولقد استخدمت هذه 

نيك فدلويس، اتلعليم األسايس يف نيبور: قوائم األشجار واألشياء اخلشبية، أطروحة لدلكتوراه مقدمة إىل   )((
جامعة خرونينجن، هونلدا، 997). )املرتجم(.

مدينة نيبور Nippur يه العاصمة ادلينية للعراقيني قبل مخسة آالف اعم، وتأيت قدسيتها من كونها   )5(
القراءة والكتابة،  البرشية ممارسة  فيها  تعلمت  اليت  املواقع  أقدم  Enlil. يه أحد  »إنليل«  مقر اإلهل 
 وحاضنة أول مكتبة يف اتلاريخ من األلواح الطينية، وأقدم تقويم زرايع باللغة السومرية. وتقع نيبور - 
أو »نفر« - ىلع بعد ثلثني كيلو مرًتا جنوب مدينة ادليوانية يف حمافظة القادسية بالعراق احلديث. 

)املرتجم(.



الفصل الرابع: مناهل اإلبداع بني اإلنسان وانلبات )يف مبادرات اتلنمية املحلية واإلقليمية( 125125

األجيال اتلايلة. ويمدنا ادلكتور فدلويس بقائمة تتضمن سبعمائة لكمة تصف األشجار 
الزمان يف  ذلك  األسايس يف  اتلعليم  ممارسات  إحدى  اخلشبية، ويه جتسد  واألشياء 
وقتها اكن  املعلم  فإن  فدلويس،  ادلكتور  تقدير  اتسااًع. ويف  أكرث  تعلييم  نظام  سياق 

حيفظ انلص عن ظهر قلب واغبًلا بلغتني خمتلفتني)6(. 

املواد  من  املوارد  منظومات  خيص  فيما  واتلعليم  ابلحث  يبدو  األيام،  هذه  ويف 
ذلك،  ومع  انلهرين.  بني  ما  حضارة  زمن  يف  حيدث  اكن  عما  ثراًء  اليقل  املتجددة 
فإن ابلناء املعريف اذلي نشري إيله قد ال يكون حايلًّا بنفس ادلقة، وعمق اتلأسيس، 
السياق، يعرب ادلكتور  واإلحاطة كما رأينا يف زمن حضارة ما بني انلهرين. ويف هذا 
املوصيل عن قلقه بسبب إهمال تطوير املعارف العلمية عن املواد املتجددة، واتلغايض 
ويؤكد  اهلندسة.  بكليات  ادلراسية  املناهج  يف  املعارف  هذه  تضمني  رضورة  عن 
ادلكتور املوصيل ىلع ادلور املحوري اذلي يمكن أن تلعبه املوارد املتجددة يف سياق 

مبادرات اتلنمية اذلاتية.

استخدام  يف  املتوقع  واتلحول  اجلارية  العاملية  اتلطورات  ضوء  ىلع  نرى  وحنن 
املوارد من املوارد املتجددة إىل املوارد غري املتجددة، أن ملحظته املذكورة صحيحة 
تمثل حتّديًا  املتجددة، ال  املواد  املوارد من  رؤية معارصة حول  تطوير  تماًما. ولكن 
احلاجة  كما يه  بشلٍك اعم،  للعلم  تمثل حتديًا  باألحرى  لكنها  وحدهم.  للمهندسني 
امللحة تلطوير أنظمة مستدامة لإلنتاج واالستهلك. وأيًضا حاجتنا إىل تعليم يهتم 
ىلع  املستدامة  اتلنمية  مبادرات  يف  حقيقية  مجاهريية  مشاركة  وإىل  باالستدامة، 

املستويني املحيل واإلقلييم.

اللغتان هما السومرية واألكدية. )املرتجم(.  )6(
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إماكنات املورد
تتكون املوارد من املواد املتجددة من أنساق وأجزاء معقدة. وتتمتع هذه »األنساق 
الفرعية« و»األنساق ما دون الفرعية« خبواص متفردة - ذات طبيعة خاصة - اعمة 
ومشرتكة. ويعتمد أسلوب االستخدام هلذه املوارد ىلع ما هو متاح من معرفة، وخربة، 
وأسايلب تقنية، وأدوات، وآالت، وبنية أساسية. ومع ذلك، تظل نقطة ابلدء وقبل لك 
املورد. وهنا يمكننا أن نذكر  السائدة حول استخدام  املفاهيم  يشء يه اتلعرف ىلع 
عديًدا من املصطلحات مثل االستخدام الاكمل إلماكنات املورد، االستعادة الاكملة 
للمورد، االستخدام اليلك للمحصول، االستخدام اتلاكميل، االستخدام املتتايل للموارد.

ىلع  املحافظة  الواجب  فمن  املتجدد،  املورد  أجزاء  من  جلزء  استخراجنا  وفور 
املستوى األىلع من إماكنية املورد ألطول مدة ممكنة. ولكما اكن ذلك ممكنًا، فإننا سوف 
خندم املراحل اتلايلة واملستقبلية من العمليات، واتلطبيقات، واملنتجات. وإذا حاونلا 

ترتيب التسلسل اهلريم إلماكنات املورد فسوف جندها اكتلايل:

الوظائف الطبيعية للمورد. 	
استخدام الوظائف الطبيعية للمورد. 	
استخدام اخلصائص اللكية للمورد. 	
استخدام شلك وبنية املورد. 	
املكونات الفزييقية للمورد. 	
اخلواص الكيميائية للمورد. 	
اخلواص اعيلة الطاقة للمورد. 	
اخلواص األويلة للمورد. 	
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من  أنه  هو  السياق  هذا  إيلها يف  نشري  أن  يمكن  اليت  األساسية  املفاهيم  ومن 
األهمية بماكن أن نتعرف ىلع اخلواص املتفردة للمورد. ثم حناول ترتيب التسلسل اهلريم 
االستخدامات  من  القائمة  هذه  مراجعة  معاودة  مع  للمورد،  املمكنة  للستخدامات 

آخذين يف االعتبار االستخدام اتلايل للمورد، واملدة الزمنية للستخدام. 

ويلزم نلا أن نوائم بني اتلعقيدات املتعددة فيما خيص إماكنات االستخدام املركب 
يرغب  اليت  األويلة  للحتياجات  اهلريم  والتسلسل  جانب،  من  وأجزائه  ما  نلبات 
انلاس املعنيون يف اتلعبري عنها ىلع اجلانب اآلخر. وهكذا يمكننا تميزي عدة مستويات 
من إماكنية خلق القيمة. ولكما استطعنا تطوير أشاكل جديدة من العلم املستدام وكذا 
قيًما أىلع،  بها، فسوف يكون يف وسعنا أن نستخلص  املرتبطة  املعرفة واتلطبيقات 
القيمة.  هذه  من  متعددة  وأنماًطا  القيمة،  ومضاعفات  املضافة،  القيمة  من  ومزيًدا 
واالستخدامات  األغراض  متعددة  والشجريات  واألشجار،  انلباتات  تصبح  وهكذا، 
مصدًرا اقتصاديًّا خللق القيمة املستدامة - ىلع املستوى املحيل واإلقلييم - عرب مساٍر 

ممتد يف عمق املستقبل. 

صناعة  يف  مًعا  تلتداخل  األجزاء  تتشابك  كيف  انلخلة  نموذج  نلا  ويرشح 
من  متعددة  أشاكل  حتقيق  إماكنية  املوصيل  ادلكتور  أثبت  ولقد  عديدة.  منتجات 
وتويلفات  وتطبيقات جديدة،  للمورد،  اكتشاف خواص جديدة  اإلبداع من خلل 
جديدة، وتقنيات جديدة، وإماكنية مستقبلية جديدة مثل املؤلفات احليوية. ويمكن 
نلا أن نعترب عمل ادلكتور املوصيل ذا طبيعة ريادية، حيث إنه يمدنا بمدارك جديدة 
من حيث احلد من الفقر، وإاعدة توجيه مسار العلم، وتطوير اتلكنولوجيا، واإلماكنية 

املستقبلية للموارد املتجددة يف سياق مبادرات اتلنمية املستدامة.
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وهناك مع ذلك بعض االعتبارات اليت قد تساعد ىلع تعظيم هذه اإلماكنية. فقد 
يكون جديًرا باالهتمام تطوير مفاهيم جديدة للتعامل مع مستوى اتلعقيد يف خواص 
انلباتات من ناحية، ومع االعتبارات املعقدة فيما خيص متطلبات إشباع االحتياجات 
األساسية من انلاحية األخرى. فاتلخصيص عتيق الطراز وادلفع العشوايئ للموارد من 
املواد املتجددة بالاكمل يف اجتاه األغراض املتعلقة بالطاقة يلزم - ما لم يتعلق األمر 
ببقاء البرش ىلع قيد احلياة - االستعاضة عنه قدر اإلماكن بنظام أكرث تقدًما من حيث 
استخدام املادة وتوظيف خواصها إلشباع االحتياجات املتنوعة ىلع اتلوايل من خلل 
مراحل ممتدة من اتلطبيق عرب الزمن. وهكذا، يمكننا أن نستخلص أقىص منفعة من 
املوارد املادية املعنية. وهو ما سوف يؤدي إىل تقليل الضغط ىلع عمليات االستخراج 
واإلمداد بمواد أويلة من املوارد املتجددة عند نقطة ابلداية من دورة استخدام املورد. 
املورد عند  الشمسية املخزتنة يف  الطاقة  نهاية املطاف - أن نستخدم  ويمكننا - يف 

املراحل انلهائية من دورة االستخدام.

وهناك بعض األجزاء من املوارد املتجددة - مثل األيلاف - يمكن استخدامها 
انلبات  استخدام جسم   - أخرى  - يف حاالت  تتطلب  اليت اكنت  اهليالك  إنشاء  يف 
بأكمله. ويمكن للحبيبات أن نصنع منها ألواًحا باستخدام املواد اللصقة الطبيعية، 
واملواد العضوية الصمغية، وابلويلمرات. ويمكن نلا أن نشلك املنتجات ثلثية األبعاد 
من عجينة الورق. والورق بدوره يمكن صناعته من مصادر بديلة لألخشاب، ومن 
ممارسة  تأسيس  يف  يسهم  ما  وهو  اتلِّيل.  نبات  أيلاف  مثل  لأليلاف  جديدة  مصادر 
صناعية يمتنع فيها استخدام اخلشب »ابلكر« يف صناعة الورق، لنستفيد من أقىص 
يف  املوصيل  ادلكتور  ابتاكر  وحيتل  اإلنشائية.  اتلطبيقات  يف  وذلك  الطبيعية  إماكناته 
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استخدام كتل جريد انلخيل لصناعة ألواح بديلة للخشب موقًعا مثايلًّا يف قلب هذه 
الفلسفة اجلديدة لكيفية استخدام املورد.

ويف سياق ابلحوث اليت أجريت ىلع أنساق املوارد من املواد املتجددة يف املبادرات 
استخدام  أنظمة  من  عديٍد  دراسة  تم  املستدامة،  واملتوسطة  الصغرية  الصناعية 
األشجار وانلباتات. واكنت إحدى انلتائج ابلارزة هلذه ابلحوث وادلراسات، أن هناك 
إماكنية هائلة تكمن يف تويلف أنظمة خمتلفة من استخدامات انلباتات، ويف مزج 
اتلكنولوجيات القديمة مع احلديثة، ويف إحياء املعارف األصيلة واتلقليدية. وهذا يف 
احلقيقة هو اإلرث الطبييع الواسع اذلي يتمثل يف اتلنوع ابليولويج يف الطبيعة األم 
ويف تعاقب األجيال من اخلربات اإلنسانية الرثية. ذلك اإلرث اذلي يستطيع أن ينفعنا 

كجذور تنبت من نسيجها مبادرات اتلنمية املستدامة يف اكفة أرجاء العالم.

وفرة اإلماكنية دلى البرش
الشديدة  باملركزية  يتسم  السائد حايلًّا واذلي  العاليم  االقتصادي  انلظام  ينبين 

وباالعتماد ىلع املوارد غري املتجددة، ينبين ىلع تكنولوجيات غري مستدامة.

احليوية  املواد  يعتمد ىلع  بديل  اقتصادي اعليم  نظام  إىل  االنتقال  فإن  وذللك، 
ويتجه حنو املستقبل، يستلزم حتًما تطوير تكنولوجيات جديدة تتسم باالستدامة.

القائمة.  اتلكنولوجيا  تشكيل  تعديل وإاعدة  نعمل ىلع  أن  وبالطبع، يمكن نلا 
ولكن جتربة ادلكتور املوصيل مع خامة جريد انلخيل وأسلوب اتلعامل اتلقين معها، 
برهنت ىلع احلاجة إىل تطوير تكنولوجيا جديدة تلئم طبيعة املورد املتجدد اذلي 

نتعامل معه.
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)7(
 RRRRRRThomasRRR Rymsza وهناك مثال آخر لإلبداع اتلكنولويج يقدمه نلا توماس ريمزا 

يف جمال »تقنية صناعة الورق دون أشجار«  RRRRTree-free paper technologyRRRRRRRRRR، حيث اضطر 
ريمزا حتت ضغط انلظم اتلكنولوجية املهيمنة ىلع صناعة الورق باستخدام األشجار، إىل 

تطوير تكنولوجيا بديلة للتعامل خصيًصا مع أيلاف نبات اتليل.

حيث  من  تطويرها  املطلوب  للتقنيات  اجلديدة  األبعاد  نلا  تتضح  وهكذا 
 ،Scale واحلجم   ،Context والسياق   ،CO2 reduction الكربونية  االنبعاثات  خفض 

.Integration واتلاكمل ،Logistics واللوجستيات

االستدالل  موضوع  ادلكتوراه يف  درجة  للحصول ىلع  ابلحيث  سياق عملها  ويف 
»املواد/  بتعريف   Pearce »بريس«  قامت  األصيلة))(،  باملواد  االستدامة  علقة  ىلع 
املوارد األصيلة« بأنها تشمل اكفة املوارد اليت تبىق يف »إقليمها احليوي« منذ احلصاد، 
فنية.  قطعة  أو  قائمة  منشأة  يف  االندماج  إىل   

ً
ووصوال اتلصنيع،  بالتشغيل/  مروًرا 

من  جمموعة  ىلع  حتتوي  جغرافية  منطقة   Bioregion احليوي«  »اإلقليم  تعترب  ويه 
 األنساق اإليكولوجية اليت يرتبط بعضها ببعض، واليت قد تعتمد - أو ال تعتمد - 
أهم  أن  تلحظ  ويه  املشرتك.  ابلقاء  أجل  من  بينها  فيما  والطاقة  املادة  تبادل  ىلع 
األسباب املتوافق عليها الستخدام املوارد األصيلة هو تقليل حصة الطاقة املستهلكة 
يف االنتقال من املخزون الطبييع للمورد. ويتمثل السبب اثلاين يف الفكرة القائلة بأن 
اإلقليم  إشباع حاجات هذا  بعينه يف  إقليٍم حيوي  املستخرجة من  املوارد  استخدام 

 ،www.visionpaper.com راجع املوقع ،American Kenaf Society مدير مجعية اتليل األمريكية  )7(
 http://www.conservatree.org/paper/PaperTypes/Rymsza.shtml  R وانظر الرابط

]هامش مضاف من قبل اكتب الورقة[.
آين بريس، االستدالل ىلع عالقة االستدامة باملواد األصيلة، أطروحة لدلكتوراه مقدمة إىل معهد جورجيا   )((

للتكنولوجيا، أطلنطا، الواليات املتحدة األمريكية، )00) ]هامش مضاف من قبل اكتب الورقة[.

RR
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يزيد من قدرة اإلقليم احليوي ىلع استيعاب االضطرابات املحتملة يف توازنه احليوي، 
تتمزي  األصيلة  »املوارد  أن  عن  بريس  وتكشف  اتلوازن.  هذا  ىلع  احلفاظ  وباتلايل 
عن غريها من املوارد غري األصيلة خباصية االستهلك املحدود للهامش اإلضايف من 
املادة والطاقة املخصص لعمليات نقل وتشغيل املورد، خاصًة حينما تكون مكونات 
ابلنية األساسية لعمليات احلصاد، التشغيل/ اتلصنيع، وانلقل هلذه املوارد متوّفرة يف 
املاكن. وتعتمد إماكنية اتلدهور ابلييئ بشدة ىلع حجم عمليات احلصاد واالستخدام 
إقليٍم  املثال، يف  فعىل سبيل  احلصاد.  فيه عملية  تتم  اذلي  السياق  وكذا ىلع  للمورد، 
يتمزي بكثافة ساكنية منخفضة نسبيًّا فإن حصاد مورٍد ما قد يكون يف نطاق القدرة 
االستيعابية للمورد داخل النسق اإليكولويج اذلي حيتويه. وباتلايل، تصبح عملية 

حصاد هذا املورد مستدامة«. 

ومع ذلك كما توضح »بريس«، فإن زيادة نطاق احلصاد قد يدفع بالنسق احليوي 
اجج من انلاحية 

ُ
إىل جتاوز طاقته االستيعابية مما جيعل احلصاد غري مستدام. ويه حت

اإلجيابية، أّن أحد اتلأثريات اهلامة ىلع األنساق اإليكولوجية - انلامجة عن استخدام 
والفزيييق  انلفيس  باملعن  الشخيص  االهتمام  استداعء مشاعر  املورد األصيل - هو 
يف  يؤثر  اذلي  اإليكولويج  للنسق  الصحية  احلالة  جتاه  املحيل  املجتمع  أبناء  دلى 
حياتهم ايلومية: »فإذا اكنت املوارد تأيت من نفس النسق اإليكولويج اذلي يعيش 
للموارد  استخداماتهم  هيلكة  إاعدة  يف  انلاس  هؤالء  جيتهد  فربما  إطاره،  يف  انلاس 
اإليكولويج«.  نسقهم  يصيب  قد  اذلي  ابلييئ  اتلدهور  احتماالت  تقليل  أجل  من 
وهناك اعتبار مهم آخر تطرحه »بريس« من منظور أخليق، وهو أن املوارد األصيلة 
تعمل كرافعة للمساواة االجتماعية - االقتصادية: »عندما تكون املوارد متاحة ىلع 
املستوى املحيل، ويمكن حصادها بواسطة أبناء املجتمع املحيل بتلكفة زهيدة - أو 
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بدون تكلفة - فهذه املوارد األصيلة قد تسهم يف حل مشلكة املساواة بني األجيال 
من خلل توفري الوسائل لألهايل املعدمني بلناء مساكنهم وما حيتاجونه من جتهزيات 
دون تدخل تكنولويج أو اقتصادي من خارج جمتمعاتهم املحلية«. أضيف إىل ذلك 
األفراد  تمكني  ىلع  يساعد  األصيلة  املوارد  استخدام  إنَّ   Rبقوهلا حتاجج  »بريس«  أن 
املحليني من خلل تقليل اعتمادهم ىلع املنتجات املصنعة خارج اقتصادهم املحيل 

اليت يدفعون ثمنها نقًدا للحصول عليها.

اكن  إذا  عما  حاسمة  إجابة  حايلًّا  توجد  ال  إنه  بالقول  أطروحتها  »بريس«  ختتم 
استخدام املوارد األصيلة هو أكرث استدامة باملقارنة مع األنماط السائدة يف استخدام 
املوارد: »حيتل السياق أهمية قصوى يف اإلجابة ىلع هذا التساؤل، خاصة من حيث 
توفُّر مكونات ابلنية اتلحتية لعمليات احلصاد أو انلقل. ومع ذلك، فما يمكننا قوهل 

بوضوح هو أن االستخدام األكرث استدامة يقتيض اتلعامل مع املوارد اليت:

حتظى بأدىن استهلك من املادة والطاقة خلل دورة حياتها؛ 	
تسبب أدىن قدر من اآلثار الضارة يف ابليئة الطبيعية؛ 	
 من اإلشباع اإلنساين. 	

ً
حتقق مستوى معقوال

ويه تلتمس من صناع السياسات فرض حد أدىن من املعايري ىلع جهود األفراد 
يف حصاد املورد. وباإلضافة إىل ذلك فيه تقدم هذه انلصيحة: »بدًءا من آيلات املتابعة 
ال تؤدي 

َ
والرصد جلهود احلصاد الفردية، يلزم ملعايري االستدامة املقرتحة أن تضمن نلا أ

ممارسات احلصاد الفردية - عن قصد أو بغري قصد - إىل اإلرضار حبالة اتلوازن للنسق 
اإليكولويج من خلل جتاوز الغلة املستدامة للمحيط احليوي. أضف إىل ذلك، أننا 
املستدام  احلصاد  عملية  تتوىل  اليت  البرشية  للكوادر  تعليمية  برامج  بتوفري  ننصح 
للموارد حبيث نساعدهم ىلع رفع منحن اتلعلم هلم يف اجتاه استخدام تقنيات جديدة، 
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يف  املستخدمة  واألدوات  الطرق  بأحدث  البرشية  الكوادر  هذه  إملام  من  اتلأكد  مع 
احلصاد وأقلها رضًرا للبيئة املحيطة«.

انلظم احليوية املتاكملة
املمكن  فمن  اكنلخلة،  ما  نباٍت  من  املصنعة  املنتجات  استخدام  إىل  باإلضافة 
بالطبع أن نقوم بتويلف املواد انلاجتة من تشغيل/ تصنيع انلخلة مع مواد من أصول 
نباتية أخرى. وليك حنقق قيمة مضافة ونستفيد من خلق هذه القيمة، فمن األفضل أن 
نفعل ذلك عند نقطة ابلداية أو يف مرحلة تصميم دورة استخدام منتجات انلخلة. وذلك 
 من االنتظار حىت حمطة انلهاية حيث تتخلق أنواع خمتلفة من نفايات منتجات 

ً
بدال

انلخيل. ومع ذلك، فهذه انلفايات يمكن هلا أن ختلق قيمة وأن تمزتج بدورها مع أنواٍع 
أخرى من نفايات اتلصنيع الزرايع وابلوايق الزراعية. وهذه املصادر األخرى للنفايات 
اثلانوية،  وانلواتج  املواد،  إلنتاج  نظٍم  يف  تندمج  أن  أيًضا  يمكنها  الطبيعية  العضوية 
وابلوايق، وانلفايات. وهو املنظور الواسع اذلي يتبناه دويل)9(. فهو يشري إىل دور انلظم 
احليوية املتاكملة يف االزدهار الرييف ىلع انلحو اتلايل: »آخذين يف االعتبار مستويات 
اإلتاحة واملعرفة احلايلة يف جمال اتلكنولوجيا احليوية الزراعية، فإننا نرى أنه ال يوجد 
ما يمنع املجتمعات الزراعية املحلية من انلضال احليايت برغم اخنفاض متوسط نصيب 
أفرادها من ادلخل القويم. فاالستخدام الشامل للك املوارد املتجددة، مثل الكتلة احليوية 
انلباتية، واملحاصيل الزراعية، باإلضافة إىل املوارد املهدرة من القوى البرشية ومن الرثوة 

)9(  هورست دويل Horst Doell مدير املنظمة ادلويلة للتكنولوجيا احليوية واهلندسة احليوية. انظر دويل: 
 .(00( أغسطس   - يويلو  احليوي Tech-monitorعدد  اتلكرير  ومفهوم مصفاة  املتاكملة  احليوية  انلظم 
 Electronic Journal of اتلكنولوجيا احليوية واتلنمية البرشية يف ابلدلان انلامية،  وانظر أيًضا، دويل: 
http://ejbiotechnology. املجدل الرابع، العدد اثلالث، )00). انظر الرابط ،Biotechnology {online}

info/content/vol4/issue3/issues/02 ]هامش مضاف من قبل اكتب الورقة[.
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من  لُكٍّ  إىل  واالستدامة  اذلاتية  الفعايلة  مقومات  يضيف  أن  هل  يمكن  احليوانية)0)(، 
املجتمعات الزراعية املحلية وأيًضا ابليئة املحيطة.

الصناعية-االقتصادية  اهليالك  من  تتغري  أن  جيب  الزراعية  املمارسة  ولكن 
املتاكملة  احليوية  انلظم  باستخدام  االجتماعية-االقتصادية  اهليالك  إىل  القديمة 
إنتاج  يف  ودورها   )(((RRRRRRRRRRR Biorefinery احليوي  اتلكرير  مصفاة  حول  احلديثة  واملفاهيم 
سوف  اجلديد  انلظام  وهذا  احليوية.  السلعية  واملنتجات  والسماد،  والطعام،  الطاقة، 
يساعد ىلع اتلخفيف من حدة الفقر واملجااعت وحتسني الظروف الصحية واملعيشية 
انلمو  ظاهرة  ىلع  اإلجيايب  اتلأثري  إىل  بدوره  يؤدي  مما  ادلخل،  ملحدودي  والغذائية 

الساكين يف ادلول انلامية«.

املنظور  من  اهلدر  يصيبها  واحدة  حزمة  يف  واألنعام  البرش  يضم  اذلي  املفهوم  هذا  ىلع  نتحفظ   )(0(
االقتصادي/ االستعمايل ذي ابُلعد الواحد. فاإلنسان R كما ندركه - هو اكئن رويح/ أخليق حر ال 
يمكن اخزتال وجوده انلويع إىل كمٍّ يف خانة املوارد، جيري تثمني القيمة االستعمايلة هلا ىلع أيدي 
احلاكم واخلرباء وأصحاب انلفوذ. وإذا اكن هدر الرثوة احليوانية يمكن اعتباره خطأ فادًحا من منظور 
واحلكومات  األنظمة  قبل  من  البرشية  اإلماكنية  هدر/ خبس  فإن  الرأسمايل،  االقتصادي  احلساب 
هذه  أصحاب  حق  يف  وسياسية  أخلقية  جريمة  هو   - اجلنوب  يف  كما  الشمال  يف   - واملجتمعات 
اإلماكنية. ويه تقع يف دائرة انتهاك نصوص الرشعية ادلويلة حلقوق اإلنسان، وكذا نصوص الرشائع 
 - نظرنا  وجهة  من   - اجلريمة  هذه  مرتكبو  ويستحق  اإلنسان.  كرامة  عن  تدافع  اليت  السماوية 

املحاسبة القانونية والسياسية واألخلقية. ويه جريمة ال تسقط باتلقادم. )املرتجم(.
)))(  مصفاة اتلكرير احليوي يه منشأة تقوم بتحويل الكتلة احليوية إىل طاقة ومنتجات ثانوية أخرى 
)مثل الكيماويات احليوية، ابلويلمرات، طعام، علف، حوامل للطاقة(. وُتَعرِّف الواكلة ادلويلة للطاقة 
احليوية  الكتلة  تصنيع  لتشغيل/  املستدامة  العملية  بأنه  احليوي  اتلكرير   Bioenergy Task 42/
إىل طاقة حيوية  باإلضافة  احليوية  املنتجات  إىل  تنتيم  اليت  املنتجات  من  واسع  إىل طيف  فتحوهلا 
 RRRRRRRRRBioenergy Task 42/ للطاقة  ادلويلة  الواكلة  انظر:  حرارية(.  طاقة  أو  و/  كهرباء  حيوي،   )وقود 
فرباير  احليوية،  والطاقة  احليوي  اتلكرير  مصايف  من  املضافة  القيمة  ذات  املنتجات  احليوية:  الكيماويات 

9)0). )املرتجم(.
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اليت   REnvironmental biotechnology ابليئية  احليوية  اتلكنولوجيا  وتتضمن 
يتبناها »دويل« استخدام اهلضم اللهوايئ RRRRRRRRRRRRRRRRRRAnaerobic digestion RRRRRRRRR)))( يف عملية »اهلضم 

املنتج للقيمة« مع انلفايات العضوية ومياه املجاري.

احليوية  اتلكنولوجيا  استخدام  قضية  »إن  بالقول:  أطروحته  »دويل«  وخيتتم 
بالعقلية  املدفوعة  احلايلة  اتلوجهات  تغيري  تقتيض  املستقبل  يف  انلامية  ابلدلان  يف 
تقنيات  بني  اإلنسانية، حبيث جتمع  اتلنمية  مفهوم  إىل  تنتيم  سياسات  إىل  اتلجارية 
اتلكنولوجيا احليوية القديمة و احلديثة بغرض حتسني الظروف الصحية واملعيشية ملا 

يقرب من0)% من ساكن العالم«.

 دور املبادرات الصناعية الصغرية واملتوسطة 
يف اتلنمية اإلقليمية املستدامة

اإلقليمية  اتلنمية  يف  الصغرية  الصناعية  املبادرات  دور  عن  حالة  دراسة  يف 
املستدامة باتلطبيق ىلع حمافظة اإلسماعيلية يف مرص، وجد عبد اهلل حفناوي)))( أن 
العمليات اإلنتاجية املتضمنة يف سياق املبادرات الصناعية الصغرية واملتوسطة هلا آثار 

)))(  اهلضم اللهوايئ أو اهلضم من دون أكسجني يشري إىل سلسلة من عمليات اتلكسري للمادة القابلة 
ويه  ابلكترييا(.  )مثل  ادلقيقة  احلية  الاكئنات  باستخدام  األكسجني  غياب  يف  احليوي  للتحلل 
الطريقة املتبعة يف إنتاج الغاز احليوي RRRRRR Biogasمن املواد العضوية يف غياب األكسجني. ويُستخدم 
البرشية(  الفضلت  أو  ابلهائم  روث  )مثل  العضوية  انلفايات  من  للتخلص  إما  اللهوايئ  اهلضم 
 National Non-Food انظر  احلرارية.  للطاقة  رخيًصا  مصدًرا  يمثل  اذلي  احليوي  الغاز  إلنتاج  أو 
يويلو  الالهوايئ،  اهلضم  املتجددة:  والطاقة  الوقود  مصادر  عن  حقائق  بيان   ،Crops Centre (NNFCC)

))Wayback Machine-Internet Archive ،(0. )املرتجم(.
عبد اهلل حفناوي، دور املبادرات الصناعية الصغرية يف اتلنمية اإلقليمية املستدامة، أطروحة للحصول ىلع   )(((
 Technische Universitaet  Dresden  (006 درجة ادلكتوراه من اجلامعة اتلكنولوجية ىف »دريسدن« بأملانيا 

]هامش مضاف من قبل اكتب الورقة[.
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بيئية جسيمة. وهو يرصد أن تلك اآلثار اجلسيمة تعود إىل نقص الويع ابلييئ كما يشهد 
بذلك االستخدام املفرط ملا هو متاح من املواد اخلام والطاقة دونما اعتبار للحتياجات 
ويشري  اإلنتاج.  يف  اتلحكم  آيلات  غياب  إىل  باإلضافة  القادمة،  لألجيال  املحتملة 
املنطقة  - يف  واملتوسطة  الصغرية  الصناعية  املبادرات  نسبة  أن  إىل  ادلكتور حفناوي 
املستهدفة بادلراسة - اليت تعتمد ىلع املوارد املحلية الطبيعية واملواد اخلام املتجددة، 
املواد اخلام املطلوبة حمليًّا. ووجد ادلكتور حفناوي أن  توفُّر  بالرغم من  تَتَعدَّ 0)%  لم 
70% من املبادرات الصناعية الصغرية واملتوسطة يف قطاع صناعة األخشاب يف املنطقة 

املستهدفة بادلراسة، تستورد املواد اخلام اليت تدخل يف صناعة املنتج.

وتكشف ادلراسة ابلحثية اليت قام بها ادلكتور حفناوي، أن اعتماد املرشواعت 
يقلل  املتوّفرة حمليًّا سوف  املواد اخلام  الصغرية واملتوسطة ىلع ابلدائل من  الصناعية 
يسهم ذلك  وباتلايل، سوف  اخلارج.  اخلامات من  نقل  انلامجة عن  ابليئية  اآلثار  من 
اتلحول يف خلق فرص عمل جديدة لم تكن موجودة من قبل يف اإلقليم. وهو ينصح 
صانيع السياسات بتبين اسرتاتيجية اتلجميع العنقودي والشبيك للمبادرات الصناعية 
ُم من دورها يف حتقيق أهداف اتلنمية اإلقليمية املستدامة. الصغرية واملتوسطة بما يُعظِّ

تتبن ورقة ادلكتور املوصيل مفهوم اتلنمية اذلاتية كمفهوم حموري. ومن الواضح 
)))( تشلك أساًسا تلنمية اذلات 

 Endogenous knowledge أن املعرفة اذلاتية/ األصيلة

(NCCR) North-South ُيَعرُِّف جمموعٌة من ابلاحثني يف املركز القويم السويرسي للجدارة ابلحثية  )(((
املعرفة اذلاتية/ األصيلة بأنها »معرفة جيري إنتاجها داخل جمتمع حميل يربط أفراَده نسٌق مشرتك من 
والعقوبات  واملحفزات،  والقواعد،  األعراف،  إنتاج  وإاعدة  إنتاج  ىلع  تقوم  االجتماعية  املمارسات 
اليت تشلك يف جمملها هذا املجتمع. وهذه املمارسات االجتماعية يمكن فهمها كتعبرٍي عن قيٍم معينة 
يمكن حتصيله  وعما  وماهيته،  العالم،  األساسية عن  فرضياتهم  مغروسة يف  وكأنها  انلاس  يدركها 
 Stephan Rist/ Sebastien Boillat/ Peter Gerristen/ Flurina Schneider/ من معرفة عنه. انظر
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االجتماعية. ويرى بعض ابلاحثني يف هذا املجال أن املعرفة اذلاتية/ األصيلة يتم اخللط 
اعدًة بينها وبني املعرفة اتلقليدية. وهم يرون أن معظم مكونات املعرفة اتلقليدية يتم 
األصيلة  اذلاتية/  املعرفة  تلك  نُظم  وأنَّ  األصيلة،  اذلاتية/  املعرفة  ثنايا  يف  احتواؤها 
تتضمن اكفة عنارص املعارف اخلارجية/ الوافدة اليت تم استيعابها وتَمثُّلها تلكتسب 

سمة األصالة.

ويف مقاتله عن كيفية تَمثُّل اإلبدااعت الرفيقة بابليئة بغرض تطوير نظم اإلنتاج 
االقتصادات  تلقدم  طريق  أفضل  أن  »ماتيش«)5)(  يقرر  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  يف 
اإلفريقية هو أن تتعلم رسيًعا كيف تستكشف مزاياها النسبية القائمة ىلع اتلنمية 
املستدامة. وهو يرى أن هذه املقولة  يمكن ترمجتها يف السياق اإلفرييق خبلق صنااعت 
جديدة تقوم ىلع قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة يف ابلدلان اإلفريقية. ذلا، فمن اللزم 
القيام بمزيد من ادلراسات اليت تستخدم املنهج العليم اتلجرييب بغرض خلق قيمة 
مضافة نامجة عن تصنيع القطاع الزرايع باستخدام القدرة اتلقنية - اإليكولوجية، 

وبناء املهارات املحلية، وتكثيف اتلعلم. 

وبالرغم من تعامل ادلكتور املوصيل مع أعواد القطن وأشجار الفاكهة، فإن انلخيل 
هو أكرث هذه املوارد إثارة للهتمام. فهو مورد قديم ورائع، وكذا فهو وعٌد للمستقبل 

من جانيَِب املعيشة واتلنمية)6)(. 

املستدامة،  للتنمية  تبعات  األصيلة:  اذلاتية/  املعرفة   ،Sarah-Lan Mathez-Stiefel/ Nelson Tapia 

Geographica, Bernensia، ))0). )املرتجم(.

مامو ماتيش Mammo Mutchie، تَمثُّل اإلبداع الرفيق بابليئة بغرض تطوير نظم اإلنتاج يف إفريقيا   )(5(
إبداع حميل؟  أم  نقل  اجلنوب:  اتلكنولويج يف  واتلحول  اثلقافة  )حمرر(:   J. Kuada يف  الصحراء،  جنوب 

Samfundslitteratur، فريدريكسربج، ادلنمارك، )00). ]هامش مضاف من قبل اكتب الورقة[.

تقاس الرثوة يف صعيد مرص بعدد أشجار انلخيل اليت يملكها صاحبها. )املحرر(.  )(6(
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ويبىق موضوع واحد لم يَتَسنَّ لدلكتور املوصيل اتلعامل معه، وهو استخراج العصارة 
انلباتية من خنيل ابللح وإماكناتها املتعددة. وتوجد بالفعل رشكة جتارية يف سلطنة عمان 
جنحت يف إنتاج واختبار اإليثانول من عصارة خنيل ابللح. وهكذا يمكن لإليثانول 

املنتج حمليًّا أن يُستخدم كوقوٍد حيوي يف سياق اجليل احلايل من »الكهرباء اخلرضاء«.

املجتمع املحيل
املوارد  بني  للقاء  كساحة   - املوصيل  ادلكتور  حبسب   - املحيل  املجتمع  يعمل 
املحلية، واإلنتاج، واالستهلك. حيث تتقاطع نطاقات املوارد املحلية، واإلنتاج القائم 
ىلع املوارد املحلية، وأنشطة االستهلك. ومع ذلك، فكما ناقشنا يف اجلزء السابق من 
هذه الورقة، هناك املزيد اذلي يستحق اإلضافة. فيمكننا - بغرض اإليضاح - تشبيه 
هلا  األبعاد  ثلثية  ابللوري  الزجاج  من  قطعة  قلب  يف  يقع  بكونه  املحيل  املجتمع 
احلضارة«،  وR»اثلقافة/  و»االستهلك«،  األعمال«،  »رشاكت  أراكنه  مربع  قاعدي  سطح 
يَسْ مثلث متعدد األوجه أىلع 

ْ
و»السياق«، بينما تقع نقطتا »املكونات« و»املفاهيم« َكَرأ

وأسفل هذا السطح املربع.

الرشاكت  من  عنقودية  جممواعت  تعمل  اإلقليم،  أو  املحيل  املجتمع  سياق  فيف 
 Bio-SMEs املتاكملة  تتبن مفهوم انلظم احليوية  اليت  الصغرية واملتوسطة  الصناعية 
ىلع حتويل »املفاهيم« إىل »منتجات« بغرض إشباع احلاجات املجتمعية األويلة. وكما 
أوضحنا سابًقا، فإن طابع وكثافة استخدام املجتمع املحيل ملوارده املتاحة سوف تعتمد 

بشدة ىلع مفاهيم استخدام املوارد اليت تم تطويرها حمليًّا أو تم تمثلها من اخلارج.

وهناك ملحظة هامة يسجلها ادلكتور املوصيل، ويه أن تنوع املجتمعات املحلية 
ل هذه املجتمعات هو االستثناء. وما يمكننا استنباطه من 

ُ
هو سمٌة طبيعية، بينما تَماث
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العديد  أن  هو  املتجددة،  املادية  للموارد  املحتملة  اإلماكنات  من حيث  املقولة  هذه 
من املبادئ املتضمنة يف ظاهرة املوارد املتجددة هلا طابع اعم بينما تطبيق هذه املبادئ 

والقيمة املرتبطة بإماكنات املوارد يه بالرضورة هلا طابع حمكوم بالسياق.

وحنن نقرتح هنا تسلسًل هرميًّا ملبادئ استخدام املوارد املادية املتجددة:

 احرتم فعايلة النسق اإليكولويج؛ 	
 تبين مقاربة االستخدام متعدد األغراض؛ 	
 تبين مقاربة االستخدام املتعدد ملكونات انلبات؛  	
 حاول اتلويلف بني منتجات األشجار، والشجريات، وانلباتات؛ 	
 طبق مقاربة اتلجميع العنقودي للمبادرات الصناعية الصغرية واملتوسطة؛  	
ْن من جديد بإنصاف املنتجات الزراعية ونفايات اتلصنيع الزرايع؛ 	  َثمِّ
ْد يف عملك مفهوم انلظم احليوية املتاكملة.  	 َجسِّ

ويمكن استخدام الغاز احليوي املستخرج من انلفايات العضوية مع اإليثانول 
اذلي سنستخرجه مستقبًل من عصارة خنيل ابللح )دعنا نطلق عليه اسم »إيثانول 
ابللح«( يف تويلد الكهرباء حمليًّا يف أي موقع ميداين يتعامل مع إنتاج واستهلك املوارد 
املحلية املتجددة. هذه الفكرة - ضمن أفاكٍر أخرى - قد تيرس نلا الوصول إىل نوع 
   Bionetic جديد من املبادرات الصناعية الصغرية واملتوسطة سوف نطلق عليها اسم
املبادرات  املرشواعت/  إىل  تقليديًّا  تشري   SMEs حيث  خملَّق،  اسم  وهو   .SMEs

تستديع  إىل Bio اليت  فتنقسم   Bionetic الصفة  أما  واملتوسطة.  الصغرية  الصناعية 
عنرص االهتمام باحلياة الطبيعية يف اإلقليم احليوي اذلي تستهدفه املبادرة/ املرشوع، 
اهتمام هذا انلوع  فيؤكد ىلع   Net الشق  أما  املساندة.  وأيًضا األنظمة اإليكولوجية 
من املبادرات/ املرشواعت باملشاركة يف أنشطة تنبين ىلع الرشاكة والتشبيك واقتسام 
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هذا  اهتمام  إىل  األخري IC فيشري  الشق  أما  أخرى.  مبادرات/ مرشواعت  مع  املوارد 
 Information انلوع من املبادرات/ املرشواعت بتوظيف اتلقنيات احلديثة للمعلومات
واالتصاالت Communication يف حتقيق أهدافها االقتصادية وابليئية واتلنموية ىلع 

املستويني املحيل واإلقلييم، وكذا ىلع املستوى العاليم.

وحبسب »فيمار«)7)(، فإن كهربة الريف يه جمال يتطور رسيًعا. ويه تلحظ أن 
ٍل، حتركها عديٌد من اإلبدااعت اليت تتفاعل وتدعم  وُّ

َ
كهربة الريف يه يف مرحلة حت

بعضها بعًضا:

»نظم الطاقة اهلجينة - ىلع سبيل املثال - يمكنها أن تستخدم الطاقة 
احليوية،  الكتلة  من  الطاقة  وموارد  الرياح،  وطاقة  املياه،  وطاقة  الشمسية، 
ووقود ادليزل يف تويلف بارع من داخل وخارج الشبكة انلاقلة للكهرباء. 
القرى  يف  حىت  وشتاًء،  صيًفا  ويلًل،  نهاًرا  الكهرباء  يوفرون  بالفعل  وهم 
هناك  يكون  حيثما  تَُشيََّد  أْن  يمكن  جتهزياتهم  ألن  املتناثرةR؛  ابلعيدة 
الكهربائية  بالطاقة  لإلمداد  أساسية  بنية  إلقامة  بذلك  فتسمح  احتياج، 
منترشة والمركزية«. ويه تضيف: »وهناك أشياء أعظم ما زالت يف االنتظار، 
ألن اإلبداع يتعلق بما هو أبعد من اتلكنولوجيا واملنتجات الصناعية. إنه 

الطاقة  أحباث  يف  تعمل  مؤسسة  ويه   ،microSolar رشكة  فيمار« Nancy Wimmer مدير  »نانيس   )(7(
املتجددة، وتتخصص يف اتلمويل متنايه الصغر ومرشواعت كهربة الريف يف ادلول انلامية. وتتمتع 
Village banking، ودعم رواد األعمال  الصغر ومرشواعت  اتلمويل متنايه  فيمار خبربة واسعة يف 
والسلفادور،  أيًضا مرص،  وزارت  بنجلديش  مع Grameen Bank يف  فيمار  وقد عملت  الريفيني. 
واهلند، وهندوراس، ونيبال، وبريو. انظر: نانيس فيمار، اتلنمية الرقمية: اإلبدااعت تدفع كهربة الريف، 

007). راجع الرابط:

http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article2007/01/digital-development-

innovations-push-rural25electrification-51563 ]هامش مضاف من قبل اكتب الورقة[.



الفصل الرابع: مناهل اإلبداع بني اإلنسان وانلبات )يف مبادرات اتلنمية املحلية واإلقليمية( 141141

يتعلق باتلطبيقات، ونماذج إدارة األعمالRRRRRRRRRRRRRR، واألسواق اجلديدة تماًما بعيًدا 
عن تلك اليت نعرفها يف العالم الصنايع ومراكزه احلرضية. ويمكن للزخم 
َع من عملية اتلطور الرييف  املتجمع - بتضافُر هذه اإلبدااعت مًعا - أن يرَُسِّ
ويساعد يف تلبية احتياجات الطاقة اليت نغض ابلرص عنها مللياري نفس 

من قاطين األرياف«.





اجلزء الثاين: يف العلوم االجتامعية





الفصل اخلامس

 األزمة احلالية لالقتصاد الرأساميل الدويل: 
أزمة مالية أم أزمة تارخيية لطريقة اإلنتاج الرأساملية؟

د. حممد دويدار
أستاذ االقتصاد السيايس، لكية احلقوق،– جامعة اإلسكندرية 

تصدير الاكتب للصياغة العربية دلراسته
كتبت هذه ادلراسة أصًل باللغة الفرنسية مساهمة يف مؤتمر »للرابطة ادلويلة 
حول   2009 مارس  يف  بباريس  بايلونسكو،  نظم  اذلي  احلضاري«  اتلداخل  دلراسات 
لاكفة  ممثلة  ختصصات  مخسة  يف  العاليم  الفكر  إىل  املعارص  العريب  الفكر  إضافات 
يف  والفرنسية  اإلجنلزيية  باللغتني  املؤتمر  أعمال  يف  ونرشت  احلديثة.  املعرفة  فروع 

كمربدج بربيطانيا.

وقد تضمنت هذه ادلراسة تصوًرا للزتايد املستمر حلدة أزمة االقتصاد الرأسمايل 
ادلويل كأزمة هيلكية)))، وليس جمرد أزمة مايلة، كما دأبت معظم الكتابات الغربية 
ىلع وصفها، لألداء اجلاري هلذا االقتصاد منذ اعم 200٧. وقد أثبتت جمريات األحداث 
منذ هذا اتلاريخ ذلك الزتايد املستمر، األمر اذلي يشري إىل استمرارية حلظية حمتوى 
اإلنتاج  لطريقة  اتلارخيية  اهليلكية  األزمة  واجتاه  ومسار  طبيعة  فهم  يف  ادلراسة 
لك  املؤلف،  ترحيب  مع  مرة،  ألول  العربية  باللغة  تنرش  وأنها  خاصة  الرأسمايلة، 

املعولم يف جمال تفسري وحتليل  أو باألحرى  العاليم،  للرتاث  العريب، وإضافته  )))  هنا يكمن اإلسهام 
األزمة يف االقتصاد الرأسمايل ادلويل. )املحرر).
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املصداقية  ملدى  اختبار  وأي  األزمة  ظاهرة  ملنهج حتليل  ناقدة  قراءة  بأية  الرتحيب، 
اتلارخيية ملا تضمنه املقال من تصوير ملسار األزمة يف اتلاريخ اللحق لعقد املؤتمر 

اذلي قدم فيه هذا املقال ألول مرة.

سوق  أي  العقاري،  االئتمان  سوق  يف  مايلة  هزة  تتفجر   200٧ اعم  أواسط  يف 
إقراض انلقود يف اتلعاملت )بيًعا ورشاًء وتأجرًيا) املتعلقة يف اقتصاديات الواليات 
خاصة.  بصفة  السكنية  والعقارات  اعمة،  بصفة  بالعقارات  األمريكية  املتحدة 
عقارية  ورشاكت  بنوك  من  العملقة،  املايلة  املرشواعت  بانهيار  االنفجار  ويتحقق 
ورشاكت تأمني، خاصة يف جمال اتلأمني ىلع العقارات السكنية. ويأيت هذا االنفجار 
مارس 9٧3)،   ،(9٧( أغسطس   :(9٧( منذ  توالت  االنفجارات  لسلسلة من  مكمًل 
يناير 9٧4)، أغسطس 983)، أكتوبر 98٧)، يناير 990)؛ 994): األزمة االقتصادية يف 
املكسيك؛ 996)، 99٧): األزمة االقتصادية يف بدلان جنوب رشق آسيا؛ يناير 999): 
)2)؛ 

  Nasdaq ––––– انفجار   :2000 اجلنوبية؛  أمريكا  يف  أخرى  وبدلان  الربازيل  يف  األزمة 
إفلس–––– Enron)3)؛  :200( ديسمرب  انكماش؛  اعم،  اقتصادي  هبوط   :200(  يناير 

يويلو 2002: إفلس––––– World Com)4) من كربيات املؤسسات االقتصادية األمريكية.

واقع حركة االقتصاد الرأسمايل عرب الزمن يبني أنها لم تعد تتم وفًقا للحركة اليت 
الرأسمايل ادلويل يف  اكنت سائدة فيما قبل اتلغيريات اهليلكية اليت شهدها االقتصاد 
االقتصادية،  لألحداث  تفسريية  نظرية  يستديع جهوًدا  اذلي  األمر  األخرية.  العقود 

وىلع وجه اتلحديد حدث األزمة االقتصادية يف حاتلنا هذه.

حيث  نيويورك،  ومركزها  املايلة،  لألوراق  اإللكرتونية  األسواق  كربيات  من  يه  »نازداك«  رشكة   (2(
أصابتها أزمة مروعة يف اعم 2008 ىلع أثر انهيار بنوك التسليف العقاري يف الواليات املتحدة.

إحدى كربيات رشاكت املتاجرة بالغاز الطبييع يف الواليات املتحدة. وقد أعلنت إفلسها يف )200   (3(
اذلي يعد اإلفلس األكرب يف تاريخ الواليات املتحدة.

من أكرب رشاكت االتصاالت يف الواليات املتحدة.  (4(
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 للفهم الصحيح لطبيعة األزمة الراهنة، ما إذا اكنت أزمة مايلة أي أزمة تكمن 
واستخداماتها  بانلقود  املتعلق  النشاط  ثم  ومن  املايل،  النشاط  يف مصدرها يف جمال 
بمقابل  إقراضها  دوري عن طريق  نقدي  للحصول ىلع دخل  أي كمصدر  كأموال، 
يُسىم الفائدة، أي ختيل من دليه انلقود عن منفعتها ملدة معينة يف مقابل حصوهل ىلع 
ثمن هذا اتلخيل املتمثل يف الفائدة، ىلع أن يلزتم املقرتض برد أصل القرض عندما 
حيل موعد سداده، أم إن األمر يتعلق ليس فقط بأزمة يف حركة انلظام، وإنما بأزمة يف 
طبيعة انلظام االقتصادي نفسه ومآهل اتلارييخ حايلًّا من حيث ما يقدمه للمجتمع 
اإلنساين من قدرات ىلع تطوير احلياة االجتماعية وحتسني األوضاع املعيشية للغابلية 
من أفراد املجتمع. األمر يتعلق هنا منهجيًّا برضورة أخذ األزمة الراهنة يف إطار املسار 
اتلارييخ ملجمل انلظام االقتصادي الرأسمايل. وللفهم الصحيح لطبيعة األزمة الراهنة، 
ما إذا اكنت أزمة مايلة أم أزمة تارخيية ملجمل انلظام االقتصادي الرأسمايل، يتعيــن:

 خصائص انلظام الرأسمايل، املتمثلة يف أنه اقتصاد مبادلة معممة يتم 
ً

أن نرى أوال
فيه اإلنتاج، ليس بقصد اإلشباع املبارش حلاجات املنتجني، وإنما بقصد بيع املنتجات 
امللكية اخلاصة  لسيادة  انلقدي، وذلك  الربح  نقدية بهدف حتقيق  بأثمان  السوق  يف 
لوسائل اإلنتاج، لرأس املال، اليت تعطي هل السيطرة ىلع كيفية استخدام هذه الوسائل 
اإلنتاج  قوى  استخدام  قرارات  اختاذ  ثم  ومن  األسواق،  يف  املنتجة  السلع  وتسويق 
وكيفية تنفيذها يف عملية اإلنتاج وتوزيع ادلخل انلاتج بني القوى االجتماعية اليت 

شاركت يف عملية اإلنتاج، واختاذ قرارات تسويق السلع املنتجة.

يتمثل  االقتصادي ال  للنشاط  املبارش  اهلدف  أن  ثانيًا يف  تتمثل  هذه اخلصائص 
يف اإلشباع املبارش حلاجات املنتجني، وإنما يف حتقيق الكسب انلقدي؛ األجر للعامل 
األجري، الريع انلقدي ملالك األرض املؤجرة، الفائدة انلقدية ملقرض انلقود للمرشوع، 

وأخرًيا الربح انلقدي ملالك رأس املال املطور ماديًّا يف املرشوع االقتصادي.
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أن نرى ثانًيا اتلغريات اليت طرأت ىلع هيلك االقتصاد الرأسمايل ادلويل منذ احلرب 
العاملية اثلانية، خاصة فيما يتعلق بظاهرة اهليمنة يف هذا االقتصاد اليت تبدت، ابتداًء 
املال األمريكي خبروجه من حرب  العاملية اثلانية، يف هيمنة رأس  نتائج احلرب  من 
اعملية لم تمسه من ناحية اتلدمري العسكري، كأقوى اقتصاد يف العالم، ومن ثم من زاوية 
إماكنية اهليمنة االقتصادية، وما يمكن أن تؤدي إيله من هيمنة سياسية وأيديولوجية، يف 
جمال العلقات بني االقتصاديات الوطنية املكونة للقتصاد ادلويل. ىلع أن حماولة رأس 
املال األمريكي تلفعيل اهليمنة تصطدم، ىلع حنو شبه دائم، مع طموحات اهليمنة لرأس 
املال األورويب خاصة بعد تكوين االحتاد االقتصادي األورويب، وبطموحات اهليمنة 
لرأس املال ايلاباين ىلع األقل يف منطقة جنوب رشق آسيا، وطموحات مقاومة هذه اهليمنة 
بواسطة الصني يف تطورها كثاين أكرب اقتصاد يف العالم، األمر اذلي يعّرض هيمنة رأس 

املال األمريكي ألزمة شبه مستمرة.

يف  اقتصاد  كأكرب  األمريكي،  املال  رأس  هيمنة  من  ابتداًء  ثاثلًا،  نرى،  أن 
العلقات االقتصادية ادلويلة، نقول أن نرى األهمية املحورية لسوق االئتمان بصفة 
اعمة واالئتمان العقاري بصفة خاصة، وهو االئتمان اذلي يؤدي دوًرا حموريًّا يف حتقيق 
انلقدي  املال  رأس  )أي  املايل  املال  لرأس  املبارش  اهلدف  يمثل  اذلي  انلقدي  الربح 
اذلي يعمل بإقراض انلقود واملضاربات يف األسواق انلقدية واملايلة بعمليات مضاربة 
رسيعة، هادفًا إىل حتقيق ربح مايل ذي طبيعة رسيعة، من خلل عمليات رشاء وبيع 
الصكوك املمثلة حلقوق ملكية أو حقوق دائنية، وكذلك االجتار يف عملت ادلول يف 
سوق رصف هذه العملت، رأس املال املايل هذا يتمزي عن رأس املال انلقدي املنتج، 
املتمثل يف مبلغ من انلقود خيصص بلناء وتشغيل وحدات إنتاجية يبنيها بإنفاق جزء 
من رأس املال انلقدي، وينفق ىلع تشغيلها يف اإلنتاج استخداًما جلزء آخر من رأس 
املال انلقدي )رشاء أدوات اإلنتاج، واملدخلت اجلارية، وقوة العمل من أسواق هذه 
القوى اليت تصبح سلًعا للبيع يف االقتصاد الرأسمايل. وإىل جانب رأس املال انلقدي 



الفصل اخلامس: األزمة احلايلة لالقتصاد الرأسمايل ادلويل  149149

خيصص  انلقود  من  مبلغ  يف  املتمثل  اتلجاري  املال  رأس  يوجد  املنتج،  املال  ورأس 
ربح  بيعها وحتقيق  إاعدة  أجل  املنتَجة من  السلع  املتمثلة يف رشاء  اتلاجر  لعمليات 
نقدي يسىم الربح اتلجاري، وهو ما يتحقق يف علقة تناقضية مزدوجة: فاتلاجر اذلي 
يسىع تلعظيم رحبه انلقدي، الربح اتلجاري، حياول رشاء السلعة من منتجها بأقل ثمن 
نقدي يلبيعها يف نفس السوق أو يف سوق أخرى، ملن يستعمل السلعة يف االستهلك، 
أو يف اإلنتاج، بأىلع ثمن ممكن، يف الزمان أو يف املاكن. رأس املال اتلجاري هذا يسىع 
تلعظيم رحبه انلقدي يف مواجهة لك من منتج السلعة اليت يتجر فيها ولك من يشرتيها 

الستخدامها استهلكيًّا أو إنتاجيًّا.

هذا يدفعنا إىل الرتكزي ىلع اتلفرقة بني رأس املال املايل )املتجر بانلقود)، ورأس 
اتلجاري  املال  ورأس  معينة)،  زمنية  لفرتة  بفائدة  للنقود  )املقرض  انلقدي  املال 
)املستخدم جلزء من رأس املال انلقدي اذلي كثرًيا ما يقرتضه من رأس املال املايل 
اذلي يسيطر ىلع اجلهاز املرصيف والرشاكت املايلة األخرى: للك من اثلالثة طبيعته، 
ومصدره، وطبيعة اتلعامالت اليت ينشغل بها، وهدفه، وابلُعد الزمين ملفرد عملياته 
يف  املتمثل  هدفها  يف  مجيًعا  تشرتك  لكنها  ذلك،  غري  إىل  املدى)،  طويلة  أو  )قصرية 
تعظيم الربح انلقدي: الرسيع بالنسبة لرأس املال املايل، الصبور بالنسبة لرأس املال 
املنتج، املتلهف بالنسبة لرأس املال اتلجاري. كما تشرتك يف العلقة اتلناقضية بينها، 
يبيع  وأن  فائدة ممكنة،  بأقل  املايلة  املؤسسة  أن يقرتض من  يهمه  املرشوع  فصاحب 
سلعته املنتَجة بأكرب ثمن ممكن، وصاحب املنشأة اتلجارية يهمه أن يشرتي السلعة 

من املنتج بأقل ثمن ممكن وأن يبيعها إىل »الزبون« بأىلع ثمن ممكن.

النشاط  حمرك  تمثل  اليت  العلقات  هذه  تلناقضية  يكون  أن  الطبييع  من 
أو  انتظاًما يف حركتها،  االقتصادية،  للعملية  الزمين  املسار  نمط  أثر ىلع  االقتصادي 

تقلبًا يف صريورتها، أو احنداًرا يف مستوى نتاجئها.
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العقاري  املرصيف  االئتمان  بها  يتطور  اليت  اتلارخيية  الكيفية  رابًعا،  نرى،  أن 
املايلة، ماكنًا خاًصا يف سوق  املؤسسات  أوساط  األمريكي، يف  االقتصاد  ليشغل يف 
االئتمان )أي اتلعامل يف انلقود إقراًضا واقرتاًضا). ماكنًا يتوهم معه ابلعض بصريورته 
حموًرا للك حركة انلظام االقتصادي اليت يمكن ابتداًء منها فهم ما يصيب االقتصاد 
الرأسمايل من تقلبات عرب ما يسىم بادلورات االقتصادية املتتايلة عرب الزمن، واليت 
حتتوي لك منها ىلع أربع مراحل تتمثل يف: توسع يف النشاط االقتصادي، ثم أزمة، ثم 
الرأسمايل ال  االقتصاد  إن  يقال معه  انتعاش، تلبدأ دورة جديدة ىلع حنو  ثم  كساد، 
يتطور عرب الزمن إال من خلل تقلبات يف مستوى النشاط االقتصادي )أي أنه ال 
ينمو عرب الزمان إال من خلل غياب اتلوازن يف األداء ليس فقط يف الصريورة الزمنية 
وإنما كذلك يف اتلغطية املاكنية): يف الصريورة الزمنية: تقلبات يف مستوى النشاط 
واختلالت يف  اختلف  املاكنية:  اتلغطية  وهبوًطا، ومجوًدا، ويف  االقتصادي صعوًدا، 
مستويات األداء من إقليم آلخر من أقايلم االقتصاد الوطين، ومن فرع آلخر من فروع 

قطااعت النشاط االقتصادي.

خصيصة  من  املعارص  األمريكي  املجتمع  تاريخ  يربز  ما  خامًسا،  نرى،  أن 
اقتصادية ذات علقة حمورية مع تفسرينا لطبيعة األزمة اتلارخيية اليت يعيشها االقتصاد 
األمريكي، اذلي يقود االقتصاد الرأسمايل ادلويل منذ بدايات القرن العرشين، ويه 
العائالت  جانب  من  املسكن  ىلع  الطلب  يشغلها  اليت  باملاكنة  املتعلقة  اخلصيصة 
األمريكية يف انلمط اإلنفايق هلذه العائالت، ومن ثم يف الطلب اليلك الفعال يف االقتصاد 
األمريكي، والكيفية اليت يتم بها تمويل هذا الطلب عرب عالقات االئتمان بني هذه 

العائالت واملؤسسات انلقدية خاصة رشاكت االئتمان العقاري.

إىل  اإلقطايع  االجتمايع  اتلكوين  من  أوروبا  غرب  جمتمعات  يف  اتلحول،  مع 
يف  اتلوسع  يف  املال  لرأس  املزتايد  الرتكيم  عملية  عرب  الرأسمايل  االجتمايع  اتلكوين 
اإلنتاج الزرايع وبناء الصنااعت يف اقتصاد يتحول هيلكه حنو غلبة النشاط الصنايع 
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اذلي يتطلب مدخلت معدنية خاصة مع اتلوسع يف اقتصاد املبادلة انلقدية، يف زمن 
اكنت فيه انلقود نقوًدا معدنية تسك من اذلهب والفضة، بينما قارة أوروبا ليس دليها 
ى ذلك، مع اتلوسع يف اثلورة الصناعية يف نوعني من اجلوع  مناجم هلذين املعدنني، وتبدَّ
األورويب: جوع األرض مع قاعدية اإلنتاج الزرايع يف تزويد املجتمع باملواد الغذائية، 
وبمنتجات زراعية تمثل مدخلت لصنااعت معينة، اكلصوف والقطن بالنسبة لصناعة 
املنسوجات وامللبس، مع لك ذلك بدأت قوى بناء املجتمع اجلديد، خاصة رأس املال، يف 
شلكه اتلارييخ األويل املتمثل يف رأس املال اتلجاري، اتلطلع حنو أراٍض جديدة، فاكنت 
أوروبا، خاصة من  عملية االستكشافات عرب امللحة ابلحرية عرب األطلنطي غرب 

مليح إسبانيا والربتغال، ثم من فرنسا وإيطايلا، ومن بريطانيا الحًقا.

باألمريكتني  بعد  فيما  ُسيم  ما  إىل  األوروبيون  وصل  ابلحرية  امللحة  وعرب 
تربطهما منطقة مليئة باجلزر اعتقد امللحون الغربيون يف ابلداية أنها من جزر اهلند 
تمثل  الرئيسية  ادلوافع  أحد  أن  ونكرر  الغربية،  اهلند  جبزر  سميت  وذلا  )بآسيا) 
كما  واتلجاري،  الصنايع  الرأسمايل  اإلنتاج  يف  اتلوسع  مع  األرض  جوع  ظاهرة  يف 
تتمثل يف فقر أوروبا يف املعادن انلقدية اليت زاد االحتياج إيلها لسك انلقود املعدنية 
اللزمة تلغطية احتياج املبادلة انلقدية اذلي يصبح شمويلًّا، إىل املزيد من انلقود اليت 
اجلديد  انلمط  هذا  يف  املحوري  دورها  انلقود  تلعب  ليك  انلفيسة  املعادن  من  تسك 
اإلنتاج  يعد  لم  اكقتصاد  أي  معممة،  مبادلة  اكقتصاد  االقتصادي،  النشاط  تلنظيم 
للبيع يف السوق وحتقيق  للمبادلة،  املنتجني، وإنما  يتم فيه لإلشباع املبارش حلاجات 
هدف  مزحزًحا  االقتصادي  للنشاط  املبارش  اهلدف  أصبح  اذلي  انلقدي  الكسب 
إشباع احلاجات ألفراد املجتمع إىل ماكن ثاٍن بعد حتقيق الربح انلقدي. كما تبدت 
أهمية انلقود املعدنية يف جمال حموري آخر، وهو جمال رأس املال، أي املبلغ من انلقود 
واملادية،  والبرشية  الطبيعية  اإلنتاج  قوى  تلجميع  اقرتاًضا،  أو  ادخاًرا  جيمع،  اذلي 
وقد أصبحت مجيًعا من قبيل السلع اليت تباع يف أسواق هلا، وذلك يف شلك تنظييم 
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إنتاج وتوزيع انلاتج يف شلكه انلقدي،  سيم باملرشوع االقتصادي، يسري ىلع عملية 
املال  رأس  ويبدأ  املنتجة.  السلع  أسواق  يف  بابليع  السليع،  شلكه  يف  انلاتج  وتسويق 
ادلورة اإلنتاجية كرأس مال نقدي برشاء قوى اإلنتاج )الطبيعية والبرشية واملادية) 
من أسواقها يك تستعمل داخل الوحدة اإلنتاجية، وفًقا لفن إنتايج حمدد، يف إنتاج قيم 
اقتصادية جديدة تبلورها السلعة ماديًّا، وتنتج ليس من أجل أن تستخدم استهلكيًّا 
بواسطة من أنتجها، وإنما تلباع يف سوق هلا بأثمان تقدر بانلقود املعدنية، وإذا ما بيعت 
حتقق الربح اذلي قصده املرشوع الرأسمايل من إنتاجها واملرشوع الرأسمايل اتلجاري 

اذلي قصده من رشائها هو إاعدة بيعها وحتقيق ربح نقدي جتاري.

من هنا اكنت األهمية املحورية للبحث عن املعادن انلفيسة إلماكنية سك انلقود، 
سبيل الوساطة يف اتلبادل، وسبيل تزويد رأس املال بالشلك انلقدي اذلي يمكنه من 
إثارة ادلورة اإلنتاجية بقصد حتقيق الربح انلقدي، فإذا ما أضفنا أن اإلنتاج اجلديد هو 
إنتاج مبادلة ينتعش اتسااًع لكما اتسع السوق اذلي يستوعب منتجاته بالرشاء أصبح 
تطور إنتاجه مع مزيد من الربح انلقدي مرهونًا باتساع السوق اذلي يشرتي منتجاته. 
من هنا اكن السيع اإلضايف حنو توسيع سوق السلعة املنتجة عن طريق اكتساب أسواق 
الفعلية  السيطرة  أو حىت  معها  اخلارجية  اتلجارة  اتلوسع يف  إما  خارجية عن طريق 
عليها، خاصة إذا ما اكنت يف وضع جيعلها تمثل إشبااًع جلوع األرض، ومصدًرا للمعادن 
انلفيسة، وسوقًا تلرصيف املنتجات الصناعية، بل ومستقبًل مصدًرا ملنتجات تمثل 
مدخلت للصنااعت الويلدة، مدخلت ال تنتج يف بدلان غرب أوروبا، اكلقطن مثًل. 
من هنا اكنت االستكشافات اجلغرافية، كسبيل للوصول إىل لك هذا. ويف نهاية الرحلة 
الطبيعية،  قارتني اكملتني متعددتني يف اخلصائص  أو  قارة  أننا بصدد  ابلحرية تبني 
متعددتني يف املوارد اإلنتاجية الطبيعية، شحيحتني يف االنتشار الساكين ىلع أراضيها. 
األرايض  تارخيية الكتساب  إىل حركة  األطلنطي  ابلحرية عرب  الرحلة  تنتيه  هكذا 
الرأسمايلة.  اجلديدة كمستعمرات بلدلان غرب أوروبا اليت تعيش ثورتها الصناعية 
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تغذى  أن  اللزم  من  يكون  ذكرناها  اليت  الوظائف  اجلديدة  األرايض  تؤدي  وليك 
بالقوة العاملة املهيئة للنوع الرأسمايل اجلديد من النشاط االقتصادي، وتبدأ عملية 
اتلغذية باهلجرة ادليموجرافية، من ساكن بدلان أوروبا حنو األرايض املكتشفة. وتبدأ 
وفود املهاجرين يف الوصول إىل األرايض »اجلديدة« ويصبح املستقر املاكين رشًطا حموريًّا 

يف استقبال املهاجر وتزكية شعوره بإماكنية االستقرار، واحتمايلة االنتماء.

عليه،  وللحصول  للمهاجر.  أساسيًّا  بنًدا  املسكن  ىلع  الطلب  مّثل  هنا  من 
املال انلقدي، اذلي ال يتوفر ىلع انلحو الاكيف إال  أو بابلناء ال بد من رأس  بالرشاء 
دلى مؤسسات تتاجر بانلقود، تستخدمها كأموال للحصول عن طريق إقراضها ىلع 
العقارية. ومع  بنوك االستثمار، وابلنوك  الفائدة. تلك يه  نقدي منتظم يسىم  دخل 
األهمية النسبية القرتاض العائلت لرشاء املساكن يمثل هذا املجال تلحقيق الربح 
 حموريًّا تلحقيق الربح املايل. 

ً
لرأس املال اذلي يتاجر بانلقود، أي رأس املال املايل، جماال

اهلجرة حنو  استمرار  مع  ومزتايًدا  ا  مستمرًّ سبيًل  املسكن  لرشاء  اإلقراض  ويصبح 
األرايض اجلديدة، ويصبح هذا اإلقراض من األداء اجلاري املهم واملعتاد للمؤسسات 
املايلة االستثمارية والعقارية اليت تسىع دائًما إىل اتلوسع فيه، حىت مع اتلعرض بلعض 
خماطر عدم سداد القرض، يف حدود يعوضها اتلوسع يف اإلقراض بفائدة نقدية. يُضاف 
املساكن.  لرشاء  املهاجرين  اعئلت  اقرتاض  نطاق  من  يوسع  آخر  اعمل  ذلك  إىل 
تلجأ،  قد  املسكن،  لرشاء  اقرتضته  اذلي  القرض  سداد  من  األرسة  تنتيه  فعندما 
االقتصاد  حنو  اهلجرة  استمرارية  مع  العقارية  املساكن  أثمان  ارتفاع  استمرار  مع 
األمريكي، إىل بيع مسكنها للحصول من ثمن بيعه ىلع رأس مال نقدي تستخدمه 
يف احلصول ىلع دخل نقدي متجدد من نشاط اقتصادي إنتايج أو جتاري اعتماًدا ىلع 
أن األرسة تستطيع أن تعقد قرًضا جديًدا لرشاء مسكن جديد. ويمثل ذلك سبيًل 
آخر ملؤسسات اإلقراض العقاري للتوسع يف االئتمان العقاري، يغذيه رأس املال املايل 

اذلي يسيطر ىلع لك املؤسسات املرصفية.
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ومع االتساع املستمر يف نطاق سوق اإلقراض العقاري تعتاد مؤسسات اإلقراض 
ىلع قدر من املجازفة عند إقراض العائلت انلامجة عن عدم التشدد يف احلصول ىلع 
ضمانات قوية لسداد ادلين املقرتض لرشاء املسكن يف حاالت معينة، األمر اذلي 
يتضمن قدًرا من املضاربة من جانب رأس املال املايل املقرض. وبهذا القدر تتمزي سوق 
االئتمان العقاري باملخاطر اليت يتحدد جمال أثرها باحلالة االقتصادية ملجمل انلظام 
االقتصادي، خاصة مع احتماالت األزمة العامة هلذا انلظام. فإذا ما اجتمعت العوامل 
املثرية ألزمة تصيب عموم انلظام االقتصادي يكون من الطبييع أن تتبدى بوهج 
خاص يف جمال االئتمان العقاري فيتوهم ابلعض أن يف سوق هذا االئتمان العقاري 

يكون مكمن األزمة!

أخرًيا يربز تاريخ تكون املجتمع األمريكي املعارص خصيصة اقتصادية ذات 
علقة حمورية مع تفسرينا لطبيعة األزمة اتلارخيية اليت يعيشها االقتصاد األمريكي 
املتعلقة باملاكنة اليت يشغلها الطلب ىلع  القرن احلايل، ويه اخلصيصة  منذ بدايات 
املسكن من جانب العائلت األمريكية يف انلمط اإلنفايق هلذه العائلت، والكيفية 
اليت يتم بها تمويل هذا الطلب عرب علقات االئتمان بني هذه العائلت واملؤسسات 

انلقدية خاصة مرشواعت االئتمان العقاري.
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 األزمة احلالية لالقتصاد الرأساميل الدويل 
أزمة مالية أم أزمة تارخيية لطريقة اإلنتاج الرأساملية؟)*)

الواليات  يف  العقاري  االئتمان  سوق  يف  مايلة  هزة  تتفجر   200٧ اعم  أواسط  يف 
املتحدة األمريكية. ويتحقق االنفجار بمعدالت ورساعت خمتلفة بانهيار املرشواعت 
املايلة العملقة وىلع األخص بنوك االستثمار ورشاكت اتلأمني. وقد أثار حجم االنفجار 
الرعب، ليس فقط ىلع مستوى اجلمهور اذلي أصيب مبارشة باالنفجار، وإنما كذلك 
االقتصادية،  الليربايلة  سياسة  أليديولوجية  اجلدد  واملروجني  ادلولة  سلطات  دلى 
خاصة االقتصاديني؛ اذلين ينكبُّون، برسعة، ليس ىلع فهم الظاهرة وإنما ىلع رشحها. 
تتخذ  اليت  باإلجراءات  اخلاصة  واالقرتاحات  اللزمة  الرشوحات  تتواىل  وعليه، 
ملواجهتها، وذلك دون أن يشغلوا أنفسهم بتذكر سلسلة االنفجارات اليت توالت منذ 
مارس 986) )أزمة ادلوالر األمريكي)، أغسطس )9٧)، مارس 9٧3)، يناير 9٧4)؛ 
 (((Junk وىلع األخص سلسلة االنفجارات، يف أغسطس 983)، أكتوبر 98٧) )انفجار
سبتمرب  العراق للكويت(،  )بعد غزو  أغسطس 990)  )ايلابان)،  يناير 990)   ،)bonds

)األزمة   (994 املضاربات(،  من  قوية  موجة  بعد  ادلويلة  املايلة  السوق  )انهيار   (990
جنوب  اقتصاديات  يف  االقتصادية  )األزمة   (99٧  ،(996 املكسيك)،  يف  االقتصادية 
رشق آسيا)، يناير 999) )الربازيل وبدلان أخرى يف أمريكا اجلنوبية)، ديسمرب 999) 
 ،)Recession 6)، يناير )200 )هبوط اعم(

 Nasdaq األزمة املايلة يف تركيا)، 2000 انفجار(

ترمجة صاحب ادلراسة.  (*(

يه السندات ذات العائد العايل، واملخاطر العايلة اليت يمكن أن تودي بها. )املحرر).  (((
أكرب بورصة إلكرتونية يف الواليات املتحدة.  (6(
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)8)(. نقول إنه دونما 
 WorldCom ٧)(، يويلو 2002 )إفلس(Enron ديسمرب )200 )إفلس

اهتمام بتذكر هذه السلسلة من اتلفجرات تميل الرشوح املعطاة)9) إىل اعتبار األزمة 
أزمة مايلة يف ذاتها، وأحيانًا أزمة مايلة بذاتها)0)). لكن من انلادر أن تدرس الظاهرة 
ابتداًء من احلركة اتلارخيية لللك الرأسمايل، اعتباًرا من حركة االقتصاد العيين عرب 
الزمن: ىلع هذا يتم تكريس االنفصام بني رشح األزمة الراهنة )بأنها أزمة مايلة) 

ونظرية يف تطور االقتصاد الرأسمايل.

هنا حناول تقديم منهجية دلراسة الظاهرة يف جماهلا الشامل ويف احلركة اتلارخيية 
هلذا املجال. وبللورة ذلك، نبدأ بباب يهدف إىل اتلحديد ادلقيق للغتنا املصطلحية، 
منهجية  تعتنق  بدراسة  األزمة  نستهدف  ثاٍن  باب  ويف  انلظرية.  واملقوالت  املفاهيم 

تارخيية متعددة األبعاد.

منذ اعم 989)،  األمريكية  املتحدة  الواليات  الطبييع يف  الغاز  للتجارة يف  اخلاصة  الرشاكت  أكرب   (٧(
حيث »حررت« حكومة »جورج بوش« يف 992) سعر الغاز الطبييع من الرقابة احلكومية، وذلك ألول 
مرة منذ حكومة »روزفلت« اليت اكنت تفرض حىت ذلك احلني الرقابة احلكومية ىلع رشاكت الغاز 
لضمان الصيانة املستمرة خلطوط الغاز، واخنفاض أسعاره يف السوق للمواطن األمريكي. واكن يعمل 

يف تلك الرشكة 22000 موظف واعمل استُغين عنهم بإعلن إفلسها. )املحرر). 
رشكة االتصاالت الكربى يف الواليات املتحدة األمريكية. وقد ترتب ىلع إفلسها ترسيح العاملني   (8(

فيها اذلين بلغ عددهم ٧000). 
ال سيما يف ادلوائر الغربية. )املحرر).  (9(

يف الرتاث الظاهرايت )الفينومينولويج) األملاين، اذلي ورثته عنه فلسفة سارتر الوجودية حيث وظفه   ((0(
يف كتابه الشهري »الوجود والعدم«، يوجد اتلميزي بني الظاهرة: »يف حد ذاتها«، أي مستقلة عن الويع 

البرشي بها، و»بذاتها«، أي من خلل تليق انلاس هلا. )املحرر). 
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ابلاب األول: االقتصاد الرأسمايل: املفاهيم واملقوالت انلظرية

الرأسمايل اذلي أصبح دويلًّا دون أن يكون ) )) حنن ما زنلا يف أحضان االقتصاد 
معولًما، ألن حركته ادلويلة تتضمن تفسخ وحداته االجتماعية، وبلقنة وحداته 
السياسية، أي وحدات ُدَوهل والعزلة االجتماعية للفرد معترًبا بصفة رئيسية، إن 
اذلي  النشاط  دويلة  الرشاكت  أعمال  رقم  مفردات  أحد  بصفة لكية،  لم يكن 
حيتفظ  رأسمايل  واكقتصاد  وعدائية.  عنيفة  إعلمية  حبملت  ملحقته  يتعني 

دائًما خبصائصه اجلوهرية اليت تتمثل يف:

خاصة أ)  بصفة  لدلولة)  واململوكة  )الفردية  اإلنتاج  لوسائل  اخلاصة  امللكية 
والرثوة االقتصادية بصفة اعمة.

استهداف الكسب انلقدي كهدف مبارش للنشاط االقتصادي، معرًبا عنه ب) 
وهو  واتلجارة؛  واإلنتاج،  االستثمار،  نشاط  يف  انلقدي  الربح  حتقيق  بنهم 
هدف يتخطى النشاط االقتصادي حنو جماالت نشاطات اجتماعية أخرى. 

األداء املجزأ للوحدات االقتصادية الفردية اليت تنشط ليس فقط ىلع حنو ج) 
منعزل، منطوية لك منها ىلع أرسارها ادلاخلية يف جو من عدم ايلقني ِشبْه 
الشمويل؛ بالنسبة لسوق املدخلت اليت تستخدمها يف اإلنتاج، ولسوق منتجها 
اذلي تنتجه بقصد ابليع، وبالنسبة ألداء النشاطات االقتصادية األخرى اليت 
يدخل معها املرشوع الفردي يف علقات اعتماد متبادل، وكذلك عدم ايلقني 
بالنسبة حلركة لك من االقتصاد الوطين واالقتصاد ادلويل. يف هذا العالم من 
عدم ايلقني تأخذ املرشواعت القرارات االقتصادية بصورة نقدية حىت لو تعلق 
األمر بنشاط اقتصادي عيين، ىلع أساس احلركة اتللقائية )العفوية) لألثمان، 
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ليس فقط احلايلة وإنما كذلك األثمان االحتمايلة. وعليه تبدأ عملية اتلعرف 
ىلع أداء النشاط االقتصادي باخللية الوحدية)))): املرشوع كوحدة إنتاجية، 
والعائلة كوحدة تزود النشاط االقتصادي بالقوة العاملة وكمستهلكة للسلع 
االستهلكية املنتجة بواسطة املرشواعت االقتصادية. تتبعها حماولة اتلعرف 
يمارس  اذلي  االقتصادي  النشاط  أي  القومية،  االقتصادية  الوحدة  ىلع 
اجتماعيًّا ىلع مستوى وحدة اتلنظيم السيايس للمجتمع، أي ادلولة، عرب ما 

يسىم باتلحليل اجلميع)2)).

وما زنلا يف خضم االقتصاد الرأسمايل حيث يكون للنشاط االقتصادي، ابتداًء ) 2)
من االستعمال املعمم للنقود، مظهران مظهر عيين: اعلم القوى العينية املنتجة، 
جمتمعة حول القوة العاملة يف عملية للعمل االجتمايع تنتج املنتجات الصاحلة 
إلشباع حاجات أفراد جمتمع يقوم تنظيميًّا ىلع اتلعاون وتقسيم العمل، ومظهر 
نقدي: من خلهل تتشلك القيم املحددة بوقت العمل املبذول يف إنتاج السلعة، 
مقياس  وحدات  إىل  مجيًعا  يرتمجها  شلك  يف  السوق،  يف  للبيع  املعد  انلاتج  أي 
ويف  العيين،  الشلك  يف  اختلفها  رغم  السوق  يف  للتبادل  قابلة  جيعلها  مشرتك 
املنفعة، األمر اذلي يمكن من رؤية نتيجة النشاط االقتصادي: إنتاج وتوزيع 
اجلميع  االقتصادي  املستوى  ىلع  )السلع)  للمنتجات  وتبادل  اجتماعيًّا،  انلاتج 
نهاية ادلورة اإلنتاجية، وابتداًء من األثمان انلقدية اختاذ قرارات  )القويم) يف 
رأس املال اليت تَدين للنقود بفضل إعطائها الشلك األويل )رأس املال انلقدي) 
االجتمايع،  اإلنتاج  دلورة  كوسيط  دورته  يبدأ  بأن  فقط  ليس  هل  يسمح  اذلي 

Microeconomic; Micro-économique.  ((((
 Macroeconomic; Macro économique.  ((2(
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وإنما كذلك المتالك السلطة االقتصادية لكيفية توزيع قوى اإلنتاج )البرشية 
توجيه  كيفية  عرب  للمجتمع  االقتصادي  النشاط  فروع  خمتلف  بني  واملادية( 
رأس املال انلقدي يف جممل النشاط االقتصادي للمجتمع )ويف مرحلة ثانية يف 

جممل النشاط االقتصادي ىلع الصعيد ادلويل).

مع املظهر انلقدي للنشاط االقتصادي يتعني أن نتمعن، بكل احلرص الواجب، 
الرأسمايل،  االقتصاد  يف  خاصة  السلع،  اعلم  يف  للنقود  الطويلة  اتلارخيية  الرحلة  يف 
اقتصاد املبادلة املعممة، يف عملية صريورتها تلكون أكرث جتريًدا إىل أن تصبح األكرث 
السلع. وابتداًء من انلقود اعيلة اتلجريد يمكن اتلعبري يف صكوك  جتريًدا يف اعلم 

ورقية عن لك احلقوق الفردية، سواء اكنت حقوق ملكية، أو حقوق دائنية. 

دورة ) 3) تتحقق  حيث  الرأسمايل  باالقتصاد  املتعلقة  املفاهيم  حتديد  يف  نستمر 
حتول  دورة  االجتمايع)3)):  املال  رأس  دورة  بوساطة  االجتمايع  العيين  اإلنتاج 
رأس املال من مرحلة ألخرى: يف السوق بصفة أساسية، وإنما بمرحلة انقطاع 
يتمثل يف  اذلي  االقتصادي:  الفائض  ينتج  اإلنتاج، حيث  االنشغال ىلع  لرتكزي 
لك مرحلة من مراحل ادلورة اإلنتاجية يف شلك خمتلف، بمنطق خمتلف تمكن 

مجيعها )أو ال تمكن) من حتقيق هدفها مجيًعا، اذلي هو الربح انلقدي.

وتتحقق دورة رأس املال يف ثلث مراحل تكون يف جمموعها عمل تبادل واحد: 
رشاء قوى اإلنتاج من أسواقها تلحويل قيمتها إىل قيمة سلعية، يف شلك عيين، أكرب يف 

القيمة، وبيع السلعة العينية تلحقيق الربح انلقدي:

أي أن ادلورة اإلنتاجية ال تتحدد باالحتياجات احلقيقية لغابلية أفراد املجتمع، وإنما بمدى حتقيقها   ((3(
هلدف الربح انلقدي لرأس املال.
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املال )أ(  رأس  حتويل  والبرشية(،  )العينية  اإلنتاج  قوى  أسواق  يف  األوىل،  املرحلة 
انلقدي إىل رأس مال منتج )رشاء دون بيع(.

املرحلة اثلانية، بعيًدا عن األسواق، يف جمال اإلنتاج: حتويل رأس املال املنتج إىل )ب( 
رأس مال سليع: متضمنًا قيمة إضافية. 

املرحلة اثلاثلةK، يف سوق أخرى تلبادل السلع املنتجة: حتويل رأس املال السليع )ج( 
اهلدف  هو  اذلي  انلقدي،  الربح  دون رشاء)؛ حتقيق  )بيع  نقدي  مال  رأس  إىل 

املبارش هلذا اإلنتاج السليع الرأسمايل.

ىلع هذا انلحو يمكن لعمل املبادلة املتاكمل، اذلي ينفصل مكوناه يف الزمان 
)وقد ينفصلن يف املاكن كذلك) أن يتحقق عرب املراحل اثللث.

وبفضل انلقود، كرأس مال )أي كعلقة اجتماعية) يستطيع هذا األخري أن حيقق 
دورته كوسيط لدلورة اإلنتاجية: ابتداًء من وظائف انلقود: كمقياس للقيم يمكن 
أن تكون وسيًطا يف اتلبادل. وبفضل عمل مبادلة غري مكتمل )بيع بدون رشاء) ىه 
خمزن للقيم )بادخارها)؛ وكمخزن للقيم تعطي انلقود لرأس املال شلكه األوىل: رأس 
املال انلقدي. كما أن رأس املال انلقدي يمكن استخدامه كقوة رشائية: احلصول ىلع 
سلع الستعماهلا: انلقود تستخدم كقوة رشائية – ويمكن استخدام رأس املال انلقدي 
ليس كقوة رشائية وحسب، وإنما أيًضا كتمويل نقدي)4)): استخدام انلقود كمصدر 
فائدة  مقابل احلصول ىلع  معينة يف  ملدة  مثًل  )بإقراضها  ومنتظم  نقدي جاٍر  دلخل 

بانلقود). ىلع هذا انلحو يتبدى رأس املال املايل، برأس املال انلقدي كركزية ألدائه. 

 Finance.  ((4(
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ابتداًء من هذه ادلورة، يمكن أن نمزي، بدًءا من رأس املال انلقدي ثلث صور 
لرأس املال:

رأس املال: بمنطقه املتمثل يف تعظيم الربح املايل، عرب دورة استغلل بأكرب رسعة،  	
وبأقل خماطرة ممكنة. رأس املال املايل هذا، يعززه تزاوجه مع ادلولة، ويسيطر عرب 
احلركة اجلديلة، مع تطور اجلهاز املرصيف واملايل، ىلع رأس املال انلقدي املوجود يف 

املجتمع.
رأس املال املنتج: بمنطقه املتمثل يف تعظيم فائض القيمة بشلكه املزدوج )العيين/ 	

موضوعيًّا،  يه،  دورته  املادية.  صورته  يف  السليع  اإلنتاج  عملية  أثناء  القييم) 
أطول وتقتيض املزيد من الصرب، وتتضمن الكثري من املتاعب االحتمايلة يف داخل 
املخاطر، خاصة خطر  من  ملزيد  الوقت  مع  وتتعرض  اإلنتاجية،  املرشوع/الوحدة 
الرصاع اتلنافيس يف مرحلة الرأسمايلة اتلنافسية، والرصاع االحتاكري يف مرحلة 

تركز وتمركز رأس املال يف تطور االقتصاد الرأسمايل.
رأس املال اتلجاري: اذلي يأمل يف دورة رسيعة، لكنها حمددة بمساره يف الزمان ويف  	

املاكن. يف نشاطه اتلجاري )الرشاء من أجل إاعدة ابليع)، يبدأ من رأس مال نقدي 
من  املال،  لرأس  انلقدي  الشلك  اسرتجاع  عرب  نقدي  اغرتاب))))  ربح  عن  باحثًا 
خلل ابليع يف السوق، وذلك من خلل عمل مبادلة، يأمل أن يكمله ىلع أسواق 
نفس السلعة: ويكون بذلك قد اشرتى يف سوق املنتجات من أجل أن يبيعها حمقًقا 

ربح االغرتاب عرب فروق األثمان يف الزمان وىف املاكن أو فيهما مًعا.

ربح االغرتاب هو الربح اذلي حيققه اتلاجر من خلل رشاء السلع بأقل سعر ممكن، وحماولة بيعها   ((((
بأىلع سعر ممكن. وبذلك يكون رحبه مغرتًبا عما يتاجر به. )املحرر).
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عمليًّا، دورة رأس املال اتلجاري أطول من دورة رأس املال املايل وأقرص من دورة 
رأس املال املنتج.

وإذا اكن لك من رأس املال املايل ورأس املال اتلجاري ال يستطيع أن يوجد وال 
أن يستمر يف وجوده إال ىلع أساس أن النشاط املنتج لرأس املال املنتج، وهو النشاط 
العيين الوحيد، أي املستخدم لقوى اإلنتاج، البرشية واملادية املستخدمة يف قطايع 
النشاطني املايل واتلجاري املنتج للسلع اليت تمكن من إاعشة من يقومون بالنشاط 

االقتصادي يف قطايع املال واتلجارة.

إذا اكن األمر كذلك فإن رأس املال املايل اذلي يقدر، بفضل احتاكره الفعيل خللق 
)املجّمع  انلقدي  املال  لرأس  ثم  ومن  املرصفية)  انلقود  الودائع،  نقود  )خاصة  انلقود 
أساًسا يف اجلهاز املرصيف املايل) هو اذلي يتمكن من أن حيدد كيفية توزيع رأس املال 
انلقدي بني املجاالت اثللثة لرأس املال، وإنما ابتداًء من منطِقه هو، أي منطق رأس 
االقتصاد  داخل  اتلناقضات  تَلفاقُم  اتلارخيية  اإلماكنية  انبثقت  هنا  من  املايل.  املال 
ومركزة  تركزي  درجة  مع  تتواءم  اليت  اإلنتاج  علقات  نوعية  عن  نتج  تفاقًما  العيين 
بها  تتم  اليت  الكيفية  ومع  اعمة،  بصفة  االقتصادية  والرثوة  اإلنتاج،  وسائل  ملكية 
اتلجديدات اتلكنولوجية ىلع مستوى املرشوع الرأسمايل يف مرحلة تلطور االقتصاد 
يكسب  من  إىل  ادلويلة  السوق  يف  اتلنافسية  القدرة  تعود  حيث  ادلويل  الرأسمايل 
سباق إدخال اتلجديدات اتلكنولوجية اليت تزيد من إنتاجية العمل، مقللة بذلك قدر 
العمل اللزم إلنتاج السلعة، ومن ثم ثمن السلعة اذلي يتم به تبادهلا يف السوق. مع 
هذا اتلفاقم جيري حتويل مسار رأس املال انلقدي تدرجييًّا بعيًدا عن االقتصاد العيين 
حنو االقتصاد املايل ليك يستخلص، بقدر اإلماكن، جزًءا من الفائض االقتصادي املنتج 
اإلنتاجية  للقدرات  بالنسبة  أي  النسيب،  انكماشه  مع  حىت  العيين،  االقتصاد  يف 
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لقوى اإلنتاج )البرشية واملادية) املوجودة فعًل، خاصة إذا أمكن تعويض اتلقلص 
النسيب لإلنتاج العيين بتوجيه جزء من رأس املال املايل القتصاديات »وطنية« أخرى، 
االقتصاد  يف  العاملة  للطبقة  األجور)6))  سلع  إنتاج  يف  يستغل  عندما  األخص  وىلع 
بادلوالرات  )أي  بادلفع  بوعد  يتحقق االستثمار يف اخلارج  »األم«)٧))، خاصة عندما 
الورقية)، ]ولَم ال؟ إذا كنا––––––– In God We Trust[))8))، أي دون مقابل من السلع املادية 
من االقتصاد املستثمر يف اخلارج. نفس انلتيجة يمكن أن تتحقق بوسائل أخرى: 
باالستخدام  أو  خارجه،  يف  املستثمر  الرأسمايل  االقتصاد  صالح  يف  تبادل  معدالت 
الرصيح للقوة العسكرية الغاشمة، أو باتلخرجيات األيديولوجية، واإلعلمية الغازية 
ملجتمعات االقتصاديات الرأسمايلة املتخلفة. )األمر اذلي يستدىع لذلاكرة ما اعناه 
 اعملنا العريب من سلسلة احلروب »ما بعد احلداثية!« ىلع مدى األعوام 948) - 6)9) - 
96٧) - )99) - 998) - 2003 - 2006 - 2008/ 2009 ناهيك عن بؤرات الرصاع املسلح 

حول ثنائية ابلرتول/ املاء.

الرأسمايل ال يمكن فهمها بدقة إال يف إطار اللك االجتمايع، ) 4) حركة االقتصاد 
منهجيًّا،  تصوره،  يمكن  اللك  هذا  ولفهم  االجتماعية.  االقتصادية  ممارسته  يف 
كتجمع كبري لعلقات اجتماعية مكونة من جتمعني اجتماعيني مكونني هلذا 

اتلجمع احليايت:

)6))  سلع األجور يه السلع اليت يبتاعها العامل من أجره إلاعشته هو وأرسته حىت يتمكن من جتديد 
قوة عمله وإاعدة طرحها يف سوق العمل.

)٧))  غري احلنون.
لقوى  اللجوء  هو  أشاكهلا  بمختلف  املنافع  تلبادل  العقلين  احلساب  من  للتهرب  الطرق  أفضل   ((8(

»متعايلة« ىلع ذلك احلساب كوسيلة نلهب اآلخرين. 
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اتلجمع اتلحيت اذلي حيتوي علقات العملية االقتصادية حول عملية العمل - 
االجتمايع.

جتمع العلقات بني االقتصاد واحلياة االجتماعية يف علقته مع ابليئة.- 

فيمــا يتعلــق باتلجمــع اتلحــيت للعالقــات االقتصاديــة يمكــن تصــوره 1 1	
مكونًــا مــن طائفتــني مــن العالقــات االجتماعيــة:

عملية )أ(  العالقات يف  يف  اتلجمع  هذا  يتمثل  االقتصادي  املرشوع  ىلع مستوى 
العمل اليت يقوم بها »العامل اجلمايع« اذلي يتحدد وفًقا نلظام تقسيم العمل 
حول تقنيات اإلنتاج املستخدمة يف داخل املرشوع الرأسمايل. هذه العالقات 

يه دالة ىلع عدد األفراد املكونني »للعامل اجلمايع«: –

االنتماء االجتمايع واثلقايف للك منهم، تعليمه وتأهيله املهين، معرفته وخربته 
بتقنيات اإلنتاج املستخدمة، اعدات العمل اجلمايع والقواعد العرفية املنظمة هلذا 
يف  ابليين  تفاعلها  يف  العوامل  هذه  بفعل  املشلكة  اتلوافق  درجة  العمل،  من  انلوع 
تؤثر  الواحدة  للسلعة  العملية اإلنتاجية  الزمن. هذا اتلجمع يف فنيات  حركته عرب 
السلعة  قيمة  ثم ىلع  ومن  العمل  إنتاجية  مبارشة، ىلع  بصفة  أدائه،  وكيفية  طبيعة 
ورسعة  كيفية  اتلجميع،  هلذا  كنتيجة  بدورها،  وتتأثر  االقتصادي.  الفائض  وقدر 

اتلغريات اتلكنولوجية املستخدمة بواسطة »العامل اجلمايع«.

االجتماعية،  العلقات  االقتصادي، جند كذلك جتمع  املرشوع   وىلع مستوى 
املبارشة وغري املبارشة يف صميم العملية اليت حتتوي إنتاج السلع، مع كيفية توزيع 
ادلخول انلقدية اليت تتضمنها، وكيفية ترصيفها يف أسواقها )أثناء العملية اتلجارية 
تتشابك  العمل اإلنتايج). هنا  أنتج يف عملية  الربح انلقدي اذلي  اهلادفة تلحقيق 
علقات خلق القيمة املنتجة، ومن ثم القوة الرشائية االحتمايلة والقدرة االستهلكية 
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املطلقة املتضمنة يف ادلخول انلقدية يف توزيعها بني أجور العمال وفائض القيمة )اذلي 
حيصل عليه الرأسمايل)، حمددة بذلك القدرة االستهلكية االجتماعية النسبية للقوة 
العاملة، من ناحية، وبني الرشائح االجتماعية اليت حتصل ىلع الفائض االقتصادي من 
ناحية أخرى. بعبارة أخرى نقول إن هذه العلقات تتشابك مع رشوط حتقيق الربح 
انلقدي يف سوق ترصيف السلع املنتجة: هنا تصبح القوة الرشائية »االحتمايلة«، يف 
نهاية مرحلة اإلنتاج، قوة حايلة يف السوق، حني يتم حتويل رأس املال السليع إىل رأس 

مال نقدي ليك يتحقق الربح انلقدي لرأس املال.

يف إطار هذا اتلجمع يمكن للربح انلقدي، نتاج عملية اإلنتاج، أن يتحقق أو 
ال يتحقق، بفعل رشوط تتعلق، يف الوقت ذاته، بكيفية توزيع ادلخول )خاصة بني 
ترصيفها.  املراد  السلع  يف  املتاجرة  وبظروف  اإلنتاج)  وسائل  ملكية  ودخول  أجور، 
هنا يمكن للحظة السعيدة لرأس املال حني يفعَّل توزيًعا للقيمة املنتجة يف عملية 
ونقول  املنتجة)،  للسلع  الرشائية  قوتهم  بذلك  )حمدًدا  الغابلية  حساب  ىلع  اإلنتاج 
يمكن هلذه اللحظة السعيدة أن تتحول إىل حلظة بائسة عند حماولة حتقيق الربح يف 

سوق ترصيف السلعة املنتجة)9)). 

من مظاهر اتلناقض يف طريقة اإلنتاج الرأسمايلة أن األجور انلقدية اليت تتحصل عليها طبقة العمال   ((9(
األجرية، وهلا األغلبية العددية يف املجتمع، تمثل يف ذات الوقت عنرًصا من عنارص نفقة اإلنتاج اليت 
حيرص الرأسمايل صاحب املرشوع االقتصادي ىلع أن تكون أقل ما يمكن، تلعظيم الربح انلقدي 
اذلي يمثل ادلافع الرئييس لقيامه بالعملية اإلنتاجية. هذه األجور تمثل، ابتداًء من مستواها وقيمتها 
العينية )يف مواجهة مستويات األثمان) مصدر القوة الرشائية للغابلية اليت بإنفاقها ختلق الطلب يف 
السوق ىلع السلع اليت ينتجها رأس املال. فلكما ارتفع مستوى األجور انلقدية زادت قدرة الغابلية 
العمايلة ىلع رشاء السلع املنتجة، أي ىلع حتقيق الربح انلقدي املنتج يف عملية اإلنتاج. وإذا اخنفض 
مستوى األجور انلقدية قلت القدرة الرشائية للطبقة العاملة معرضة ما ينتجه املرشوع الرأسمايل 
لعدم وجود الطلب اللزم لتسويق منتجاته وحتقيق الربح انلقدي. ىلع هذا انلحو ختلق الطبقة = 
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انعداًما  أكرث  لدلخل  توزيًعا  يتضمن  اذلي  االقتصادية،  للرثوة  الشديد  الرتكز 
للمساواة ألجور الطبقة العاملة، يربز صعوبات ترصيف السلع انلاجم عن الرصاع 
إىل  تسىع  اليت  الشعوب  بعض  مقاومة  أو عن  االحتاكرات،  بني  األسواق  املروع ىلع 
اشتعال  تزيد  أن  يمكن  مجيًعا  الصعوبات  هذه  االحتاكرات،  هذه  من  اتلخلص 

اتلناقض بني فائض اإلنتاج، ونقص االستهلك.

العملية االقتصادية ىلع املستوى اجلميع ملجمل )ب(  ع العالقات االجتماعية يف  جتمُّ
النشاط االقتصادي يف املجتمع: 

املمكن بني خمتلف فروع  باتلوازن  املتعلقة  اإلنتاج  ع علقات   جتمُّ
ً

أوال دلينا 
االقتصادية  العملية  أداء  نتيجة  تمثل  اليت  اجلمعية  والكميات  االقتصادي  النشاط 
االقتصادي)20):  النشاط  اتلفاعل بني مظهري  واحدة، يف خضم  إنتاج  خلل فرتات 
العيين وانلقدي. حنن هنا ىلع مستوى أداء جممل العملية االقتصادية حيث تكون 
انلتيجة دالة إزاء أداء العديد من األفعال الفردية املتفرقة، أفعال متضاربة حيث ال 
إىل  الفردي مرفواًع  املادي  الفعل  الفردية جمرد جمموع  األفعال  نتيجة لك هذه  تمثل 
اذلي  األمر  للفاعلني.  املتوقعة  لآلمال  خمالفة  تأيت  أن  يمكن  انلتيجة  ن«.  »األس 
يؤدي إىل أن اتلوازن عشوايئ الطابع، ليس فقط يف داخل االقتصاد العيين )اختناقات 
بني فروع اإلنتاج، بطالة للعاملني، عدم استخدام لطاقة إنتاج مادي متوفرة) وإنما 

=  العاملة الوفرة النسبية عند قيامها بعملية اإلنتاج، وتواجه بانلدرة النسبية عند حصوهلا، ابتداًء من 
نمط توزيع ادلخل انلقدي )واملستوى العام لألثمان السائد يف املجتمع، خاصة يف ظل اتلضخم)، ىلع 

قدرة رشائية تتمزي بانلدرة النسبية للسلع املشبعة حلاجاتها االستهلكية. 
اجلمعية انلظريات  انلظري،  املستوى  ىلع  يثري،  القويم  للقتصاد  اجلميع  لألداء  املستوى  هذا   (20( 
الكيزنية، ىلع أن نيع حدود هذه  السويدية وانلظرية  املدرسة  (Macroeconomic(، وخاصة حتليل 

انلظريات يف فهم أداء االقتصاد الرأسمايل، خاصة يف االقتصاديات الرأسمايلة املتخلفة.
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الوقت.  حىت االثنني يف نفس  أو  أو انكماش  املستوى انلقدي؛ تضخم  كذلك ىلع 
املجزأة  القرارات  من  العديد  عرب  تتحقق  اليت  االقتصادية،  العملية  أداء  طريقة 
 يف صورة نقدية )ترتجم فيما بعد، يف ظروف غري دائمة، إىل 

ً
واملتعارضة اليت تؤخذ أوال

قرارات يف صورة عينية)، هذه الطريقة ال يمكن أن تكون، ىلع املستوى اجلميع 
للنشاط االقتصادي، إال غري متوازنة لفرتة إنتاج واحدة يف غياب أي تنسيق مسبق 
ىلع مستوى إمجايل النشاط االقتصادي، أو ىلع األقل ىلع مستوى إمجايل أحد فروعه 
نتائج  بني  اتلناغم  بعدم  يتفاعل  استهلك  نقص  إنتاج/  فائض  اتلناقض  املحورية. 
القرارات الفردية املتفرقة للقتصاد انلقدي. ويزداد املوقف حدة عند االنتقال إىل 

املجال املايل حيث يسود منطق رأس املال املايل.

دلينا، بعد ذلك جتمع داخيل من العلقات املتعلقة بأداء العملية االقتصادية عرب 
الزمن من فرتة لإلنتاج إىل فرتة تلجدد اإلنتاج. مع االستثمار كخالق لطاقة إنتاجية 
هذا  زمنية الحقة.  فرتة  اإلنتاج يف  يف  تستخدم  يك  معينة  زمنية  فرتة  جديدة خلل 
ابتداًء  اليت تعمل  القوى االجتماعية  تفاضلية بني  الفرتتني بعلقة  االستثمار يربط 
من اتلقسيم االجتمايع للعمل وعلقات االعتماد املتبادل، عرب فرتة إنتاج ليك تأيت 
آثار احلدث االستثماري خلل فرتة زمنية قادمة. توازن العملية عرب الزمن يستلزم 
االقتصاد  منهما  يتكون  اذلين  الكبريين  القسمني  بني  اتلبادالت  يف  تناسب  رشوط 
القويم والطبقات االجتماعية يف لك قسم، ويه رشوط ال تتحقق، يف واقع االقتصاد 
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الرأسمايل إال بصفة عرضية جتعل من حركة العملية االقتصادية حركة دورية اتلقلب 
عرب األزمنة االقتصادية ادلورية))2).

دلينا كذلك اتلجمع اذلي حيتوي ىلع جممل العملية االقتصادية، بأدائه عرب جهود )ج( 
فردية، جمزأة وتلقائية عرب قوى السوق بمظاهر سلبية من وجهة انلظر االجتماعية 
واإلطار االجتمايع املنظم للك احلياة االجتماعية: ادلولة منظوًرا إيلها من زاوية 
دورها يف احلياة االقتصادية للمجتمع. األداء املجزأ للعملية االقتصادية يمكن 

أن ينجم عنه، واعدة ما ينجم يف الواقع، مظاهر سلبية من وجهة نظر املجتمع:

استعمال -  عدم   - العاملة  القوة  بلطالة  املختلفة  الصور  اإلنتاج:  قوى  تبديد 
الزائدة«)22)، هبوط  »الطاقة  الربح)، ظاهرة  توقع  )لعدم  مادية  إنتاجية  طاقات 
كفاءة استعمال قوى إنتاجية معينة ووجود نشاطات اقتصادية ضارة اجتماعيًّا 
إنتاج األسلحة املحرمة  إنتاج املخدرات،  الفردي؛  املال  )لكنها مرحبة لرأس 

قانونًا، ادلاعرة)23)، جتارة األطفال).

انظر يف هذا املجال دراسات جداول جتدد اإلنتاج يف االقتصاد الرأسمايل: ب. س جيلبري )646)-  (2((
-(834( فالرلس  إىل   ،((883-(8(8( ماركس  اكرل  إىل   ،((٧٧4-(694( كينيه  فرنسوا  إىل   ،((٧(4
 0)9))، إىل ك. ديمرتييف )904))، إىل جلنة اتلخطيط السوفيتية، إىل فاسييل يلونتييف، انظر يف ذلك
 (964 اجلزائر،  اثلالث،  العالم  دار  االشرتايك،  اتلخطيط  ومنهجية  اإلنتاج  جتدد  نماذج  دويدار،  حممد 

)باللغة الفرنسية)، وكتابه االقتصاد السيايس، علم اجتمايع، اإلسكندرية 200٧.
  Excess Capacity.  (22(

)23)  بشلكها العشوايئ يه ضارة للمجتمع بل شك، لكنها مع الرقابة الصحية ىلع العاملت فيها يمكن 
أن تساعد ىلع حل االنفجار الساكين، وما يرتتب عليه من مشكلت اقتصادية واجتماعية خاصة 
مع حمدودية املوارد القومية إلاعشة املجتمع. أما إذا اكنت تتعارض مع انلظام القييم املتوارث، فهذا 
الرتاث نفسه ينص ىلع أن الرضورات تبيح املحظورات. فاالنتماء احلق للرتاث، اذلي جنله مجيًعا، ال 

جيوز أن يكون باتباعه حرفيًّا، وإنما باستلهام فكره ومقاصده العقلنية. )املحرر––––).
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نمط تلوزيع ادلخل بني الطبقات االجتماعية ىلع حساب الغابلية من الساكن - 
الرثوة  تمركز  شلك  يف  االقتصادي  اتلمركز  تعاظم  مع  عداتله  انعدام  تزتايد 

االقتصادية يف يد أقلية ساكنية.
واتلكنولوجية -  العلمية  اتلجديدات  استغلل  ىلع  موضوعيًّا،  القدرة،  عدم 

املوجودة فعًل يف اللحظة احلايلة تلطور املجتمع اإلنساين، إذ يتوقف استخدامها 
لزيادة الرفاهية االجتماعية ىلع الرحبية الفردية لرأس املال.

يف داخل هذا اإلطار اتلجمييع باتلناقض بني نتيجة النشاط االقتصادي اتللقايئ 
الفردية؛ أي  انلظر  املجزأ من وجهة  األداء  املجتمع ونمط  نظر  )العفوي) من وجهة 
باتلناقض يف اعتبار هذه انلتيجة مع اإلطار اتلنظييم ملجمل املجتمع، ادلولة، ودورها 
السلبية  املظاهر اإلجيابية واملظاهر  للحياة االجتماعية )بني  االقتصادي  النشاط  يف 

»من وجهة نظر من؟« لوجودها أو غيابها فيما خيص احلياة االقتصادية للمجتمع).

النشاط )د(  عملية  يف  املادي  بني  العالقات  يف  يتمثل  آخر  علقايت  جتمع  ودلينا 
االقتصادي ونظام القيم اذلي تبلور تارخييًّا يف حنايا املمارسة العملية لالقتصاد 
االقتصادي،  بالنشاط  القائمني  سلوك  يبلور  سليع  قيم  نظام  حول  الرأسمايل 
اعمة  بصفة  انلقدي،  الكسب  تعظيم  بهدف  الرأسمايل  االقتصاد  يف  مدفوعني 
اتلطور  مع  يبلور  السلوك  هذا  إن  نقول  خاصة؛  بصفة  انلقدي  الربح  وتعظيم 
حنو  ىلع  إنساين  غري  أخالقيات  نظام  حوهل  يتشلك  سلعيًّا  قيم  نمط  الرأسمايل 
متفاقم، وذلك من وجهة نظر رشوط احلياة للغابلية من الساكن، ويزيد ىلع ذلك 

أنه يؤثر بدوره ىلع أداء العملية االقتصادية يف اجتاهني:

باتلأثري سلبًا ىلع كفاءة العملية من وجهة نظر املجتمع.- 
يصبح -  حيث  االقتصادية  العملية  داخل  أخلقيًّا  الصحية  الرشوط  حبرق 

»األخليق رأسمايلًّا« هو اللأخليق إنسانيًّا. 
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الرأسمايل يف تطوره اتلارييخ  ويمكن تقديم هذا انلظام »األخليق« للقتصاد 
ىلع انلحو اتلايل:

 القبول، دون حرج، النعدام عدالة اقتصادية/ اجتماعية مستمرة اتلفاقم.- 
تعميق العنرصية، بكل مظاهرها املمكنة، اليت لم يعد من املمكن إخفاؤها، - 

باداعءات متآلكة، أو عرب ببغائية »حقوق اإلنسان«.
انلفساين، -  األيديولويج،  اجلسماين،  صوره:  بكل  للعنف  العدواين  اتلعميق 

خاصة يف مواجهة اآلخر، وىلع األخص النساء واألطفال من ذلك »اآلخر«. هذا 
العنف يعمم باخلفة اليت يستعمل بها رأس املال ادلويل القوة العسكرية حتت 
رايات خمتلفة، اعدة متحالفة وىلع حنو مزتايد حتت راية هيئة األمم املتحدة، 
بقصد رشذمة جمتمعات أخرى، بل واإلبادة الساكنية آلخرين.. هذه القوة يه 
اعدة متحالفة مع »مافيات« تمارس ليس فقط اجلرائم ادلويلة املنظمة، وإنما 
كذلك بيع اخلدمات السلعية ملرتزقة احلروب دلول رأسمايلة »متقدمة« )من 
العراق يف  اليت شاركت اجليش األمريكي يف غزو  »بلك ووتر«  نوع رشكة 

.(2003
الفساد، اذلي ال يدخر أيًّا من مؤسسات احلياة االجتماعية وخاصة مؤسسات - 

ادلولة، وكربى املرشواعت اخلاصة الفردية واململوكة لدلولة. وتفحص األزمة 
عملة  اتساعه  يف  الفساد  أصبح  اذلي  املدى  عن  حايلًّا  السائدة  االقتصادية 
ابتداًء من رؤوس كربى  الكبري،  املال  لرأس  سائدة يف ممارسات اعلم األعمال 
الفسادي  األداء  يف  تستمر  أموال  رؤوس  تفلس؛  اليت  الرأسمايلة  املرشواعت 
حىت بعد حصوهلا من ادلولة، صبيحة إفلسها، ىلع املساندة العظيمة لإلنقاذ 
وتأميم اخلسائر  الربح  إطار عملية خصخصة  يف صورة مبالغ مايلة هائلة يف 

الفردية، بفضل السياسة »اخلرية« دلول رأس املال الكبري.
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ويف أحضان اجلريمة املنظمة دويلًّا تكمن اجلاسوسية والقرصنة االستعلمية. - 
جوهر هذه األخرية هو انتهاك اخلصوصية االجتماعية وانلفسانية ىلع مستوى 
األفراد )بكل صور الوسائل: املراقبة، اتلنصت، االعتقال، اتلعذيب.. إىل آخره) 
وذلك بالنسبة لدلول واملناطق، وىلع مستوى العالم لكه؛ هذا االنتهاك تمارسه 
ليس ادلول فقط، وإنما كذلك اتلكتلت اإلقليمية اليت »تعولم« هذا انلمط 

من القرصنة.

حنن هنا بصدد نظام أخلقيات يتمحور حول نظام قيم سليع، منبثًقا من نمط 
سلوك وحدات اقتصادية مدهلمة بسباق املاكسب انلقدية، ولكنها تنقص بدورها من 
كفاءة العملية االقتصادية، ليس فقط من وجهة انلظر االجتماعية، وإنما كذلك من 
وجهة انلظر الفردية إذ إن هذا انلمط من املمارسة )وفًقا هلذه األخلقيات السلعية) 

يسود كذلك يف اتلعامل بني الوحدات االقتصادية بعضها مع ابلعض اآلخر.

دلينــا أخــريًا العالقــات بــني هــذا الــلك للعمليــة االقتصاديــة الرأســمايلة، بمــا هلــا 1 2	
مــن منظومــة أخالقيــات غــري إنســانية، والواعء ابليــي الطبيــيع/ االجتمــايع اذلي ال 
يكــف تلوثــه بواســطة املمارســة االقتصاديــة الــيت يثريهــا هــدف تعظيــم الكســب 
انلقــدي املتمثــل يف الربــح انلقــدي بالنســبة للمــرشوع االقتصــادي الرأســمايل. هــذا 
ــل يف  ــمايل ىلع أن يُدِخ ــرشوع الرأس ــرص امل ــن ح ــدي يتضم ــح انلق ــم للرب اتلعظي
جوفــه لك نفــع وأن يُبِعــد عــن جوفــه لك نفقــة. فــإذا مــا حــدث أن اكنــت انلفقــة 
الــالزم اســتبعادها تُســبب انتهــااًك للبيئــة يظــل املــرشوع دون مــا اهتمــام ملقًيا ىلع 
املجتمــع انلفقــة انلامجــة عــن نشــاطه الصانــع للربــح انلقــدي، والضــار بالطبيعــة. 
األمــر اذلي جيعــل األداء الســليع لإلنســان مــع الطبيعــة أقــل إنســانية مــع افتقادهــا 

ادلاعــم لقدراتهــا املوائمــة لنشــاط اجتمــايع يتمثــل يف العمــل املنتــج.
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دلينا هنا تناقض ينكشف يف إطار العلقات االجتماعية لإلنتاج الرأسمايل، بني 
السباق الفردي تلعظيم الربح الفردي واحلفاظ ىلع ابليئة الطبيعية كرثوة اجتماعية 
حمل للتهديد ادلائم. املهدد ىلع هذا انلحو لرفاهية األجيال االجتماعية القادمة. وىلع 
هذا انلحو، يف هذه املرحلة االحندارية للقتصاد الرأسمايل تسبب املمارسة االقتصادية 
 من جعل الطبيعة أكرث إنسانية بتقوية صداقتها لإلنسان، حتوهلا 

ً
السلعية ايلومية، بدال

ىلع حنو ينقص من الصديقة احتمايلًّا، لألجيال االجتماعية القادمة.

ىلع هذا تتاكمل لك أبعاد اللك االجتمايع اذلي يمارس النشاط االقتصادي، يف 
واعء طبييع حمدد، بتجمع ساكين يقوم ىلع اتلعاون وتقسيم العمل متضمنًا هذا اتلنوع 
االجتمايع،  ابلناء  من  خمتلفة  مستويات  ىلع  االجتماعية  العلقات  من  املتشابك 
بأبعاده االجتماعية املختلفة، يف إطار مرحلة حمددة من مراحل تطوره اتلارييخ، وىلع 
اليت  االقتصادية  األزمة  تشهد  اليت  الرأسمايلة  اتلارخيية  تطوره  مرحلة  يف  األخص 

ننشغل بفهمها.

حركته ) )) يف  أخذها  يتعني  ادلويل  الرأسمايل  لالقتصاد  احلايلة  »األزمة«  لفهم 
الزمنية الطويلة املدى)24)، لرنى انلحو اذلي تؤثر به اتلغريات اهليلكية، يف إطار 
حلظي حمدد بدقة ىلع اتلناقضات يف جوف العملية االقتصادية العينية، باعتبارها 
األساس العيين للقتصاد املايل، يك حندد موقع االنفجار بمظهره املايل، بالنسبة 
بوصفها مرحلة من مراحل  األزمة  باتلفرقة بني  ألزمة نسىع تلحديد طبيعتها 
اتلارخيية  مرحلته  يف  الرأسمايل  االقتصاد  حركة  تمزي  اليت  االقتصادية  ادلورة 
الصاعدة واألزمة اتلارخيية لطريقة اإلنتاج الرأسمايل. ونلبلور اآلن هذه اتلفرقة.

––––––– Secular.  (24(
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 قانون تطور االقتصاد الرأسمايل عرب ادلورات االقتصادية )اليت يسميها ابلعض ) 6)
األزمة  يتضمن  القانون  هذا  اعمة.  بصفة  به  مسلّم  االقتصادية)  باتلقلبات 
كإحدى املراحل األربع دلورة تكررت بتتابع شبه منتظم لك 4 إىل ٧ سنوات من 
العاملية اثلانية، وذلك ىلع مدى مرحلتها اثلانية الىت  6)8)-)82) حىت احلرب 
تدور بني الكساد واتلضخم. األمر يتعلق باألزمة ادلورية يف االقتصاد الرأسمايل 
اليت تتبدى يف قيم املبادلة))2)، مقابل ما تتسم به األزمة يف االقتصاديات السابقة 

ىلع الرأسمايلة من نقص يف قيم االستعمال)26)، خاصة يف املواد الغذائية)2٧).

تكمن إماكنية األزمة يف ادلورة العادية لرأس املال كوسيط تلجدد اإلنتاج ) ))
االجتمايع، ومن ثم أزمة اللك االقتصادي، فيه تكمن يف:

اتلفرقة الزمنية، يف االقتصاد السليع، بني العمليتني الرضوريتني الستكمال أ) 
يف  بيع  دون  )رشاء  العملية  لطريف  اتلوازن  ثم  من  يلتحقق  مبادلة  عملية 
مرحلة أوىل ثم بيع دون رشاء يف مرحلة ثانية). وخلل الفرتة ابلينية يمكن 
أن تتدخل عوامل حتول دون حتقق العملية اثلانية اليت بها يكتمل حدث 
دورة  يف  ذلك  أهمية  وتتعاظم  منهما.  للك  اتلوازن  حمقًقا  للطرفني  اتلبادل 
رأس املال كوسيط دلورة اإلنتاج االجتمايع، حيث يظهر الرأسمايل مالك 

 Exchange value; Valeur d’échange.  (2((
Use value; valeur d’usage.  (26(

انظر يف األزمة يف املجتمعات السابقة ىلع الرأسمايلة، خاصة من انلاحية املنهجية، ادلراسة املنرية   (2٧(
ألمحد تيق ادلين املقريزي )364)-)44)) يف كتابه إاغثة األمة بكشف الغمة ج) »تاريخ املجااعت يف 
مرص«، دار ابن الويلد، بريوت 6)9). وتلفاصيل هذه ادلراسة، انظر حممد دويدار، مبادئ علم االقتصاد 

السيايس، اجلزء األول، األساسيات، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ))20.
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اتلحقق  وزمان  ماكن  عرب  وزمانيًّا  ماكنيًّا  منفصلتني  سوقني  يف  املرشوع 
الفعيل لعملية اإلنتاج.

لعملية ب)  بالنسبة  نقدي)  سليع  )اقتصاد  نقدي  مبادلة  اقتصاد  يف  الفصل، 
اقتصادية، بني قرارات تؤخذ يف صورة نقدية الكتساب سلع ذات طبيعة 
مادية )قوى اإلنتاج) واملآل العيين هلذه السلع؛ ذلك الفصل يسمح للنقود 

بأن تكون قنااًع للعملية املادية.

تعظيم الربح انلقدي كهدف مبارش لرأس املال انلقدي يف عملية اإلنتاج، ج) 
مع اتلفرقة املبارشة بني أهداف لك من رأس املال املنتج، ورأس املال املايل، 
يثريان  خمتلف  وهدف  منطق  من  منهم  للك  بما  اتلجاري،  املال  ورأس 
بالربح  ثم  ومن  القيمة  بفائض  باالختصاص  يتعلق  فيما  بينهم  اتلناقض 
اذلي ينتجه العمل يف عملية اإلنتاج. يزيد ىلع ذلك أن حماولة تعظيم الربح 
انلقدي تتم يف ثنايا عملية من النشاطات »املجزأة« بني مرشواعت خمتلفة 
يف إطار اجتمايع يغيب عنه اتلنسيق املسبق بني األجزاء املختلفة للعملية 

االقتصادية بينما يه حماطة، يف أراكنها املختلفة، بعدم ايلقني.

ال تتحقق رشوط جتدد اإلنتاج، اليت خلقت أثناء الفرتة احلايلة لإلنتاج، إال د) 
عرب عمليات تبادل يف السوق، مع لك االحتماالت العفوية اليت تمزي السوق 
)إنتاج،  اإلنتاج  بتجدد  اخلاصة  القرارات  أن  ذلك  ىلع  يزيد  الرأسمايلة. 
قوى  إىل  ترتجم  ليك  نقدية،   يف صورة 

ً
أوال تتخذ  أن  يتعني  ادخار)  توزيع، 

فزييقية تستخدم يف جتدد اإلنتاج يف الفرتة اتلايلة.
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والربح ) 2) األجور  بني  اتلناقض  حول  تدور  اليت  هذه  األداء  طريقة  ثنايا  يف 
حركة  تمزي  اليت  االقتصادية  ادلورة  مراحل  من  كمرحلة  األزمة  تكمن 

االقتصاد الرأسمايل زمنيًّا، واليت ال يتحقق توازنها إال بصفة عرضية.

لك دورة اقتصادية )بمرحلتها اخلاصة باألزمة) يتعني أن تدرس يف جماهلا ) 3)
اتلارييخ لفهم أسبابها املبارشة، وكيفية حتققها وإحداثها آلثارها. ولكن، 
أن يتم ذلك يف ضوء نظرية تلطور االقتصاد الرأسمايل، نظرية تسىع لرشح 
االقتصاد  تلوازن  العشوائية  الطبيعة  )أسباب  ادلورية  احلركة  أسباب 
اليت  الكيفية  تبلورها،  اليت  اتلناقضات  الزمن):  عرب  حركته  يف  الرأسمايل 
سابقة،  أزمات  خصوصية  عن  ختتلف  قد  خبصوصية  أزمة  لك  بها  تتبدى 
العملية اتلارخيية اليت تتضمن اتلطور اتلارييخ للحركة ادلورية -  وأخرًيا 
اتلارخيية  األزمة  إىل  تقودنا   - زمنيًّا  املتتابعة  ادلورية  اتلقلبات  عرب  أي 

لطريقة اإلنتاج الرأسمايلة.

اتلارخيية  مرحلته  أثناء  خاصة  تتحقق،  الرأسمايل  االقتصاد  حركة  اكنت  إذا 
لدلورة  تطوًرا  الرأسمايل  اتلطور  يتضمن  املتكررة  االقتصادية  ادلورة  عرب  الصاعدة 
االقتصادية نفسها حنو »أزمة« تارخيية ملجمل طريقة اإلنتاج الرأسمايلة. هذه »األزمة« 
تعرب عن نفسها دائًما بسلسلة من األزمات ادلورية ذات الطبيعة املتباينة. دراسة هذه 
األزمة ال يمكن أن تكون تنويرية يف نظرنا إال عرب منهجية تارخيية ثلثية األبعاد:

 دراسة للحركة الزمنية للقتصاد الرأسمايل يف القرن العرشين.- 
 دراسة للتغيريات اهليلكية يف هذا االقتصاد خلل العقود اثللثة األخرية.- 
 دراسة للوضع »األدايئ« للقتصاد ادلويل حول االقتصاد األمريكي.- 
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ابلاب اثلاين: دراسة أزمة االقتصاد ادلويل املعارص

تتبلور هذه ادلراسة عرب أربع خطوات منهجية:

دراسة للحركة الزمنية طويلة املدى للقتصاد ادلويل خلل القرن العرشين.) ))

دراسة اتلغريات اهليلكية خلل العقود اثللثة األخرية.) 2)

انلظر يف آثار احلركة الزمنية واتلغريات اهليلكية ىلع الشلك االقتصادي يف علقته ) 3)
العضوية بني اإلنسان والطبيعة، عرب األنواع املختلفة من اتلحليل االقتصادي.

دراسة الوضع األدايئ للقتصاد األمريكي يف العقد احلايل.) 4)

دراســة للحركــة الزمنيــة طويلــة املــدى لالقتصــاد ادلويل خــالل القــرن 1 1	
العرشيــن:

تشهد نهاية القرن اتلاسع عرش وبداية القرن العرشين ميًل زمنيًّا يف اجتاه ) ))
تركز وتمركز رأس املال مع االنتصار االحتمايل لرأس املال املايل يف علقته 
بالصور األخرى لرأس املال، وذلك بفضل السيطرة ىلع اجلهاز املرصيف ىلع 
خلق انلقود، خاصة انلقود املرصفية )انلقود االئتمانية) اليت تصبح يف الفرتة 

اتلايلة الشلك الرئييس تلداول انلقود يف االقتصاديات الرأسمايلة.

يعين تركز رأس املال حركة للتمحور االقتصادي اليت ال تتوقف عن اتلفاعل: ) 2)
ا يف  ترتكز الرثوة االقتصادية يف أيدي طبقة اجتماعية ذات عدد حمدود جدًّ
َجراء. هذا 

ُ
علقتها بالطبقات االجتماعية األخرى، وخاصة طبقة العمال األ

اتلمحور املستمر يتسارع مع حلول نهاية القرن العرشين:

الواليات املتحدة األمريكية )يف 200٧): 20% من الساكن تمتلك 83% من - 
الرثوة االقتصادية.
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ىلع مستوى العالم )يف 2000):- 
% يف الرثوة االقتصاديةعدد الساكن )باملليون(

25.1%2064 )61%(آسيا
2.9%762 )12%(إفريقيا 

7.1%500 )8.5%(أمريكا اجلنوبية والوسطى
22.6%728 )12.2%(أوروبا وروسيا

28.8%201 )5.1%(الواليات املتحدة األمريكية

هذا االستقطاب املزتايد للرثوة االقتصادية يصاحبه بطالة العمل والسلطة ) 3)
يكون  ليك  والفساد  االقتصادية  الرثوة  ىلع  املسيطرة  للطبقة  السياسية 
انلصيب النسيب للغابلية من الساكن يف ادلخل القويم حمدوًدا نسبيًّا، ومن ثم 
تكون القدرة الرشائية بدورها حمدودة ويمكن أن تزداد يف حمدوديتها عرب 
السيطرة ىلع األثمان اليت تؤثر، يف ارتفاعها، سلبيًّا، ىلع ادلخول احلقيقية 

للطبقات االجتماعية األخرى:

الواليات املتحدة األمريكية )يف 200٧): )% من الساكن حيصل ىلع 20% من - 
ادلخل القويم السنوي.

فرنسا )نهاية سنوات 990)):- 
% يف ادلخل القويم% يف ملكية الرثوة االقتصادية

42.85%68.87%أىلع رشحية من الساكن

22.19 %19.19 %الـ 20% اتلايلة
15.99 %9.17 %الـ 20% اتلايلة

10.96 %2.22 %الـ 20% اتلايلة
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% يف ادلخل القويم% يف ملكية الرثوة االقتصادية

6.1 %5.55 %الـ 20 % األدىن

 نمط توزيع ادلخل ىلع مستوى العالم:

)1992()1994(
82.784.7 %الـ 20 % األغىن
1.1 %1.4 %الـ 20 % األفقر

األفقر إىل األغىن يف االقتصاد العاليم ): ٧4

شلك ) 4) يف  االقتصادية  الرثوة  احتاكرية  حنو  االجتاه  فيعين  املال  رأس  تمركز  أما 
الطبقة  داخل  يف  االقتصادي  النشاط  جماالت  خمتلف  يف  اقتصادية  مرشواعت 

املالكة للرثوة االقتصادية. سيادة الشلك االحتاكري تعين: 

مهدًدا -  الربح  معدل  يكون  عندما  خاصة  األثمان،  ىلع  السيطرة  إماكنية 
بالرصاع بني األجور والربح، وذلك بدفع األثمان حنو االرتفاع. من هنا يربز 

اجتاه تضخيم زمين ال يكون ممكنا إال بهجر قاعدة اذلهب. 
إماكنية احلد من الكمية املنتجة بقصد احلد من العرض بهدف السيطرة ىلع - 

األثمان بواسطة املرشوع الرأسمايل، مفاقما بذلك االجتاه اتلضخيم.
احلد من الكمية املنتجة يعين اعدة ترك جزء من الطاقة اإلنتاجية املوجودة فعًل - 

دون استخدام، هكذا ظهرت ظاهرة الطاقة اإلنتاجية املعطلة)28). وهو ما يمثل 
تبديًدا بالنسبة للمجتمع، لكنه سبيل لرفع معدل الربح للمرشوع االقتصادي 

الفردي. 

 Excess capacity.  (28(



الفصل اخلامس: األزمة احلايلة لالقتصاد الرأسمايل ادلويل  179179

انلقدية ) )) املرشواعت  تربز  الزمين  اتلضخيم/  االحتاكري/  االجتاه  هذا  داخل  يف 
ابلنوك  معممة،  نقدية  مبادلة  الرأسمايل اكقتصاد  االقتصاد  املحوري يف  بدورها 
)اليت اعدًة ما تأخذ الشلك القانوين للرشاكت املساهمة) يه اليت حتتكر السوق 
انلقدية؛ سوق خلق انلقود، خاصة نقود الودائع اليت تصبح الشلك السائد للنقود 

واليت يمثل خلقها مصدًرا رئيسيًّا لألرباح املرصفية. ىلع هذا انلحو: 

انلظام املرصيف، وقد أصبح احتاكريًّا )أو يف شلك منافسة القلة))29) حيتكر خلق - 
الفائض  انلقود )ومن حيتكر خلق انلقود يستطيع أن خيتص نلفسه جبزء من 

االقتصادي دون مقابل)30)).
يسيطر انلظام املرصيف، بتحوهل حنو االحتاكرية، ىلع الكتلة انلقدية يف اتلداول - 

ومن ثم إماكنية اتلأثري ىلع أثمان السلع املنتجة بنشاط االقتصاد العيين.

يؤثر ) 6) أن  إماكنية  مع  اتلضخيم  القلة)))3)  احتاكر  )أو  االحتاكري  االجتاه  يؤدي 
احتاكر ابلنوك، نقديًّا، إىل إماكنية إنقاص انلصيب النسيب لدلخل احلقييق لألجور 
واملرتبات )اليت حيصل عليها طبقة العامل األجري) عرب اتلأثري يف املستوى العام 
لألثمان حنو االرتفاع، أو ما يسىم »بإاعدة توزيع ادلخل عرب اتلغري يف األثمان حنو 
االرتفاع«: إذا اكن االجتاه العام لألثمان تضخيميًّا جندنا بصدد اجتاه حنو نقص 
ادلخل احلقييق النسيب لغابلية الساكن. وهو ما يعين املحدودية النسبية لقوتهم 
االقتصاد  داخل  يف  املنتجة  السلع  ىلع  لطلبهم  النسيب  احلد  ثم  ومن  الرشائية 
العيين. األمر يتعلق عندئذ بتفاقم اتلناقض: فائض إنتاج/ نقص استهلك حول 

–––––––––Oligopoly.  (29(
وهو ما جتسده احلكمة الشعبية يف حديثها عن »املال السايب..«.  (30(

Oligopoly.  (3((
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ادلخول،  تلوزيع  انلهائية  والكيفية  اإلنتاج  لوسائل  االحتاكرية  اخلاصة  امللكية 
ومن ثم الضيق النسيب للسوق »الوطنية«. )من هنا اكن الرصاع املزتايد، بصوره 
يسود  اذلي  العنيف  اإلعليم  واهلوس  اخلارجية،  السوق  أجل  من  املختلفة. 

فضائيات أراكن العالم).

احتاكر انلظام املرصيف كمجموعة من املرشواعت الرأسمايلة يمكنه من السيطرة ) ٧)
املجاالت  بني  توزيعه  لكيفية  املحدد  ثم  من  يلصبح  انلقدي  املال  رأس  ىلع 

املختلفة للنشاط االقتصادي ابتداًء من هم تعظيم الربح املايل:

حنو نشاط اإلنتاج العيين )فيما يشبع احلاجات) اذلي يتضمن دورة أداء طويلة - 
مع املخاطر اليت يقابلها يف سوق مدخلت اإلنتاج، ومع القوى االجتماعية يف 
داخل عملية اإلنتاج، ويف سوق بيع املنتجات، باعتبار أن نشاطه اإلنتايج من 

قبيل النشاط السليع، أي نشاط اقتصاد املبادلة.
أو حنو النشاط املايل اذلي يمكن أن حيقق رحبًا مايلًّا عرب دورة قصرية لرأس املال - 

تسمح بتجدد إنتاج رسيع لدلورة. هنا اذلي يقرر هو منطق رأس املال انلقدي.

نقص ) 8) إنتاج/  فائض  اتلناقض  يتفاقم  االحتاكري  وتمركزه  املال  رأس  تركز  مع 
استهلك)32) يف داخل االقتصاد العيين مع اتلقلص النسيب للقوة الرشائية للغابلية 
من الساكن ومن اتلقلص النسيب للطلب الفعال ىلع السلع اليت تم بالفعل إنتاجها. 
هذا اتلقلص النسيب للسوق ادلاخلية، يف إثارته لرصاع مرير ىلع السوق اخلارجية، 

يثور هذا اتلناقض ابتداء من القدرة اإلنتاجية للقتصاد الرأسمايل املحددة بإنتاجية العمل واملتمثل   (32(
يف ناجتها يف قدر من املنتجات بقيمة معينة، وقدرة الغابلية املمثلة للطبقة العاملة ىلع رشاء السلع 
االستهلكية إنفاقًا لدلخول اليت حيصلون عليها من بيع قوة عملهم كسلعة للرأسمايلني أصحاب 
املرشواعت االقتصادية: فابتداء من إنتاجية العمل يوجد فائض إنتاج، وابتداء من مستوى ادلخول 
انلقدية للغابلية من الساكن يوجد انلقص يف االستهلك، خاصة إذا تمزي املوقف بوجود تضخم يف 

أثمان السلع االستهلكية اليت يشرتيها العمال.
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جيعل من جمال اإلنتاج العيين أقل جاذبية من وجهة نظر رأس املال املايل. قدر 
ه للقتصاد العيين.  أقل من رأس املال انلقدي املتبلور داخل اجلهاز املرصيف سيوجَّ
جماالت  اخلارج  يف  وجدت  ما  إذا  العيين  االقتصاد  هلذا  خطورة  الوضع  ويزداد 

تلوظيف رأس املال ذات نفقة إنتاج منخفضة يف جمال االقتصاد العيين)33).

ويسىع رأس املال املايل إىل حل هذا اتلناقض، انلقص النسيب يف الطلب/ مع فائض 
القيمة احلقيقية تكمن  العلم أن  املايل مع  الربح  يف اإلنتاج، حبركة اتلفافية: تعظيم 
ذلك حيدث ىلع حساب  االقتصادي: لكن  الفائض  من  اتلقاط جزء  قدرته ىلع  يف 
رأس مال نقدي إضايف اكن يف اجتاه االقتصاد العيين. هكذا يبتعد املخلوق )رأس املال 
انلقدي)، مع الوقت، عن خالقه )االقتصاد العيين). مع إماكنية )املخلوق)، مع الوقت، 

يف نزوة للعبة مضاربية، تهدد اثلاين )اخلالق) ىلع األقل بنوع من الركود احلقييق.

العيين، ) 9) لالقتصاد  النسيب  اتلقلص  مع  اتلضخيم،  الزمين،  االجتاه  هذا  إطار  يف 
خاصة بالنسبة لقوى اإلنتاج البرشية املادية املتاحة بالفعل تتغري طبيعة ادلورة 
الزمن:  الرأسمايلة عرب  االقتصادية  العملية  االقتصادية كيفيًّا كطريقة حلركة 
أزمة/  توسع/  اتلارخيية:  اللحظة  هذه  حىت  املنتظم  بتتابعها  تتم  أن  من   

ً
فبدال

كساد/ انتعاش، كما اكن احلال حىت احلرب العاملية اثلانية، جندها وقد بدأت يف 
أن جتمع يف نفس الوقت االجتاهني املتضادين: اتلضخم انلقدي يف اجتاهه الزمين 
نهاية ستينيات  منذ  اجتاه زمين.  يتبدى، هو اآلخر، يف  اذلي  العيين:  الركود  مع 
القرن العرشين يتمزي املوقف بالوجود املتلزم للتضخم مع ابلطالة للقوة العاملة 

وعدم االستعمال الاكمل للطاقة املادية املوجودة بالفعل.

األمر اذلي يدفع بالرشاكت دويلة النشاط الرأسمايلة إىل االجتاه حنو االستثمار يف بناء وحدات إنتاجية   (33(
يف اخلارج، خاصة يف االقتصاديات الرأسمايلة املتخلفة حيث نفقة اإلنتاج أقل، وخاصة يف اإلنتاج 

بقصد اتلصدير، بصفة اعمة، ويف إنتاج الطاقة وسلع األجور الغذائية، بصفة خاصة. 
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للقتصاد ) 0)) الزمنية  احلركة  إطار  يف  االقتصادية  ادلورة  يف  الكييف  اتلغري  هذا  مع 
بعد  االرتباك:  نوع من  نفسها يف حالة  الرأسمايلة  ادلولة  ادلويل، جتد  الرأسمايل 
السياسة  من  نواًع  العرشين  القرن  ثلثينيات  بداية  منذ  اعتنقت  قد  اكنت  أن 
االقتصادية »الكيزنية«: حماولة معاجلة وضع الكساد بإجراءات معينة حينما يوجد، 
ومعاجلة اتلضخم بإجراءات أخرى عندما يسود يف مرحلته من ادلورة االقتصادية. 
مع اتلغري الكييف املتمثل يف وجودهما مًعا، يمكن لإلجراءات اليت تتخذها ادلولة 
والعكس. هذا  ابلطالة،  زيادة معدل  إىل  تؤدي  أن  للتخفيف من حدة اتلضخم 

االرتباك للسياسة االقتصادية لدلولة الرأسمايلة تزداد حدته من خلل: 

زيادة اتلأثري املتبادل بني الوطين وادلويل يف تركيبة الطلب اليلك الوطين، خاصة - 
مع انلمط اجلديد للتقسيم ادلويل للعمل اذلي تقوده الرشاكت الرأسمايلة دويلة 

النشاط مع ما يتضمنه من تدويل للعملية اإلنتاجية.
كما تزداد حدة ارتباك السياسة االقتصادية بتطور حركة الطبقة العاملة اليت - 

أصبح تلنظيماتها انلقابية وانليابية قول يف حتديد السياسة االقتصادية. 

أقل  املتقدمة  الرأسمايلة  لدلول  االقتصادية  السياسة  تربز   (980 نهايات  حنو 
تأرجًحا: االختيار، السهر ىلع استقرارية األثمان تلحقيق تنافسية يف السوق ادلويلة، 
ولو اكن ذلك مع اتلضحية خبلق فرص عمل للعمال املتعطلني. هكذا تبدأ بطالة القوة 

العاملة يف االزدياد.

القرن ) ))) خلل  الرأسمايل  االقتصاد  حلركة  الزمين  االجتاه  خيص  فيما  اخللصة: 
العرشين: مع الرتكزي املستمر للرثوة االقتصادية يف يد أقلية مستمرة يف اتلناقص 
العددي ونمط توزيع ادلخل اذلي يرتتب ىلع ذلك، تزداد، مع تطور قوى اإلنتاج 
برشية ومادية، حدة اتلناقض اهلييلك للعملية االقتصادية العينية: نقص استهلك/ 
إنتاج: إذ تتدىن القدرة الرشائية للغابلية من الساكن، ومعها طلبهم ىلع  فائض 
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السلع املنتجة، بالنسبة للطاقة اإلنتاجية لقوى اإلنتاج، األمر اذلي يتبدى ىلع 
هذا انلحو يف ضيق نسيب للسوق ادلاخلية. من هنا يأيت الرهان ىلع السوق ادلويلة. 
الرصاع من أجل هذه السوق حيتد بني رؤوس األموال اليت يمارس أقواها حرًبا 
ال هوادة فيها لضمان هيمنته يف السوق ادلويلة. فيكون االجتاه لركود يتبدى حنو 

منتصف القرن معرًبا عن اجتاه يقصد أن يكون زمنيًّا.
احتاكر احلياة االقتصادية حول احتاكر سيطرة رأس املال ىلع قوى اإلنتاج البرشية - 

واملادية، ينتج يف ذات الوقت إماكنية اتلرصف يف األثمان يف اجتاه االرتفاع )ومن 
ثم رضورة هجران قاعدة اذلهب) وإماكنية أن حيتكر اجلهاز املرصيف، املسيطر 
عليه من رأس املال املايل، خلق انلقود، خاصة انلقود االئتمانية. وهو ما يعطيه 
إماكنية السيطرة ىلع الكتلة انلقدية املطلقة يف اتلداول، ومن ثم إماكنية أن يؤثر 

ىلع مستوى األثمان. من هنا يأيت اجتاه تضخيم يمتد زمنيًّا. 
ويزتامن اتلضخم مع الركود، تزامنًا يربك السياسة االقتصادية لدلولة الرأسمايلة.- 
إماكنية أن حيتكر رأس املال املايل، بمنطقه اخلاص، عرب احتاكره خللق انلقود، - 

املال انلقدي بني املجاالت املختلفة للنشاط االقتصادي  عملية توزيع رأس 
إزاء الصعوبات املزتايدة أمام  العيين وانلقدي واملايل، ويميل، كنتيجة ذللك، 
املصاب  العيين  االقتصادي  النشاط  حشايا  يف  للربح  مرتفع  معدل  حتقيق 
إنتاج، نقول أن يميل  باتلناقض بني نقص استهلك وفائض  الشلل  بما يشبه 
رأس املال املايل إىل توجيه رأس املال انلقدي ىلع حنو مزتايد حنو نشاط مايل 
يتباعد تدرجييًّا عن أساسه االقتصادي العيين. وعليه، تتأكد شبه االنفصامية 
 للرصاع بني رؤوس 

ً
بذلك جماال العيين، منتجة  املايل وأساسه  املال  بني رأس 

األموال، أي جمال اإلنتاج العيين، رصاع بني رؤوس أموال تهجر املركز احلقييق 
للحياة االقتصادية تلهيم يف سماوات يزداد تباعدها عن هذا املركز.
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اخلطــوة اثلانيــة يف منهجيــة دراســة األزمة:حنــو اتلغيــريات اهليلكيــة األساســية يف 1 2	
االقتصــاد األمريكــي خــالل العقــود اثلالثــة األخــرية: 

أول تغري هييلك يتحقق بتبلور »نمط« للتقسيم ادلويل للعمل تقوده الرشاكت دويلة ) ))
النشاط)34): 

غرس اتلقسيم ادلويل للعمل املسىم باتلقسيم »اتلقين« اذلي يربز خصيصة أ) 
هذا  ىلع  ادلويل.  االقتصاد  مستوى  ىلع  الرأسمايل  االقتصادي  للمرشوع 
انلحو جيد »العامل اجلمايع« للمرشوع الرأسمايل نفسه مواجًها ىلع مستوى 

النشاط االقتصادي يف االقتصاد ادلويل:
اجلمايع« -  »العامل  جمال  من  يوسع  اذلي  اإلنتاج  تدويل  من  جديد  بشلك 

يلصبح »العامل اجلمايع ادلويل«.
املكونة -  االقتصاديات  بني  اتلقنية  املتبادل  االعتماد  علقات  بتكثيف 

للقتصاد ادلويل.
برسعة أكرب النتشار أثر حدث معني يف اقتصاد معني إىل بقية االقتصاديات - 

املعلوماتية،  ثلورة  املزتايد  االشتعال  مع  خاصة  ادلويل،  للقتصاد  املكونة 
ووسائل انتقال مفرداتها يف الفضاء الكوين.

انلقل -  جمال  يف  املتلحقة  باتلطورات  القومية  االقتصاديات  تشابك  ازدياد 
ادلويل.

)34)  اليت يسميها ابلعض خطأ بالرشاكت متعددة اجلنسية. إذ يه اعدة تنتيم إىل دولة رأسمايلة متقدمة 
دولة  احلماية  هذه  توفري  يف  يشاركها  وقد  للخطر،  تعرضها  عند  العسكرية  حىت  احلماية  هلا  توفر 
رأسمايلة أخرى، خاصة إذا اكنت الرشكة مملوكة لرؤوس أموال متعددة اجلنسية. تذكر ثلثية العدوان 
العسكري ىلع مرص عندما أممت يف 6)9) رشكة قناة السويس. وهو عدوان أيدته سلبيًّا الواليات 

املتحدة األمريكية. 
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ويه ب)  دويلة،  رشاكت  تقوده  للعمل  ادلويل  للتقسيم  »بنمط«  يتعلق  األمر 
احتاكرات كبرية اعدة ما تتلصق يف »جممواعت مايلة عملقة«: 

والقوة -  االستثمار،  زاوية  )من  الكبري  باحلجم  النشاط  دويلة  الرشكة  تتمزي 
العاملة، واالستثمار األجنيب املبارش، ونصيبها يف انلاتج ادلويل، ويف اتلجارة 

ادلويلة).
ويه تستبدل اتلجارة مع اآلخرين باإلنتاج يف ديارهم. ويف أدائها هذا ترسم - 

اسرتاتيجية طويلة املدى وختطط ىلع مستوى االقتصاد ادلويل.
كما تستهويها العلقات الرصاعية ليس فقط مع االقتصاد األم، وإنما أيًضا - 

مع االقتصاد املضيف.
ويه تمثل ذاتًا اقتصادية قوية يف االقتصاد ادلويل، وأحيانًا ما تكون أقوى - 

من كثري من االقتصاديات الرأسمايلة املتخلفة.

ومن  ادلويلة،  املايلة  السوق  توحيد  من  املايل  النشاط  دويلة  الرشاكت  وتستفيد 
حرية حركة رأس املال املايل، ومن توسيع جماالت أدائه:

إما يف شلك استثمار أجنيب مبارش )خاصة يف املستوى األشد من األزمة).- 
أو يف شلك »رأس املال الطائر« يف الزمن القصري، املضارب يف القيم املنقولة - 

بني خمتلف أرجاء السوق املايلة ادلويلة، خاصة يف انقضاضه يف أوقات أزمات 
االقتصاديات الرأسمايلة املتخلفة )حيث تنخفض أثمان األسهم والسندات 
اخلاصة باملرشواعت الوطنية أثناء األزمة االقتصادية) ليشرتي هذه املرشواعت 

ا. ًـّ بأثمانها املنخفضة ويه يف قاع األزمة العبًا بذلك ادلور ريعي
األوراق -  وأسواق  العملت  رصف  أسواق  يف  املضاربية  احلىم  بتكثيف  أو 

املايلة )املمثلة واملشتقة).



186 اإلسهام العريب املعارص يف اثلقافة العاملية: حوار عريب - غريب186

ثاين اتلغيريات اهليلكية يرتبط بعملية إدخال اتلكنولوجيات اجلديدة يف النشاط ) 2)
االقتصادي بصفة اعمة، ويف االقتصاد العيين بصفة خاصة، يف مرحلة من مراحل 
تطور االقتصاد الرأسمايل تتمزي بأن مزايا اتلبادل ادلويل تتحقق بالسبق يف إدخال 
نفقة  إنقاص  ثم  ومن  العمل  إنتاجية  لزيادة  املحققة  اتلكنولوجية  اتلجديدات 
اإلنتاج ىلع حنو يمكن من ادلخول يف السوق ادلويلة بأثمان تنافسية، خاصة 
إذا ترتب ىلع إدخال اتلجديدات اتلكنولوجية إحلل اآللة حمل العامل، ومن ثم 
اتلأثري سلبيًّا ىلع مستوى أجور القوى العاملة األجرية يف سوق العمل))3). األمر 
ثاثلة، تكهرب احلياة االقتصادية وتضّيق من فرص  بثورة تكنولوجية  متعلق 
العمل ىلع حنو يمكن أن يثري الظن يف أن سوق العمل يشري إىل أن القوة العاملة 
اليت  للكيفية  وفًقا  املال  رأس  تراكم  احتياجات  عن  تزيد  املتاحة  السلعية 
يسمح بها اإلطار اتلنظييم احلايل هلذه العملية. ويرّسع الرصاع املزتايد يف السوق 
ادلويلة من معدل اتلغيري يف تقنيات )أي فنون) النشاط االقتصادي. انلتيجة: 
ازدياد معدل ابلطالة يف أحناء االقتصاد ادلويل، وظهور أشاكل جديدة من اغرتاب 
القوة العاملة: اتلهميش املعايش، اإلبعاد االجتمايع، اإلقصاء من سوق العمل 
للقيام  اللزمة  واملهنية  واذلهنية  الصحية  باحليوية  العامل  تمتع  استمرار  رغم 
ملواجهة  اتلكنولوجية  اتلغيريات  معدل  تكثيف  أن  ذلك  إىل  يضاف  بالعمل. 
املتناسق »للعامل اجلمايع« بصفة  املنافسة االحتاكرية يمكن أن يربك األداء 
اعمة و»العامل اجلمايع ادلويل« بصفة خاصة، مؤثًّرا بالسلب ىلع إنتاجية هذا 
االجتمايع،  املستوى  اجلديدة. ىلع  اإلنتاج  فنون  إدخال  نلفقة  بالنسبة  العامل 

العمليات  يف  اآلالت  استحداث  ىلع  العرشين  القرن  أوائل  يف  األملان  العمال  ثورة  اكنت  هنا  من   (3((
اإلنتاجية لرأس املال، وحتطيمهم تللك اآلالت اليت صارت »توفرهم« يف سوق العمل، وهو ما قدمه 

الاكتب األملاين »إرنست تولري« Ernest Toller اعم 923) يف مرسحيته »حمطمو اآلالت«.    
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العملية إلدخال اتلجديدات اتلكنولوجية ليس فقط يف االستبعاد  تساهم هذه 
املتوسطة.  الطبقة  تبعرث  يف  كذلك  وإنما  العاملة  الطبقة  من  ألفراد  االجتمايع 
ويؤدي هذا إىل نقص نسيب يف األجور واملرتبات بنصيبها النسيب يف ادلخل القويم 
يف حلظة تتآلك فيها، مع سيادة اتلضخم وابلطالة، أنظمة اتلأمينات االجتماعية. 
ينجم عن ذلك، يف انلهاية، انلقص النسيب يف القوة الرشائية لألغلبية )بالنسبة 

ملا هو منتج فعًل يف جمال االقتصاد العيين).

ثالث اتلغيريات اهليلكية يف االقتصاد ادلويل يفرض نفسه أثناء انلصف األول من ) 3)
سبعينيات القرن املايض: انهيار انلظام انلقدي ادلويل »لربيتون وودز«: 

مع أول تعبري نقدي عن األزمة اهليلكية للقتصاد ادلويل حتت هيمنة رأس املال - 
األمريكي، جتد الواليات املتحدة األمريكية نفسها مهددة بتآلك رصيدها 
املحددة يف  واذلهب  األمريكي  ادلوالر  بني  العلقة  يسند  اذلي  اذلهب  من 
بفصم  فتقوم  األمريكية.  املتحدة  الواليات  قانوين من حكومة  بتعهد   (934
العلقة بني ادلوالر واذلهب وتتوقف عن حتويل ادلوالر إىل ذهب بسعر حمدد.

األمريكي -  للقتصاد  النسبية  القوة  بفضل  يبىق  األمريكي  ادلوالر  لكن 
ادلويلة  االقتصادية  املنظمات  وسيطرته ىلع  هذا  املال  لرأس  ادلويلة  واهليمنة 
يبىق  ذلك  بفضل  ادلويل)،  انلقد  وصندوق  واتلعمري،  لإلنشاء  ادلويل  )ابلنك 
دويلة  رصف  سوق  يف  يبىق  لكنه  ادلويلة.  للعملة  ممثًل  األمريكي  ادلوالر 
فقدت أهم ما يتعني أن تتمزي به لسيولة العلقات اتلباديلة: استقرار أسعار 

رصف العملت انلقدية بدورانها حول حمور راكئزي. 
يمثل ادلوالر مرجعية واحدة يف حتديد قيمة لك العملت اليت تدور يف فلكه - 

فيتبدل احلال يف سوق الرصف ادلويلة حنو غياب استقرار أسعار العملت يف 
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العلقات االقتصادية ادلويلة، وحنو عدم استقرار أسعار الرصف األمر اذلي 
يُصّعب من ممارسة قيام العلقات االقتصادية ادلويلة. لكن ذلك ال يمثل إال 
آيلة لألداء. إذ إن عدم استقرار سعر رصف العملت يدفع إىل إغراء املضاربة: 
حتقيق الربح املايل بممارسة جتارة العملت، حتقيق أرباح »تسقطها الرياح«)36) 

عرب االستفادة من فروق أثمان العملت يف الزمان ويف املاكن. 
تبادل انلقود يصبح، بعد أن اكن وسيلة حتقيق اتلبادل ادلويل للسلع العينية، - 

هدفًا يف ذاته، تلحقيق ربح مايل.
مع ازدياد عدد ادلول، أشخاص االقتصاد ادلويل، وتوسع اتلجارة ادلويلة تصبح - 

نشاًطا  بينها)  فيما  العملت  تبادل  )سوق  ادلويلة  الرصف  سوق  يف  املضاربة 
ادلويلة،  السوق  يف  يوميًّا  حجمه  يتضاعف  املايل،  للربح  جملبًا  مايلًّا  نقديًّا/ 
ويصبح عدم استقرار أسعار رصف العملت اآليلة ليك تصبح املضاربة شلك 
السلوك الرئييس يف سوق الرصف ادلويلة. األمر اذلي يزيد من آثارها مع توسيع 

السوق املايلة ادلويلة عقب اتفاق بريتون وودز يف 944).
املعدية: -  يربز طبيعته  املايل  املال  لرأس  أصبح حموريًّا  اذلي  السلوك هذا  نمط 

إذ هو ينترش يف لك أراكن السوق املايلة ادلويلة: يف ابلورصة اتلقليدية، خاصة 
يف السوق اثلانية لألوراق املايلة، األمر اذلي يقوي من سطوة رأس املال املايل 
)اذلي يمتلك مفتاح رأس املال انلقدي). هذا انلمط املضاريب يتجّذر يف حقيقة 

أن عدم ايلقني يمثل احلقيقة اتلارخيية السائدة للقتصاد السليع الرأسمايل.
مع سيطرة رأس املال املايل ىلع السوقني )سوق رصف العملت وسوق األوراق - 

املضاريب،  نشاطه  نطاق  توسيع  عن  ابلحث  دائم  انلهم،  دائم  يصبح  املايلة) 
 

ًّ
حمل أصبحت  اليت   ،)Les Securités dérivées( املشتقة  املايلة  األوراق  حنو 

Windfall profit:  يه األرباح انلامجة عن األنشطة املضاربية يف سوق األوراق املايلة.  (36(
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للمضاربة بل حدود تقريبًا يف إحدى أراكن السوق املايلة، أي سوق »املشتقات 
املايلة«: وبهذا يكتمل اغرتاب رأس املال املايل.

مع صريورة املضاربة نمط السلوك العام يف أسواق الرصف واألسواق املايلة ادلويلة، - 
تتضخم أحجام املعاملت يف هذه األسواق ملستويات من االرتفاع جبانبها تصبح 
احتياطيات ابلنوك املركزية لدلول حمدودة القدرة ىلع مواجهة صعوبات اتلعامل 
يف السوق ادلويلة. وتبدأ هذه ابلنوك يف فقدان سلطتها خاصة يف جمال السياسات 
احتاكرية  مايلة  مرشواعت  ممارسات  مواجهة  يف  وخاصة  واتلجارية،  انلقدية 

عملقة يف ابلحور املضطربة للسوق املايلة ادلويلة.

العيين،  االقتصاد  قاعدة  إىل  بالنسبة  املايلة  األسواق  تطور  عن  فكرة  تلكوين 
 200٧ لسنة  ادلويلة  السوق  يف  ايلومية  اتلعاملت  بمتوسط  اخلاصة  األرقام  فلنأخذ 

)بمليار دوالر الواليات املتحدة األمريكية).

20) مليار 80$4300$)) 20$) $
تعاملت يف 

ابلورصة
تعاملت يف 
سوق الرصف

تعاملت يف 
سوق املشتقات

انلاتج العيين

جمايل اتلعاملت يف السوق املايلة:

20) + 80)) + 4300 = 6000 مليار دوالر
نسبة العيين إىل املايل: 20): 6000، أي ): 0)

هذه النسبة تقل إذا أضفنا إىل املايل 360 ملياًرا: حجم االئتمان يف السوق انلقدية 
يف هذا العام.



190 اإلسهام العريب املعارص يف اثلقافة العاملية: حوار عريب - غريب190

اتلغري اهلييلك الزمين الرابع للقتصاد ادلويل خلل العقود اثللثة األخرية يتمثل ) 4)
يف  خاصة  بصفة  تتمثل  اليت  ادلويل،  االقتصاد  هيلك  يف  املستمرة  اتلغريات  يف 

الصنااعت »الرائدة« ومواطن توطينها.
فقط. -  مايلة  أو  اخلليج)  )دول  ومايلة  إنتاجية  اقتصادية جديدة،  قوى  ظهور   

انتقال الصنااعت عرب حدود ادلول، ألسباب اقتصادية وأسباب تتعلق بابليئة 
)وأوجاعها عرب أداء املرشواعت الرأسمايلة اليت تنشغل أساسيًّا بتعظيم الربح 

انلقدي حىت ولو حتقق ذلك عرب نشاط اقتصادي ضار بابليئة).
 يف اتلغري يف نمط سلوك القوى االقتصادية ادلويلة الكبرية، وخاصة الواليات - 

من  املزيد  حنو  وعسكريًّا)  وسياسيًّا  اقتصاديًّا  )سلواًك  األمريكية  املتحدة 
املال األمريكي يف  أزمة هيمنة رأس  إطار  »العوملة« يف  راية  العدوانية حتت 
االقتصاد ادلويل. والسيع بللـقـنة ادلول املراد السيطرة عليها ورشذمة جمتمعاتها 
استهلكية  أفرادها، كوحدات  واصطياد  ادلينية  أو  اجلنسية  العنرصية  بإثارة 
عرب احلملت اإلعلنية القاهرة يف فضاء إعليم يسيطر عليه رأس املال هذا. 
دون أن ننىس اتلدخل يف الشئون ادلاخلية لدلول ذات االقتصاديات املتخلفة 
عرب »حروب استباقية« حتت رايات أيديولوجية خادعة )اكحليلولة دون امتلك 

ادلولة لألسلحة انلووية).
أكرث -  بذلك  بدلانه يلصبح  معظم  وتعمق ختلفه يف  اثلالث«)3٧)  »العالم  تفكك 

تعرًضا إلاعدة اتلهامه يف السوق الرأسمايلة ادلويلة. 
املايلة -  السوق  توحيد  ادلويل: حماوالت  للقتصاد  اتلنظييم  اإلطار  تغريات يف 

ادلويلة تلحويل العالم إىل حقل قانوين واحد يتمتع فيه رأس املال ادلويل باحلرية 

همش  أن  بعد  الغريب  املال  رأس  جانب  من  ُصك  ألنه  نظًرا  كثرية  حتفظات  املفهوم  هذا  ىلع  نلا   (3٧(
جمتمعات اجلنوب، وغزاها، ثم وضع تصنيفه العنرصي هذا بإزائها. )املحرر).
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واالستفادة من هيمنة رأس املال األمريكي ىلع هذه السوق - تضاؤل دور ابلنك 
ادلويل لإلنشاء واتلعمري وصندوق انلقد ادلويل بعد اكتشاف الشعوب، خاصة 
»السرتاتيجيات  تروجيهم  املتخلفة،  الرأسمايلة  االقتصاديات  ذات  ابلدلان  يف 
اقتصادية« خادمة لرأس املال ادلويل تشرتط اعتناقها بواسطة ادلول اليت تتطلع 
إىل االقرتاض منها ليك حتصل ىلع قروض من هاتني املنظمتني »الرأسمايلتني« 
ادلويلة)38). يضاف إىل اتلضاؤل »تضعضع« املنظمة العاملية للتجارة اليت حلت 
يف 994) حمل منظمة »اجلات« تلوحيد السوق اتلجارية ادلويلة يف ظل حماوالت 

اهليمنة لرأس املال األمريكي.
 حماوالت للتاكمل االقتصادي اإلقلييم )يف أوروبا، آسيا، أمريكا اللتينية، - 

إفريقيا).
اتسااًع لزييد من -  قواه يف سوق أكرث  املال االحتاكري تلجميع   حماوالت رأس 

اتلنافسية يف السوق ادلويلة.
 حماوالت للتاكمل متعدد األبعاد يبدأ باتلاكمل االقتصادي ىلع أمل انلجاح - 

السيايس )االحتاد األورويب، ىلع سبيل املثال).
حماوالت اتلاكمل بني حكومات دول تراها شعوبها مهددة ملصاحلها وحتظى من - 

ثم بالرفض السيايس من جانب الشعوب )كمحاوالت اتلاكمل بني االقتصاديات 
العربية عرب تشكيل »مجهوريات متحدة« ال تكون إال قصرية العمر))39). 

انظر يف ذلك، حممد دويدار، العالقة بني االقتصاد املرصي وصندوق انلقد ادلويل، مرص املعارصة، العدد   (38(
))2/4)4، يناير/ إبريل 988). وكذلك، مبادئ االقتصاد السيايس، اجلزء اثلالث، االقتصاد ادلويل، دار 

اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 99٧)، الفصل اثلاين.
)39)  وابلقاء يف اعملنا العريب »ليس« »إال هلل«، عز وجل.



192 اإلسهام العريب املعارص يف اثلقافة العاملية: حوار عريب - غريب192

األمريكية تلحقيق -  املتحدة  الواليات  بواسطة  ادلويلة  العلقات  عسكرة 
أهداف اقتصادية )العدوانات العسكرية للواليات املتحدة األمريكية ىلع 

بلنان، ىلع الصومال، ىلع العراق....).
اتلغيريات يف هيلك االقتصاد ادلويل ختلق اعلًما من عدم ايلقني -   لك هذه 

أساسها  مقدمتها  ويف  ادلويلة،  العلقات  تواجه  اليت  املخاطر  من  بالعديد 
االقتصادي. 

يصاحب هذه اتلغيريات يف هيلك االقتصاد ادلويل إعلن رأس املال ادلويل، ممثًل ) ))
بالرشاكت دويلة النشاط الليربايلة االقتصادية اجلديدةكشعار أيديولويج. وبينما 
يرفع رأس املال األمريكي هذا الشعار ويدفع اآلخرين إىل أن تبتعد دوهلم عن 
احلياة االقتصادية، تعتنق ادلولة األمريكية سياسة اقتصادية أكرث تدخلية يف 

النشاط االقتصادي، كما سرنى فيما بعد. 

اخلطــوة اثلاثلــة يف منهجيــة دراســة »األزمــة«: آثــار هــذه احلركــة الزمنيــة لالقتصاد 1 3	
ــة أداء  ــرية ىلع كيفي ــة األخ ــود اثلالث ــالل العق ــة خ ــريات اهليلكي ــمايل واتلغ الرأس

متــوازن هلــذا االقتصــاد. هنــا نفــرق بــني: 

آثار اقتصادية مبارشة ملحددات القوة الرشائية ىلع الغابلية من الساكن.- 
واآلثار ىلع كيفية أداء العملية االقتصادية من خلل جممواعت علقات هذه - 

العملية.
نقص ) )) اإلنتاج/  فائض  بني  اتلناقض  حدة  ازدياد  املبارشة:  االقتصادية  اآلثار 

انعدام  يزتايد  ادلخول  تلوزيع  )نمط  املال  لرأس  املنتظم  والرتكز  االستهلك 
احلد  االقتصادية:  للعملية  احلدة  املتعاظمة  االحتاكرية  )أي  اتلمركز  عداتله)، 
من معدل استخدام قوى اإلنتاج، اتللعب باألثمان وبالكتلة انلقدية، آثار ىلع 
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األجور احلقيقية) اإلدخال املزتايد الرسعة للتجديدات اتلكنولوجية )مع آثارها 
السلبية ىلع عمالة القوة العاملة). لك هذه االجتاهات جتتمع ليك تكون القوة 
انلاتج  يمتص  للطلب  لضمان مستوى  الساكن غري اكفية  للغابلية من  الرشائية 
االجتمايع. األمر يتعلق هنا بطلب الغابلية للسلع االستهلكية وطلب وحدات 
اإلنتاج الصغرية واملتوسطة، خاصة عندما يكون دلينا وحدات فلحية وحرفية 
أو حىت وحدات من القطاع »غري الرسيم« ىلع السلع اإلنتاجية: هنا تربز حبدة 
غري مسبوقة ظاهرة عدم الكفاية الزمنية للطلب احلايل تلحقيق اتلوازن بالنسبة 
للناتج االجتمايع املنتج بالفعل. من هنا تربز رضورة استكمال هذا الطلب. وألن 
ادلخول انلقدية احلايلة للغابلية )كما تتحدد بدرجة الرتكز يف الرثوة االقتصادية 
العمل) ال تستطيع أن تسد اثلغرة؛  العملية االقتصادية ىلع خلق فرص  وقدرة 
يربز االجتاه حنو دخوهلم املستقبلية، أي ادلخول املستقبلية للغابلية: ِاشرَتِ ايلوم 
ولكن ادَفْع بأقساط يف املستقبل)40). وهكذا ينترش رهان رأس املال ىلع ادلخول 
املستقبلية ذلوي ادلخول املحدودة أو الغائبة أصًل. وتلفعيل ذلك يزودنا هدف 
ابلنوك،  بانلقود،  تتجر  اليت  املرشواعت  تقدمه  االئتمان  بوسيلة:  الربح  تعظيم 
تغذيها دخوهلم  أقساط  للسلع ىلع  املشرتون  يدفعها  فائدة  بأسعار  انلقود  تقدم 
املستقبلية. وىلع ذلك، حيقق رشاء السلعة الربح انلقدي للمرشوع اذلي أنتجها، 
ويعود جزء من الفائض اذلي أنتج يف هذا املرشوع بواسطة عمل القوة العاملة 
يسمح  اذلي  االئتمان  يقدم  اذلي  املايل  املال  رأس  إىل  اجلزء  هذا  يعود  األجرية، 
بإتمام املعاملة، يف شلك فائدة نقدية ويزتايد عدد املشاركني يف العملية اتلباديلة: 

مع حتفظ رأس املال إبلاس العملية ثوب »األمانة« ىلع مبلغ من انلقود حىت يوصف عدم دفع األقساط   (40(
قانونيًّا بأنه من قبيل خيانة األمانة، األمر اذلي حيتم الرحلة من »ادلار إىل انلار«.
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املرشواعت اليت تنتج السلع وتدفع األجور انلقدية، مدفوعة بهدف تعظيم - 
الربح انلقدي، هدف رأس املال املنتج.

املرشواعت اتلجارية اليت جتد زبائن للربح اتلجاري )ربح االغرتاب)، هدف - 
رأس املال اتلجاري.

الربح -  تلحقيق  تسوقه  واليت  االئتمان  تلقديم  املستعدة  املايلة،  املرشواعت 
املايل، هدف رأس املال املايل.

ومنها  املعمرة))4)،  االستهلكية  السلع  رشاء  يف  الظاهرة  هذه  جمال  ويتسع 
املساكن، للمستهلكني، والسلع اإلنتاجية للوحدات اإلنتاجية الصغرية واملتوسطة 
احلجم. وعرب املمارسة العملية هلذه العمليات تتبلور األدوات القانونية تلفعيلها: عقد 
ابليع باتلقسيط للسلع االستهلكية)42)، وعقد االئتمان اتلأجريي)43) للسلع اإلنتاجية.

هذه اآليلة اليت يستطيع بمقتضاها األفراد )والعائلت) احلصول ىلع السلع رغم 
عدم كفاية أجورهم ومرتباتهم انلقدية احلايلة.

تسمح للمرشواعت اإلنتاجية ببيع انلاتج احلايل رغم عدم كفاية القوة الرشائية - 
احلايلة للغابلية.

االئتمان -  بتقديم  املايل  الربح  بتحقيق  واملايلة  املرصفية  للمرشواعت  تسمح 
اللزم إلتمام املعاملة.

كأجهزة اتلليفزيون والسيارات واألجهزة الكهربائية املزنيلة، وغريها من سلع الغواية الرأسمايلة اليت   (4((
تطلقها املرشواعت دلفع املشرتين حنو سوق العمل األجري للحصول ىلع دخل نقدي يمكن من رشاء 

هذه السلع.
 The hire purchase contract.  (42(

 The leasing contract.  (43(
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تدفع باألفراد، مع الوقت، إىل اختاذ قرارات الرشاء االستهلكية بغري كثري من - 
اتلعقل وبنوع من »الغواية« االستهلكية. األمر اذلي يمكن أن يؤدي إىل نوع 
ادلائم  الرهن  مع  االدخار)44)  من  األفراد  يمنع  اذلي  االستهليك«  »اهلوس  من 
دلخوهلم املستقبلة. وجيد اغبلية األمريكيني أنفسهم حايلًّا يف مثل هذا الوضع.

يمكن أن حيد من حرية اتلرصف للطبقات العاملة واملتوسطة عندما تستديع - 
عن  اإلرضاب  يف  احلق  استعمال  الرأسمايلة  املرشواعت  مع  العمل  علقات 
العمل، إذ مع وجود العامل يف حالة مديونية شبه دائمة يفكر كثرًيا قبل املوافقة 
ىلع املساهمة يف اإلرضاب العمايل خشية أن ينقطع دخله انلقدي أو يتناقص 
 للمساءلة القانونية، 

ًّ
فيخل بالزتامه بدفع أقساط الرشاء باتلقسيط ويصبح حمل

فضًل عن ارتباك أحواهل املايلة، ومن ثم أحواهل املعيشية. احلصيلة تتمثل يف 
إنقاص ادلافع العمايل إىل املساهمة اإلجيابية يف النشاط السيايس اهلادف إىل 

حتقيق املصالح العمايلة املرشوعة رأسمايلًّا.
وذلك ألن -  األثمان.  ارتفاع  األجور رغم  تتبع سياسة جتميد  أن  لدلولة  يسهل 

الرشاء  فيها عن طريق  يرغبون  اليت  السلع  دائًما ىلع  اذلين حيصلون  األفراد 
حكومة  )استطاعت  انلقدي  دخلهم  ملستوى  أقل  اهتماًما  يولون  باتلقسيط 
الواليات املتحدة األمريكية جتميد األجور من 99٧) إىل 200٧، رغم ارتفاع 

أثمان الطاقة واملنتجات الغذائية، وكلهما من رضوريات احلياة ايلومية).

هذه ) 2) علقات  من  مكوناتها  عرب  االقتصادية  العملية  أداء  كيفية  ىلع  ذلك  أثر 
العملية:

 Une sorte de consommanie.  (44(
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إنتاج أ)  العامل اجلمايع اذلي يقوم بعملية  بالنسبة تلجمع العلقات داخل 
العمال  من  عدد  بواسطة  الواحدة  السلعة  إنتاج  عمل  تقسيم  ىلع  السلعة 
املنتج  إنتاج  سبيل  يف  خطوة  تمثل  جزئية  عملية  بمفرد  منهم  لك  يقوم 
الواحد، نقول بالنسبة هلذا العامل اجلمايع تؤدي رسعة إدخال اتلجديدات 
اتلكنولوجية ىلع عملية إنتاج السلعة اليت يفرضها الرصاع اتلنافيس بني 
كربى االحتاكرات إىل إنقاص إنتاجية »العامل اجلمايع«، خاصة مع اتلوسع 
يف جمال هذا العامل اجلمايع )عندما يتعلق األمر بإنتاج السلعة يف مرشوع 
عملية  تدويل  عرب  خمتلفة  بدلان  يف  السلعة  مكونات  ينتج  النشاط  دويل 
إنتاج سلعة واحدة) اذلي يضم، مع تدويل عملية إنتاج السلعة الواحدة، 
 من جمتمعات متعددة ينتمون إىل مصادر اجتماعية وخلفيات ثقافية 

ً
عماال

وتواريخ فنية خمتلفة تؤدي مجيًعا إىل تصعيب حدوث اتلناسق داخل العامل 
اجلمايع األمر اذلي ينقص من اإلنتاجية بالنسبة للنفقة االجتماعية إلنتاج 
اتلكنولوجيا وحدة استعماهلا )ويه نفقة ال يتحملها فقط املرشوع الكبري 
العام  اإلنفاق  كذلك  يتحملها  اتلكنولوجية،  للبحوث  مركًزا  يمتلك  اذلي 

ىلع اتلعليم وابلحوث العلمية واتلكنولوجية).

للنفقات  بالنسبة  االجتمايع  انلاتج  يف  نسيب  انكماش  بصدد  نكون  هنا 
االجتماعية.

إىل هذا يضاف أثر املحدودية النسبية للنصيب النسيب للغابلية يف القوة الرشائية 
ادلخول  توزيع  »نمط«  يثريها  حمدودية  العيين.  االقتصاد  يف  أنتجت  اليت   العينية 
تركز  بكيفية  يتحدد  اذلي  انلمط  وهو  لألثمان)  العام  املستوى  حركة  كيفية   +(

وتمركز رأس املال.
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هذان االجتاهان، وقد أصبحا زمنيني، يزيدان من حدة اتلناقض نقص استهلك/ 
االجتار يف  مستوى  انلقدي ىلع  الربح  مزتايد حتقيق  حنو  حمددين ىلع  إنتاج،  فائض 
ليس إلنتاج  اإلنتاج،  قوى  من  مزتايد  تثور رضورة ختصيص جزء  هنا  من  السلعة. 
املزيد، دائًما تلرصيف ما أنتج بالفعل: تبديد هذا اجلزء من قوى اإلنتاج من وجهة 
نظر املجتمع. ونشهد، اكجتاه زمين، استخداًما غري اكمل لقوى اإلنتاج املوجودة بالفعل، 
باإلضافة إىل كفاءة حمدودة يف استعمال ما يستخدم منها. األمر اذلي حيقق تضييعها 

نسبيًّا يف حركة العملية االقتصادية.

اجلميع ب)  املستوى  ىلع  االقتصادية  العملية  علقات  ملجمل  بالنسبة 
فائض  استهلك/  نقص  اتلناقض  حدة  تكثيف  مع   ،Macroeconomic

إنتاج، تصبح عدم كفاية الطلب اليلك الفعال مزمنة. األمر اذلي يدفع إىل 
حماوالت رفع مستوى الطلب اليلك بواسطة: 

اتلوسع يف االئتمان اذلي يقدم لألفراد املستهلكني ومللك الوحدات اإلنتاجية - 
انلقدية  ادلخول  ىلع  بالرهان  احلايل  الطلب  لزيادة  واملتوسطة:  الصغرية 

املستقبلية.
يف -  تفوق  بأهرامات  االقتصاد  حنايا  خترتق  أن  املايل:  االقتصاد  حنو  باتلوجه 

حجمها أهرامات األجداد الفراعنة: تعاملت متعايلة الطبيعة املضاربية، اليت 
حتمل ىلع أوراق ائتمانية )ال تتضمن، يف نهاية املطاف، إال انعدام األمان، أي 
املخاطرة) انعدام األمان؛ األمر اذلي يراكم بناًء فوقيًّا هرميًّا يضغط بعنف 
ىلع القاعدة االقتصادية العينية. وتصبح قوى اإلنتاج املستخدمة يف النشاط 
املايل وزنًا طفيليًّا ينقص القدرة اخللقة للقتصاد العيين: مزيد من انكماش 

يف ناتج القاعدة االقتصادية بالنسبة لقوى اإلنتاج املوجودة فعًل.
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أما بالنسبة ملجمل علقات العملية االقتصادية الرأسمايلة بإطار تنظيمها ج) 
املجتميع، فيف ظل احتاكر رأس املال اخلاص للنشاط االقتصادي، ينحرس 
ىلع  العام  الطلب  تلقليص  بذلك  مؤديًا  االقتصادية،  احلياة  يف  ادلولة  دور 
السلع واخلدمات من جانب األفراد واملؤسسات احلكومية، بالقياس إلمجايل 
الطلب الفعيل عليها يف املجتمع، وهو ما يرتتب ىلع تنايم تقسيم العمل ىلع 
الصعيد ادلويل، وما يفيض إيله من تفاقم ردود األفعال بني الطلب ادلاخيل 
املخاطرة  دور  من  بذلك  مصعًدا  عليها،  اخلاريج  والطلب  السلع،  ىلع 
جمتميع  تنسيق  غياب  ظل  يف  وذلك  االقتصادية،  القرارات  يف  العشوائية 
مسبق يستهدف حتقيق رشوط أداء متوازن للعملية االقتصادية يف مسارها 
عرب الزمن. بل إنه حىت إذا ما بزغت رضورة تلدخل ادلولة، فإن اتلضخم يف 
ظل الركود االقتصادي حيد بدرجة كبرية من فعايلة هذه املحاوالت مفضية 

بها إىل مزيد من تفاقم تلك املخاطر.                    
ىلع صعيد العلقة بني نمط سلوك املرشوع االقتصادي الرأسمايل )اخلاص د) 

بادلولة واألفراد) بالنسق األخليق للرأسمايلة، من حيث هو نتاج تارييخ 
أرجاء  اكفة  يف  احلايلة  االقتصادية  املمارسة  فإن  السليع،  القيم  نلظام 
ثقيًل  عبئًا  يمثل  إنما  السلوك  هذا  أن  تبني  ادلويل،  الصعيد  االقتصاد ىلع 
اجتماعية الئقة صحيًّا،  أمل أغلب شعوب األرض يف حتقيق حياة  يتهدد 

وآمنة متحرضة، أي إنسانية حبق.
أخرًيا، لك األوجاع اليت تعاين منها ابليئة الطبيعية/ االجتماعية: من آثار  ه) 
كيفية األداء غري املتناسقة للنشاط االقتصادي )عرب يد تظل خفية طوال 
الربح  تعظيم  هدف  حول  يتمحور  اذلي  الرأسمايل))4)!!)  االقتصاد  عمر 

))4)  يف إشارة خفيفة الظل لـ»ايلد اخلفية« يف نظرية »آدم سميث« االقتصادية. )املحرر).
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املرشوع  يدفع  هدف  فردية،  ملكية  اململوك  الرأسمايل  للمرشوع  انلقدي 
إىل أن يدخل إىل جوفة لك نفع وأن يبعد عن جوفه لك نفقة، حىت لو حالت 
انلفقة دون انتهاك ابليئة الطبيعية للحياة االجتماعية، ليس فقط احلايلة 
وإنما كذلك حياة األجيال املستقبلة أصحاب احلق الطبييع يف توارث بيئة 
املختلفة  بصوره  للبيئة،  االنتهاك  هذا  مفنية.  ملوثة  بيئة  ال  حانية  نظيفة 
الرتبة، يضيف إىل احلد من  املايئ، واهلوايئ، والسميع، وتلوث  من اتللوث، 
القدرات اإلنتاجية، املتمثلة يف استخدام املزيد من فنون اإلنتاج الصديقة 
للبيئة، ىلع احلفاظ ىلع مستوى األداء االقتصادي احلايل، بل وإىل إماكنية 
اإلبقاء عليه إزاء تفاقم اتلناقض بني هدف تعظيم الربح الفردي واحلرص 
ىلع قوى اإلنتاج ىلع حنو يُمّكن ليس فقط من تعظيم ما تعطيه حايلًّا وإنما 
كذلك ىلع استمرارية عطائها مستقبًل. ادلرجة اليت تُنتهك بها ابليئة ىلع 
هذا انلحو تشري إىل املستوى اذلي أصبحت عنده طريقة اإلنتاج الرأسمايلة، 

تارخييًّا، قاضية ىلع القدرة االقتصادية االحتمايلة للمجتمع اإلنساين.

 اخلطــوة اثلاثلــة يف منهجنــا دلراســة األزمــة تتمثــل يف دراســة الوضــع املوقــي، اذلي 1 4	
تتعاظــم فيه األزمــة، ىلع الصعيــد ادلويل:

الصور  ظل  يف  ادلويل،  الرأسمايل  االقتصاد  يقود  اذلي  األمريكي،  االقتصاد 
املختلفة من الرصاع بني رؤوس أموال ادلول الرأسمايلة املتقدمة من أجل اهليمنة يف 

السوق ادلويلة، يقوده اكقتصاد رييع يف علقته باالقتصاديات األخرى أثناء األزمة. 

نلتبنّيَ ذلك حناول أن ندرك:

ماكن االقتصاد األمريكي يف االقتصاد الرأسمايل ادلويل.- 
توجهات هذا االقتصاد خلل العقود األخرية.- 
املوضع اخلاص النفجار اتلعبري املايل عن األزمة.- 
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1- االقتصاد األمريكي يف االقتصاد ادلويل 

أقوى اقتصاد يف العالم )ىلع األقل حىت انفجار األزمة).- 
قارة كبرية غنية باملوارد االقتصادية املتنوعة.- 

من -  املكونة  أوروبا،  تفقد  اآلن  )حىت  واحدة.  وسياسية  اقتصادية  وحدة 
وحدات سياسية خمتلفة، بالسياسة، ما تكسبه من »االقتصاد املوحد«).

تستقبل، ىلع حنو يف اغية االنتقائية، عرب اهلجرة إيلها، قوة اعملة، وخاصة - 
العقول، من جمتمعات حتملت نفقة تكوين هذه القوة دون أن جتين ثمارها.

لم تُعاِن من اآلثار اتلدمريية حلروب الرأسمايلة ىلع الصعيد العاليم، خاصة - 
أثناء احلربني العامليتني )4)9)-8)9)، 939)-)94)).

ابتداًء من اتفاقية بريتون وودز )944)) ادلوالر األمريكي هو عملة العملت - 
)مسنوًدا باذلهب حىت )9٧)-9٧3))، متمتًعا بقبول اعم، داخيل وخاريج – أساًسا 
تلقييم الكثري من السلع االسرتاتيجية دويلًّا –بوصفها –نقوًدا احتياطية لكثري من 

ابلدلان.
وضع ادلوالر األمريكي هذا يسمح للقتصاد األمريكي:- 

املايلة -  السياسة  اتلمويل، يف  )املمتد عن طريق  ادلاخيل  باحلد من اتلضخم 
لدلولة، بسبيل عجز املوازنة العامة لدلولة) وتصديره حنو اخلارج.

باالسترياد من اخلارج بادلفع بادلوالر األمريكي )أي بوعد بادلفع، دون - 
تصدير عيين).

عيين -  تصدير  دون  وغريها)  )العسكرية  اخلارجية  إنفاقاتها  تؤدي  بـأن 
)بادلفع بادلوالر األمريكي).
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بادلوالر -  دفًعا  اخلارج،  باالستثمار يف  النشاط  دويلة  األمريكية  للرشاكت 
األمريكي دون تصدير عيين )إنشاء واكتساب قدرات إنتاجية يف اخلارج).

خاصة عندما ختفض قيمة ادلوالر األمريكي بالنسبة للعملت األخرى، - 
جيعل فرص االستثمار يف داخل الواليات املتحدة األمريكية أكرث جاذبية 
)توجه رؤوس األموال حنو االستثمار ادلاخيل، وخلق طاقات إنتاجية جديدة). 

للواليات املتحدة األمريكية بتجميع مدخرات ادلول األخرى اليت تُراِكم - 
احتياطها ادلويل يف صورة دوالرات أمريكية وتوّظفه يف رشاء أوراق اخلزانة 

األمريكية.
تستورد دون تصدير -  بأن  األمريكية  املتحدة  للواليات  يسمح  الوضع  هذا 

األجرية  العاملة  القوة  تستهلكها  اليت  السلع  األجور،  سلع  خاصة  عيين 
اليت ختتلف طبيعتها وكيانها مع اتلغري يف مستوى املعيشة، خاصة لو اكنت 
سلع  بلعض  ادلاخلية  األثمان  ارتفاع  جزئيًّا،  يعوض،  هذا  نسبيًّا.  رخيصة 
األجور )كأثمان الطاقة واملواد الغذائية). األمر اذلي يسمح باحلد من زيادة 
أو حىت جتميد هذه األجور ملدة  العمل،  إنتاجية  زيادة  العمايلة مع  األجور 
بني  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  األجور  تلجميد  حدث  )كما  معينة 
996) و200٧) بأثره املوايت ىلع معدل الربح اذلي يمثل اعمًل إضافيًّا جلذب 

رأس املال األجنيب حنو االستثمار يف الواليات املتحدة األمريكية.
وحيتوي االقتصاد األمريكي نظاًما مرصفيًّا وسوقًا مايلة يه األكرب يف العالم. - 

مع األخذ يف االعتبار أنه اكن حىت انفجار األزمة يف 200٧ يمثل السوق املايلة 
ادلويلة اليت ال تعرف العوائق، حيث يستوطن املنظمتني انلقديتني ادلويلتان 
ادلويل،  انلقد  وصندوق  واتلعمري،  لإلنشاء  ادلويل  ابلنك  العالم:  يف  األكرب 
رغم  وذلك  األمريكية،  املتحدة  للواليات  الفعلية  للسيطرة  اخلاضعتني 
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ضعفهما املزتايد خلل العقد املايض )حيث كف كثري من ابلدلان عن اتلعامل 
معهما).

بالنسبة للستثمار األجنيب املبارش )خلق طاقة إنتاجية جديدة) باإلنشاء، أو - 
الرشاء، للواليات املتحدة األمريكية: 

القدر النسيب األكرب يف االستثمارات القادمة من اخلارج.- 
والقدر النسيب األكرب يف االستثمارات املتحققة يف اخلارج.- 
تفرض الواليات املتحدة األمريكية قيوًدا ىلع مرشواعت ابلنية األساسية - 

املادية يف مواجهة رأس املال األجنيب. وتفرضها حىت بالنسبة للمرشواعت 
اإلنتاجية احليوية.

يف هذا اإلطار يتوصل رأس املال األمريكي إىل:- 

أن يتوجه حنو االستثمار يف اخلارج حيث قوة العمل أو الطاقة أو املواد األويلة - 
الواليات  من  السلعة  نقل  نفقة  يزيل  اذلي  السوق  يوجد  وحيث  أرخص، 
تغيب  اتلعاملت) وحيث  اتلأمني ىلع  نفقة  )وكذلك  األمريكية  املتحدة 

القوانني املنظمة لعلقات العمل.
من -   %40 العالم  ساكن  من   %( بـ  األمريكية،  املتحدة  الواليات  تستهلك 

موارده الطبيعية )استهلك الطاقة الفردي يف الواليات املتحدة األمريكية 
يفوق نظريه يف إفريقيا بمئات املرات).

جماالت -  إىل  األجنيب  املال  رأس  األمريكية  املتحدة  الواليات  تستقطب 
اتلكنولوجيا العايلة اليت تزيد إنتاجية العمل، حمققة بذلك مزية تنافسية يف 

اتلبادل ادلويل.
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واملتوسطة -  العاملة  للطبقتني  أرخص  استهلكية  أجور وسلًعا  تستورد سلع 
ادلخل  يف  الطبقتني  هلاتني  النسيب  انلصيب  حمدودية  استمرارية  لضمان 
القويم؛ نصيب نسيب يتناقص مع الرتكز واتلمركز يف امللكية الطبقية للرثوة 

االقتصادية. 
ىلع هذا انلحو تنقاد الغابلية، انطواًء، حنو الغايات االستهلكية )أي يعرتيها - 

نوع من اإلدمان االستهليك). ولزيادة طلبها ىلع السلع االستهلكية )تلعويض 
األفراد  إقراض  إىل  املايل  املال  يهرع رأس  الرشائية)  قوتها  النسيب يف  انلقص 
انلقدية  دخوهلم  ىلع  مراهنة  املساكن،  رشاء  فيها  بما  استهلكية،  قروًضا 
إماكنية  من  باحلد  املايل  للنمو  املال  رأس  رشاء  بصدد  ونكون  املستقبلة، 
االستهلك املستقبيل، ومع اتلوسع يف اإلقراض تزيد أرباح ابلنوك، بدًءا بابلنوك 
العقارية وبنوك االستثمار وبقية املرشواعت املايلة اليت تستطيع أن توسع من 
 

ًّ
حمل بدورها  تصبح  اليت  املايلة«،  »املشتقات  طريق  عن  املايل،  نشاطها  حقل 

الرياح«)46) ومع هذا »اإلدمان  للمضاربة، مضيفة بذلك إىل ربح مايل »حتمله 
االستهليك« ينتيه أفراد الشعب األمريكي للحد من االدخار. ومع السباق 
»األهوج« تلقديم القروض جلمهور ذي قوة رشائية حمدودة حايلًّا وغري متيقنة 
املزتايدة  واملضاربة  اإلقراض  اتلوسع يف  املرصفية حنو  اللهفة  تؤدي  مستقبًل، 
إىل »احرتاق« سوق االئتمان يلصبح حمل إبراز »األزمة« كنقطة يف سلسلة من 

اتلفجرات اليت تعلن عن تآلك مصداقية جممل انلظام.
اقتصادية -  خصيصة  املعارص  األمريكي  املجتمع  تكون  تاريخ  يربز  أخرًيا 

ذات علقة حمورية مع تفسرينا لطبيعة األزمة اتلارخيية اليت يعيشها االقتصاد 

)Windfall profit  (46؛ انظر تعريف هذا املصطلح يف هامش ص88).
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اليت  باملاكنة  املتعلقة  اخلصيصة  ويه  احلايل،  القرن  بدايات  منذ  األمريكي 
انلمط  يف  األمريكية  العائلت  جانب  من  املسكن  ىلع  الطلب  يشغلها 
اإلنفايق هلذه العائالت، والكيفية اليت يتم بها تمويل هذا الطلب عرب عالقات 
االئتمان  مرشواعت  خاصة  انلقدية  واملؤسسات  العائالت  هذه  بني  االئتمان 

العقاري.

إىل  اإلقطايع  االجتمايع  اتلكوين  من  أوروبا  غرب  جمتمعات  يف  اتلحول،  مع 
يف  اتلوسع  يف  املال  لرأس  املزتايد  الرتكيم  عملية  عرب  الرأسمايل  االجتمايع  اتلكوين 
اإلنتاج الزرايع وبناء الصنااعت يف اقتصاد يتحول هيلكه حنو غلبة النشاط الصنايع، 
اذلي يتطلب مدخلت معدنية خاصة مع اتلوسع يف اقتصاد املبادلة انلقدية، يف زمن 
اكنت فيه انلقود نقوًدا معدنية تسك من اذلهب والفضة، بينما قارة أوروبا ليس دليها 
من  نوعني  يف  الصناعية  اثلورة  يف  اتلوسع  مع  ذلك،  وتبدي  املعدنني،  هلذين  مناجم 
جوع األرض مع قاعدية اإلنتاج الزرايع يف تزويد املجتمع باملواد  اجلوع األورويب: 
والقطن  اكلصوف  معينة،  لصنااعت  مدخلت  تمثل  زراعية  وبمنتجات  الغذائية 
بالنسبة لصناعة املنسوجات وامللبس، مع لك ذلك بدأت قوى بناء املجتمع اجلديد، 
اتلطلع  املال اتلجاري،  املتمثل يف رأس  اتلارييخ األويل  املال، يف شلكه  خاصة رأس 
حنو أراٍض جديدة، فاكنت عملية االستكشافات عرب امللحة ابلحرية عرب األطلنطي 
غرب أوروبا، خاصة من مليح إسبانيا والربتغال، ثم من فرنسا وإيطايلا، وبريطانيا 
الحًقا. وعرب امللحة ابلحرية وصل األوروبيون إىل ما ُسيم فيما بعد باألمريكتني 
جزر  من  أنها  ابلداية  يف  الغربيون  امللحون  اعتقد  باجلزر  مليئة  منطقة  تربطهما 
الرئيسية  ادلوافع  أحد  أن  ونكرر  الغربية،  اهلند  جبزر  سميت  وذلا  )بآسيا)  اهلند 
واتلجاري،  الصنايع  الرأسمايل  اإلنتاج  يف  اتلوسع  مع  األرض  جوع  ظاهرة  يف  تَمّثل 
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انلقود  لسك  هلا  االحتياج  زاد  اذلي  انلقدية)4٧)  املعادن  أوروبا يف  فقر  تمثل يف  كما 
املزيد من  املبادلة انلقدية اذلي يصبح شمويلًا إىل  اللزمة تلغطية احتياج  املعدنية 
انلقود اليت تسك من املعادن انلفيسة ليك تلعب انلقود دورها املحوري يف هذا انلمط 
يعد  لم  اكقتصاد  أي  معممة،  مبادلة  اكقتصاد  االقتصادي،  النشاط  تلنظيم  اجلديد 
السوق  للبيع يف  للمبادلة،  املنتجني، وإنما  املبارش حلاجات  فيه لإلشباع  يتم  اإلنتاج 
مزحزًحا  االقتصادي  للنشاط  املبارش  اهلدف  أصبح  اذلي  انلقدي  الكسب  وحتقيق 
هدف إشباع احلاجات ألفراد املجتمع إىل ماكن ثاٍن بعد حتقيق الربح انلقدي. كما 
تبدت أهمية انلقود املعدنية يف جمال حموري آخر، وهو جمال رأس املال، أي املبلغ من 
انلقود اذلي جُيمع، ادخاًرا أو اقرتاًضا، تلجميع قوى اإلنتاج الطبيعية والبرشية واملادية 
وقد أصبحت مجيًعا من قبيل السلع اليت تباع يف أسواق هلا، وذلك يف شلك تنظييم 
سيم باملرشوع االقتصادي، يسهر ىلع عملية إنتاج وتوزيع انلاتج يف شلكه انلقدي، 
املال  رأس  ويبدأ  املنتجة.  السلع  أسواق  يف  بابليع  السليع،  شلكه  يف  انلاتج  وتسويق 
ادلورة اإلنتاجية كرأس مال نقدي يشرتي قوى اإلنتاج )الطبيعية والبرشية واملادية) 
من أسواقها وتستعمل داخل الوحدة اإلنتاجية، وفًقا لفن إنتايج حمدد، يف إنتاج قيم 
اقتصادية جديدة تبلورها السلعة ماديًّا، وتنتج ال لتستخدم استهلكيًّا بواسطة من 
أنتجها، وإنما تلباع يف سوق هلا بأثمان تقدر بانلقود املعدنية، وإذا ما بيعت حتقق الربح 
اذلي قصده املرشوع الرأسمايل من إنتاجها واملرشوع الرأسمايل اتلجاري اذلي قصده 

من رشائها بانلقود بقصد إاعدة بيعها وحتقيق ربح نقدي جتاري.

من هنا اكنت األهمية املحورية للبحث عن املعادن انلفيسة إلماكنية سك انلقود، 
سبيل الوساطة يف اتلبادل، وسبيل تزويد رأس املال بالشلك انلقدي اذلي يمكنه من 

ىلع هذا انلحو جيتمع جوع األرض مع جوع املعادن انلفيسة اليت تسك منها انلقود املعدنية.  (4٧(
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إثارة ادلورة اإلنتاجية بقصد حتقيق الربح انلقدي، فإذا ما أضفنا أن اإلنتاج اجلديد هو 
إنتاج مبادلة ينتعش اتسااًع لكما اتسعت السوق اليت تستوعب منتجاته بالرشاء أصبح 
تطور إنتاجه مع مزيد من الربح انلقدي مرهونًا باتساع السوق اليت تشرتي منتجاته. 
من هنا اكن السيع اإلضايف حنو توسيع سوق السلعة املنتجة عن طريق اكتساب أسواق 
الفعلية  السيطرة  أو حىت  معها  اخلارجية  اتلجارة  اتلوسع يف  إما  خارجية عن طريق 
عليها، خاصة إذا ما اكنت يف وضع جيعلها تمثل إشبااًع جلوع األرض، ومصدًرا للمعادن 
انلفيسة، وسوقًا تلرصيف املنتجات الصناعية، بل ومستقبًل مصدًرا ملنتجات تمثل 
اكلقطن  أوروبا،  غرب  بدلان  يف  تنتج  ال  مدخلت  الويلدة،  للصنااعت  مدخلت 
مثًل، فاكنت عملية االستكشافات اجلغرافية، كسبيل للوصول إىل لك هذا. ويف نهاية 
أو قارتني اكملتني لكتاهما متعددة اخلصائص  قارة  أننا بصدد  الرحلة ابلحرية تبني 
الطبيعية، متعددة املوارد اإلنتاجية الطبيعية، شحيحة االنتشار الساكين ىلع أراضيها، 
وتنتيه الرحلة ابلحرية عرب األطلنطي إىل حركة تارخيية الكتساب األرايض اجلديدة 
كمستعمرات بلدلان غرب أوروبا اليت تعيش ثورتها الصناعية الرأسمايلة. وليك تؤدي 
األرايض اجلديدة الوظائف اليت ذكرناها يكون من اللزم أن تغذى بالقوة العاملة 
املهيئة للنوع الرأسمايل اجلديد من النشاط االقتصادي، وتبدأ عملية اتلغذية باهلجرة 
ادليموجرافية، من ساكن بدلان أوروبا، حنو األرايض املكتشفة. وتبدأ وفود املهاجرين 
استقبال  املاكين رشًطا حموريًّا يف  املستقر  »اجلديدة« ويصبح  األرايض  إىل  الوصول  يف 

املهاجر وتزكية شعوره بإماكنية االستقرار، واحتمايلة االنتماء.

من هنا مثل الطلب ىلع املسكن بنًدا أساسيًّا للمهاجر. وللحصول عليه، بالرشاء 
أو بابلناء ال بد من رأس مال نقدي، اذلي ال يتوفر، ىلع انلحو الاكيف إال دلى مؤسسات 
تتاجر بانلقود، تستخدمها كأموال أي للحصول عن طريق إقراضها ىلع دخل نقدي 
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منتظم يسىم الفائدة. تلك يه بنوك االستثمار، وابلنوك العقارية ومع األهمية النسبية 
القرتاض العائلت لرشاء املساكن يمثل هذا املجال تلحقيق الربح لرأس املال اذلي 
 حموريًّا تلحقيق الربح املايل. ويصبح اإلقراض 

ً
يتجر بانلقود، أي رأس املال املايل، جماال

ا ومزتايًدا مع استمرار اهلجرة حنو األرايض اجلديدة،  لرشاء املسكن سبيًل مستمرًّ
ويصبح هذا اإلقراض من األداء اجلاري املهم واملعتاد للمؤسسات املايلة االستثمارية 
والعقارية الىت تسىع دائًما إىل اتلوسع فيه، حىت مع اتلعرض بلعض خماطر عدم سداد 
القرض، يف حدود يعوضها اتلوسع يف اإلقراض بفائدة نقدية. يُضاف إىل ذلك اعمل آخر 
يوسع من نطاق اقرتاض اعئلت املهاجرين لرشاء املساكن. عندما تنتيه األرسة من 
سداد القرض اذلي اقرتضته لرشاء املسكن، قد تذهب، مع استمرار ارتفاع أثمان 
املساكن العقارية مع استمرارية اهلجرة حنو االقتصاد األمريكي، إىل بيع مسكنها 
للحصول من ثمن بيعه ىلع رأس مال نقدي تستخدمه يف احلصول ىلع دخل نقدي 
أن  تستطيع  األرسة  أن  ىلع  اعتماًدا  جتاري،  أو  إنتايج  اقتصادي  نشاط  من  متجدد 
تعقد قرًضا جديًدا لرشاء مسكن جديد. ويمثل ذلك سبيًل آخر ملؤسسات اإلقراض 
يسيطر ىلع لك  اذلي  املايل  املال  رأس  يغذيه  العقاري،  االئتمان  للتوسع يف  العقاري 

املؤسسات املرصفية.

ومع االتساع املستمر يف نطاق سوق اإلقراض العقاري تعتاد مؤسسات اإلقراض 
ىلع قدر من املجازفة عند إقراض العائلت انلامجة عن عدم التشدد يف احلصول ىلع 
ضمانات قوية لسداد ادلين املقرتض لرشاء املسكن يف حاالت معينة - األمر اذلي 
تتمزي  القدر  وبهذا  املقرض.  املايل  املال  رأس  جانب  من  املضاربة  من  قدًرا  يتضمن 
باحلالة االقتصادية ملجمل  أثرها  يتحدد جمال  اليت  باملخاطر  العقاري  االئتمان  سوق 
انلظام االقتصادي، خاصة مع احتماالت األزمة العامة هلذا انلظام. فإذا ما اجتمعت 
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العوامل املثرية ألزمة عموم انلظام االقتصادي يكون من الطبييع أن تتبدى بوهج 
خاص يف جمال االئتمان العقاري فيتوهم ابلعض أن يف سوق هذا االئتمان العقاري 

يكون مكمن األزمة! 

حمصلة ذلك تتمثل يف الترسيع من معدل مديونية االقتصاد األمريكي يف ادلاخل 
مديونية العائلت، ومديونية ادلولة حنو اخلارج، ترسيًعا يف عجز مزيانيات العائلت: 
املزتايد  الرتكز  احلايلة )ومع  انلقدية  النسبية لدلخول  الكفاية  ناجم عن عدم  عجز 
اتلأمينات  أنظمة  وتآلك  العاملة،  للطبقة  األجور  وجتميد  للقلة)،  الرثوة  امتلك  يف 
االجتماعية، وابلطالة يف سوق العمل األجري )خاصة ابلطالة اتلكنولوجية وتلك اليت 
تنجم عن عمليات »الرتشيد« اليت تعقب عمليات اندماج املرشواعت االقتصادية يف 
إطار اتلمركز املزتايد لرأس املال). من الرضوري أن نستبيق هذا العجز عند احلديث 

عن أزمة سداد االئتمان العقاري بواسطة العائلت.

أضف إىل ذلك عجز موازنة ادلولة يف ادلاخل، حيث تصبح يه األخرى مدمنة 
»باتلمويل« بعجز املوازنة العامة للسلطة، عجًزا غري مغطى بادخار حقييق.

وعجز يف املزيان اتلجاري ومزيان املدفواعت للقتصاد األمريكي )هذا األخري 
للنظام  حارًسا  بصفتها  اخلارج  يف  األمريكية  ادلولة  بإنفاق  خاصة  بصفة  متأثًرا 

الرأسمايل ىلع الصعيد العاليم).

يتفرد  العالم.  يف  مديونية  األكرث  يصبح  األمريكي:  لالقتصاد  الرييع  االجتاه 
يف تاريخ االقتصاد الرأسمايل بأنه االقتصاد األكرث مديونية يف االقتصاد ادلويل بينما 

يملك يف ذات الوقت العملة الرئيسية يف اتلداول انلقدي ىلع الصعيد العاليم.
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هذا يعين أنه يستمر يف امتلك آيلة للستفادة بمستوى معيشة وبنمط سلوك دويل 
تتخطى املستوى اذلي تسمح به إماكنياته االقتصادية احلقيقية. بمعىن أنه يلعب دور 
الرييع)48) ىلع الصعيد ادلويل. وهو ما يتوافق مع القانون األسايس لرأس املال كعلقة 
األخرى،  االجتماعية  للطبقات  اإلنتاج  لوسائل  املالكة  الطبقة  استغلل  اجتماعية: 
وبنفس املنطق استغلل رأس املال األقوى دويلًّا للقتصاديات األخرى، األمر اذلي 
يثري الرصاع بني رؤوس األموال ويفرس عودة لك رأس مال إىل »بدله« ليسىع يك تتحمل 
الطبقات االجتماعية األخرى نفقة »مواجهة األزمة«، أو إنقاذ املؤسسات اليت تتساقط 
تقدم هلذه  فادلولة  »مثايلني«،  فيها مسلكهم) كرأسمايلني  ساء  اليت  احلاالت  )حىت 
دافيع  من  جتمعه  بما  تغطيها  خمتلفة  بأشاكل  وذلك  طائلة،  نقدية  مبالغ  املؤسسات 
الرضائب: األمر يتعلق هنا خبصخصة األرباح وتأميم اخلسائر. وال جمال لدلهشة إزاء 

الطبيعة االجتماعية والسياسية لدلولة يف املجتمع الرأسمايل)49). 

2- املسار احلريك لالقتصاد األمريكي

قبل ثمانينيات القرن املايض، ثلثة عقود شهدت سياسة اقتصادية »كيزنية«)0)): - 
ل ادلولة يف احلياة االقتصادية، تدخًل ذا طبيعة منتجة، استثمار يف ابلنية  تدخُّ

Rentier.  (48(
املجتمع  يف  لدلولة  والسياسية  االجتماعية  الطبيعة  دراسة  منهجية  دويدار،  املجال: حممد  هذا  انظر يف   (49(
للنرش،  اجلامعات  دار  واتلطوير،  اتلخلف  بني  املرصي  االقتصاد  للمؤلف،  يف:  منشورة  الرأسمايل، 
اإلسكندرية، 9٧9). وكذلك عبد احلميد الروييع، رسالة دكتوراه بقسم االجتماع، لكية اآلداب جامعة 

اإلسكندرية، بإرشاف املرحوم األستاذ ادلكتور اعطف غيث وحممد دويدار.
من خلل  االقتصاد  ادلولة يف  »كيزن« تلدخل  الربيطاين  االقتصادي  إيلها  داع  اليت  اإلجراءات  يه   ((0(
إنفاقها ىلع االحتياجات العامة للشعب. وقد طبقت نظريته هذه خاصة يف فرتة الكساد اذلي اعنت 

منه الشعوب األوروبية بني 929) و933). )املحرر).
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اإلنتاجية،  املرشواعت  يف  وحىت  االجتماعية  احلياة  ملجمل  األساسية  املادية 
الزتام   (934 من  ابتداًء  العسكري،–  اإلنتاج  بناء  إاعدة  للمزارعني،–  إاعنات   –
ادلولة بتحويل ادلوالر الوريق إىل ذهب بسعر حمدد. هذه السياسة االقتصادية 

»الكيزنية« تتضمن استعمال لك مكونات السياسة االقتصادية لدلولة)))).
يف الفرتة ما بعد احلرب العاملية اثلانية حىت مارس 968)، سلوك الطبقة احلاكمة - 

أنواع انلفقات اخلارجية،  الصعيد ادلويل: اتلوسع يف خمتلف  األمريكية ىلع 
خاصة تلك املتمثلة يف اإلنفاق العسكري. خاصة ىلع إنشاء القواعد احلربية، 
 إىل حدود االقتصاد 

ً
الربية وابلحرية يف خمتلف بقاع العالم، أرًضا وحبًرا – وصوال

األمريكي يف جمال تعامله ادلويل: بداية تناقص اثلقة يف ادلوالر األمريكي 
)مارس 968)) - مما أدى إىل تسارع معدل مديونية االقتصاد األمريكي يف 
ادلاخل )مديونية العائلت ومديونية ادلولة يف مواجهة اخلارج) ويتبلور هذا 

التسارع يف عجز مايل.
تكونت بداية اتلعبريات املايلة املختلفة عن »األزمة« يف إطار احلركة الزمنية - 

للقتصاد األمريكي أثناء القرن العرشين- فصم العلقة القانونية املحددة بني 
ادلوالر األمريكي واذلهب ))9٧)-9٧3))، ولكنه يظل العملة ادلويلة الرئيسية –

تزايد اعتماد االقتصاد األمريكي ىلع استرياد الطاقة)2)).- 

تتمثل مقومات السياسة االقتصادية لدلولة يف سياسة ادخار، سياسة استثمار، سياسة إنتاج، سياسة   ((((
بعلقات  مايلة، سياسة جتارية )خاصة  نقدية، سياسة  أجور، سياسة  أثمان، سياسة  عمالة، سياسة 
تبادل  سوق  يف  الوطنية  العملة  لرصف  سياسة  بها  يرتبط  اخلاريج)،  العالم  مع  الوطين  االقتصاد 
هذه  مقومات  بقية  عن  بمعزل  إحداها  يف  انلظر  يمكن  ال  متشابكة  مقومات  ويه  العملت. 

السياسة االقتصادية.
وىلع  ابلرتويلة،  الطاقة  مصادر  ىلع  للسيطرة  األمريكي  املال  رأس  عدوانية  تزايد  يفرس  ما  وهو   ((2(
األخص يف مركز كونها دويلًّا، أي يف الرشق األوسط اعمة، ويف العراق خاصة، عدوانية ذهبت إىل 
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تمزي حركة االقتصاد األمريكي منذ بداية ثمانينيات القرن العرشين بغياب - 
تنظيم للنشاط املايل، ىلع األقل يف الظاهر.

تباطؤ االستثمار اإلنتايج، أي يف جمال اإلنتاج العيين )بما يف ذلك قوى اإلنتاج - 
العينية: املباين - املعدات - املاكتب).

هذا اتلوسع الكبري يف االستهلك يؤدي إىل عجز يف مزيان اتلجارة اخلارجية.- 
كصدى هلذه االجتاهات يتبدى االرتفاع الكبري يف املديونية ادلاخلية )بصفة - 

خاصة مديونية العائلت والقطاع املايل).
)يكون -  املنتج  االستثمار  حساب  ىلع  االستهلك  بقيادة  يتحقق  املسار  هذا 

انلمط لطلب سلع  املساكن يف هذا  الطلب ىلع  اتلعرف ىلع  الرضوري  من 
االستهلك املعمرة). وتغذيه القروض اليت تقدمها املؤسسات املايلة األمريكية، 
مع الويع بأن »ال يشء يصبح ممكنًا إال عرب اتلمويل املايل بواسطة بقية العالم«.

هذا -  األمريكي؟  االقتصاد  ألداء  بالنسبة  الزمين  املسار  هذا  يعنيه  اذلي  ما 
املسار يعين:

 أن األرباح، اليت اكنت املرشواعت حتتفظ جبزء كبري منها للستثمار، تُدفع - 
اآلن لدلائنني يف شلك فوائد )ختدم منطق رأس املال املايل) أو توزع جزئيًّا 
عرب األسهم، األمر اذلي يعين أن املرشواعت حتتفظ بقدر دائم اتلناقص من 
األرباح تلمويل استثمارات جديدة. إىل هذا يضاف اجتاه املرشواعت، عندما 
 يف رشاء أسهم املرشواعت األخرى، ثم يف رشاء 

ً
حتقق أرباًحا، للستثمار أوال

أسهمها يه، ثم يف ابلدلان اليت تنتقل إيلها الوحدات الصناعية األمريكية؛ 
لك الطرق تؤدي إىل االستثمار بعيًدا عن اإلنتاج العيين. ملاذا؟

الغزو العسكري للعراق يف )99).
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خاصة -  واسع،  نطاق  ىلع  مفتوحة  االسترياد  أبواب  اكنت  هذا،  جانب  إىل   
عندما يتعلق األمر باسترياد »سلع األجور«، سواء يف شلكها اتلقليدي )مواد 
أجهزة  )سيارات،  معمرة  استهلكية  سلع  شلك  يف  أو  ملبس...)  غذائية، 
مزتايد  جزء  يتحول  انلحو  هذا  ىلع  إلكرتونية...))3))  معدات  كهربائية، 
املتحدة  الواليات  يف  الكلم  معه  يبدأ  حنو  ىلع  االسترياد،  حنو  الطلب  من 
هنا  األمريكي.  االقتصاد  خارج  إىل  اإلنتاج  وحدات  بإبعاد  األمريكية 
يربز دور الرشاكت األمريكية دويلة النشاط يف استبدال اتلجارة ادلويلة 
اكنت  اليت  ابلدل  يف  ادلويلة  للرشكة  إنتاجية  فروع  ببناء  ابلدلان  هذه  مع 
الفروع  تتمكن هذه  ليك  األم،  األمريكية  الرشكة  منتجات  إيلها  تصدر 
)للرشاكت األمريكية يف اخلارج) من أن تصّدر يف مرحلة تايلة منتجاتها 

إىل ابلدل األم بأثمان منخفضة نسبيًّا.
ىلع هذا انلحو تفرض رضورة االحتفاظ باستهلك سلع مادية وخدمات منتجة - 

الواليات املتحدة األمريكية، تفرض هذه الرضورة احلَْقن املكثف  يف داخل 
انلقص  تلعويض  ألخرى  سنة  من  يزتايد  اذلي  )لإلقراض)،  أي  للئتمان 
يتفاقم  اذلي  األمر  الرشائية،  القوة  من  للغابلية  النسيب  انلصيب  يف  املستمر 
يسند  اإلنتاج ادلاخيل ال  االقتصاد ادلويل.  الطلب بلقية  بتوجه جزء من  أثره 
إىل  ادلاخيل  االئتمان  بسوق  يدفع  اذلي  األمر  إال ىلع حنو حمدود،  باالستثمار 
اذلاكرة اجلماعية، خاصة يف شقه األغلب - االئتمان العقاري - عندما تبدو 

األزمة يف األفق االقتصادي.

وهو ما نسميه سلع الغواية االستهلكية، اليت تهدف، عرب حتقيق الربح انلقدي، إىل إسالة اللعاب   ((3(
تباع حتقيًقا هلدف  اليت  السلع  تسويق  من  بمزيد  السوق  اتلوسع يف  استمرارية  لضمان  االستهليك 

تعظيم الربح.
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اكن -  إذا  فيما  الرضوري  االئتمان  من  أكرث  ائتمان  إذن  يستلزم  املسار  هذا 
االقتصاد الوطين أقل انفتاًحا ىلع اخلارج وأكرث اتلفاتًا إىل تطوره اذلايت. لكن، 
ما اذلي يمنعه من أن يركز ىلع تطوره اذلايت؟ ال جند إجابة ىلع هذا التساؤل إال 
يف دراسة اتلناقض الرئييس يف داخل عملية اإلنتاج العيين كأساس للنشاط 

االقتصادي املايل.
يستمر مسار االقتصاد ىلع أساس مادي دائم اتلناقض، ومع ذلك يميض عرب - 

يتكرر  نشاط  بواسطة  أساس،  دون  تستمر،  إذ  )اإلقراض)،  االئتمان  زيادة يف 
باستمرار، باالستدانة املزتايدة. وهنا تكمن الرمال املتحركة يف نقطة الوصول:

ادليون شديدة املخاطر. مكمن انفجار اتلعبري املايل عن ممارسة عملية تبتعد - 
عن أساسها بسبب تفاقم اتلناقضات يف صميم هذا األساس نفسه.

 قراءة هذا املسار للقتصاد األمريكي يمكن أن تعطي االنطباع بأن ادلولة - 
األمريكية تمارس يف الواقع االجتمايع سياسة »نيو- يلربايلة« ىلع صورة ما 
يعظ به رواد هذه األيديولوجية االقتصادية )يف إطار توصيات بنك االستثمار 
الرأسمايلة  االقتصاديات  ىلع  يفرضانها  اليت  ادلويل  انلقد  وصندوق  ادلويل 
املتخلفة أثناء أزمة مديونية هذه االقتصاديات)، بينما يف الواقع اكنت السياسة 
االقتصادية لدلولة األمريكية سياسة تدخلية يف النشاط االقتصادي ىلع حنو 

منتظم. فادلولة تتدخل:
بسياسة مايلة تتذبذب حول عجز املوازنة العامة.- 
بسياسة نقدية تدور حول خفض سعر الفائدة.- 
بسياسة جتارية تدور حول خفض سعر ادلوالر األمريكي بالنسبة للعملت - 

األخرى، تلخفيض أثمان صادراتها.
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بسياسة جتارية تدور حول االسترياد الكبري، خاصة يف سلع األجور)4)).- 
بسياسة اقتصادية ذات طابع ربيح:- 

تشجيع االستهلك ادلاخيل: وهو ما يعين احلد من االدخار واالستثمار.- 
مستوى -  حتسني  األمريكية  املتحدة  الواليات  ساكن  استهداف  حماباة 

معيشتهم دون أن يتلزم ذلك مع زيادة مساوية يف اإلنتاج العيين.
بسياسة اقتصادية يساندها رأس املال املايل األمريكي:- 

أحيانًا باتلطبيق اجلربي للقانون األمريكي ىلع األجانب يف جمال اتلبادل - 
ادلويل.

وأحيانًا باستخدام القوة احلربية. - 
إال -  حقيقية  نيويلربايلة  تكن  لم  األمريكية  لدلولة  االقتصادية  السياسة 

يف جمال استهلك اخلدمات حيث ترك األمر لقوى السوق تساندها سياسة 
ادلولة. 

3- موقع انفجار اتلعبريات املايلة عن األزمة، سنوات 2000

اتلوترات واالنفجارات -  املايلة:  بالفرقعات  االقتصاد األمريكي غين  املوقع، 
خلل سنوات الـ 2000.

بفضل -  االقتصادي  االنتعاش  يتحقق   .(990  ،(982 سنوات  انكماشات  بعد 
دفعة معجزية تلكنولوجيا جديدة تسىم تكنولوجيا املعلوماتية: أربع سنوات 

)Subsistence-level wage goods  ((4 سلع األجور يف تعريف املدرسة الكلسيكية يف االقتصاد 
الرأسمايل )ريكاردو وآدم سميث): يه احلد األدىن من السلع االستهلكية الرضورية إلاعشة القوة 
عرب  العاملة  القوة  وجتديد  العمل،  سوق  يف  كسلعة  عملها  قوة  عرض  استمرارية  لضمان  العاملة 

اتلناسل العائيل.
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تبعه   ،2000 يف  انفجار  ثم   –  (2000 إىل   (996 )من  املايلة  السوق  يف  اتلوسع  من 
انكماش يف )200 مع انفجار »فقاعة اإلنرتنت«.

انكماش اعم 2000 يكثف أزمة ابلورصة –وهنا يتدخل ابلنك الفيدرايل لتشجيع 
االئتمان: توسع االستهلك والسوق العقارية – لكن مع انكماش يف اإلنتاج العيين. 
السلبية يف  االجتاهات  الفيدرايل:  ابلنك  تستجيب نلداء  املايلة ال  املرشواعت غري   –
اقرتضت  إذا  املادي  اإلنتاج  نفسها. مرشواعت  اإلعلن عن  تبدأ يف  الطويل  الزمن 
انلقود لم تعد تستثمر ىلع األرايض األمريكية – فيه ختوض معركة أقل صعوبة: معركة 
االندماج بني الرشاكت أو رشاء أسهم الرشاكت األخرى، أو رشاء أسهمها يه نفسها. 
– ابلنك الفيدرايل خيفض سعر فائدة إقراضه للبنوك إىل مستوى جد منخفض. وهو ما 
يصبح سلبيًّا إذا أخذنا يف االعتبار معدل اتلضخم. لكن مرشواعت اإلنتاج العيين 
املوقف:  استغلل  املايل يف  القطاع  بينما يرسع  تستمر مع ذلك يف عدم االستجابة، 

بتقديم القروض لألفراد:

ا، -   بعد اعم 2000، يتوقف االستهلك اذلي اكن قد وصل إىل مستوى اعٍل جدًّ
عن الزيادة بمعدل يفوق معدل اإلنتاج اليلك. هنا يتدخل ابلناء اذلي جاء حيمل 
علم االستفادة من ائتمان رخيص اثلمن. ويصبح هذا القطاع يف توسع شديد 

بسبب ارتفاع أثمان العمارات السكنية واملهنية.
الطلب ىلع املساكن يشغل، ألسباب تارخيية سبق تبيانها، يف جمتمع يتكون، - 

بعد أن مارس اإلجهاز شبه الاكمل ىلع الساكن األصليني يف القارة، بأفواج من 
املهاجرين، القادمني من »العالم القديم« طواعية أو إبعاًدا، نقول إن الطلب ىلع 
ا يف موازنة األرسة األمريكية ويف الطلب اليلك  املساكن يشغل ماكنًا خاصًّ

للقتصاد األمريكي، و نكرر:
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ألسباب تارخيية، يف جمتمع يتكون، بعد أن مارس اإلجهاز شبه الاكمل ىلع - 
الساكن األصليني، بقصد أو بدون قصد، من أفواج من املهاجرين، القادمني 
أهم  بل  أول،  املجتمع  هذا  نقول يف  إبعاًدا،  أو  طواعية،  القديم،  العالم  من 
اإلحساس  للمهاجر  تعطي  وصل  همزة  واملاكن،  اإلنسان  بني  وصل  همزة 

باالستقرار واألمان، يه املسكن.
إىل حتسني رشوط -  تميل  العائلة  دخل  مستوى  ارتفاع  مع  ذلك،  يزيد ىلع 

من  آخر  نوع  برشاء  للسكن،  أحسن  رشوط  ىلع  للحصول  اغبًلا  حياتها، 
املسكن.

يف ظل امليل اتلصاعدي ألثمان املساكن يمكن أن تفكر العائلة يف بيع - 
انلقدي وتشرتي  املال  قدًرا من رأس  تُكّون نلفسها  املسكن احلايل لىك 

مسكنًا بديًل عرب االقرتاض.
ىلع هذا انلحو يكتسب طلب العائلت األمريكية ىلع السكن أهمية - 

كبرية نسبيًّا يف الطلب اليلك للقتصاد األمريكي.
العقارية. -  ابلنوك  تقدمه  اذلي  االئتمان  بواسطة  اعدة  يمول  الطلب  هذا 

جزء  تمويل  آخر:  تلمويل  ابلنوك  هذه  إىل  كذلك  تلجأ  العائلت  ولكن 
من الطلب ىلع خدمات معينة: نفقات تعليم األطفال واإلنفاق ىلع الراعية 

الصحية، إزاء املستوى املتواضع للخدمات العامة يف هذين املجالني.
يمثل الطلب ىلع املسكن وىلع هاتني اخلدمتني 40% من الطلب اليلك يف - 

االقتصاد األمريكي. هذا الطلب يسمح بتحقيق ثلث معدل انلمو السنوي 
للقتصاد األمريكي.

ا، ترسع ابلنوك املايلة -  باالندفاع حنو الربح املايل، بسعر فائدة منخفض جدًّ
إما  املساكن،  ىلع  العائلت  لطلب  االئتمان  تقديم  يف  االستثمار  وبنوك 
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عرب  نقدي  مال  رأس  تكوين  بهدف  الحق  تاريخ  يف  بليعها  أو  لسكناها 
من  حىم  ظل  يف  املؤسسات،  هذه  ترسع  نقول  املساكن،  أثمان  ارتفاع 
الرصاع اتلنافيس بينها، إىل تقديم القروض السكنية دون أن تتشدد يف طلب 
الضمانات الاكفية للسداد )اكلقروض املقدمة لعائلت توجد يف موقف مايل 

مشكوك فيه، بل حىت لعائلت جمهولة من جانب انلظام املرصيف))))).
ىلع أساس ديون 600000 اعئلة تبدأ املؤسسات املايلة، لإلقراض واتلأمني، يف - 

 للمعاملت املضاربية بقصد حتقيق 
ًّ

تركيم صكوك مشتقة)6)) تلصبح حمل
املزيد من »الربح اذلي تسقطه الرياح«)٧)). عدم القدرة ىلع سداد القروض، 
مثارة جزئيًّا بارتفاع أثمان الطاقة واملنتجات الغذائية )وربما كذلك نقص 
الطلب ىلع املساكن انلاتج عن احلد من اهلجرة حنو االقتصاد األمريكي)، 
عدم القدرة هذه تثري اخنفاًضا يف أثمان املساكن. وبرسعة شديدة يتفجر 
انلظام املايل ألزمة مبنية، ولو من بعيد، ىلع أساس اقتصادي يف إطار أزمة 

هيلكية ممتدة زمنيًّا. 

The super-prime credit.  ((((
Derived securities.  ((6(

فالرياح ال تأيت دائًما بما تشتيه السفن!  ((٧(
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ابلديل خلاتمة

يف لك حال ألف ألف احتمال.

األزمة  باعتبارها  ادلويل  الرأسمايل  للقتصاد  احلايلة  األزمة  تبلور  نلا  بالنسبة 
عدة  هنالك  هذه  دراستنا  من  ابتداًء  الرأسمايلة.  اإلنتاج  لطريقة  العامة  اتلارخيية 

سيناريوهات ممكنة، نقترص ىلع اثنني منها:

تقدم ) )) حينئذ  إنقاذ،  إجراءات  مع  حىت  اتلدهور،  من  ملزيد  احلايل  املوقف  ترك 
طريقة اإلنتاج الرأسمايلة نفسها اكلرجل املريض للقرن احلادي والعرشين. 

مزيد من ابلؤس النسيب واملطلق لغابلية ساكن العالم: مزيد من انعدام األمان ) 2)
إىل حروب  املسلحة،  الزنااعت  مناطق  من  العنف:  من  مزيد  احلاكمة.  لألقلية 
مسبوقة  انتهااكت غري  إىل  مستوى غري حمدود،  إىل جمازر ىلع  وإقليمية،  حملية 
للبيئة)8)): ُكرتنا األرضية مهددة، فزييقيًّا واجتماعيًّا، خبطورة. الرأسمايلة لم تعد 

تمثل نظاًما، فبناؤها يتهاوى.

تنشيط املطالب الشعبية. العمل من أجل أن يتحول الويع االجتمايع إىل ويع 
انليف  اتلغيري:  إىل  األداء  ومن  األداء،  إىل  اتلنظيم  ومن  اتلنظيم،  إىل  يدفع  سيايس 

اتلارييخ للمجتمع الرأسمايل حنو جمتمع إنساين حبق. 

انظر بالنسبة النتهااكت ابليئة يف حمافظة اإلسكندرية اليت يثريها نمط اتلوطني الصنايع يف حمافظة   ((8(
اإلسكندرية: شادي دويدار، رسالة دكتوراه مقدمة للكية احلقوق، جامعة طنطا، اعم 9)20.



 اجلزء الثالث: يف الفنون )العامرة نموذًجا( 
واألدب املقارن والعام





الفصل السادس

تأمالت حول روائية املكان: حوارية ال تنتهي

د. راسم بدران 
املعماري األردين الفلسطيين

مقدمة اكتب ادلراسة للطبعة العربية
للمكونات  واتلحليل  بابلحث  مسريتها  تبدأ  الزمان،  عرب  للماكن  قراءة  هذه 
جمسدة  والروحية،  املادية  جوانبها  من  املرتاكمة  الطبقات  ملقاربة  وذلك  العمرانية، 

معايشة اإلنسان املتغرية هلذا املاكن.

ويه عالقة مركبة تتجدد من خالل تفاعل اإلنسان مع معطيات حميِطه، وهلذا 
احلزي  معاجلة  عند  واثلقافية  ابليئية،  اخلواص  جممل  االعتبار  بعني  نأخذ  أن  ال بُدَّ 
يضمن  قد  اذلي  جوهره،  ىلع  للتعرف  وخمالفة،  شبيهة  بنماذج  ومقارنته  املسكون، 

استدامته بما يقدمه من مقومات تساهم يف جودة احلياة اإلنسانية.

ثنائيات  فتظهر  مألوفة،  تقليدية  بديلة ألنماط  العالقة صوًرا رسدية   هذه 
ّ

 تول
صغرية،  قرية  ابليت  يكون  كأْن  متوارثة،  نمطية  لوظائف  جديدة  تأويالت  حتيك 
تفاعليًّا،  ثقافيًّا   

ً
ُمنشأ اإلداري  واملجمع  سكنيًّا،  حيًّا  واجلامع  للشفاء،  داًرا  واملشىف 

والسوق متحفا للمشهدية العيانية، واملطار شارًع يف اتلجارة العاملية. وهكذا تتوال 
احلاكيات بتحرر املصمم من القراءة االستاتيكية ملفردات املاكن، وختاطب من يشغل 
خربة  يرثي  اذلي  بتفاعله  يسهم  يك  وحتفزه  خياهل،  تقيد  نماذج  من  تلحرره  املاكن، 
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اإلنسان املعيشية، بشغفه يف ماكن بعينه، لرجة امتالكه، ولو افرتاضيًّا. مما ُييي ذاكرًة 
هلا قابلية اتلجدد واتلفاعل مع املتغريات.

إن حمور العالقة اليت سبق ذكرها يدور حول عالقة الكتلة بالفراغ، وما يشغلها 
من خاص وعم، لك هذا ينّشط ابلعد الرسدي ومتعلقاته باألنساق الكونية، احليس 

منها والرويح. تلبىق سارية اكلروح من جيل إىل جيل.

الكون،  ملفردات  املتليق  ينّشط حساسية  قييم،  تويلد خطاب  املعمار  مهمة  إن 
بكلياته وجزئياته املادية، واليت حتتوي مضامينها قيًما إنسانية روحية، يلتفادى ما 
هو شائع ايلوم، من إقحام تشكيل ال يمل بَصمته الشخصية يف املاكن، األمر اذلي قد 
يليغ الكينونة اإلنسانية ودورها الفاعل يف تشكيل الفراغ، وهو أمر يؤصل للفوارق 

االجتماعية والطبقية اليت تسهم يف تفتيت املجتمع.

تنفيذ بعضها،  تّم  اليت  املشاريع  العالقة سأعرض لرسديات بعض  وتلبيان هذه 
كمرشوع اجلامع الكبري، وقرص احلكم يف الرياض، إن اهلدف من إنشاء هذا املرشوع 
هو إعدة إحياء الوسط اتلارييخ للمدينة، وباألخص املنشأة الينية املتمثلة يف جامع 

اإلمام تريك وقرص احلكم اذلي تهدم بسبب عوامل الطبيعة.

يهدف اتلصميم إىل إعدة اذلاكرة هلذا املاكن بمنشآته الينية واإلدارية وبمنهج 
يرايع متطلبات العرص اتلقنية والوظيفية واالجتماعية، متفاديًا عملية النسخ ملا هو 

قديم بأسلوب يعكس روح عمران املوقع.

أجريت أحباثًا حول أنماط الفراغ املوروث وتفاصيله املعمارية واتلقنية احلرفية، 
واكن هلا دور أسايس يف صياغة عنارص احلزي العمراين. وهلذا نقول بأن مرشوع اجلامع 
الكبري وقرص احلكم أنشأ بيئة تكوينه للنسيج العمراين، من خالل تعدد الفرااغت 
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العامة، اليت أثْرت وسط املدينة اتلارييخ، وغريت من سلوك ساكن املدينة، ألنها شلكت 
متنفًسا اجتماعيًّا وبيئيًّا لساكنيها.

مدينة،  اجلامع  أصبح  إذ  املدينة،  سلوك  تغيري  يف  فاعاًل  عنرًصا  املنتج  لقد اكن 
من  اذلاكرة  تستدعيها  بصورة  يويح  مما  مدينة،  داخل  مدينة  أصبح  احلكم  وقرص 

املدينة الطينية القديمة للرياض.

سأتابع الرسدية يف مرشوع مركز امللك عبد العزيز اتلارييخ، وهو جممع متحيف 
بعض  املرشوع  يتضمن  الرياض،  ملدينة  القديم  السيايس  اإلداري  الوسط  يف  أنشئ 
وإعدة  ترميمها  تم  للمملكة، واليت  السياسية  باإلدارة  املرتبطة  الطينية  املنشآت 

توظيفها ألغراض متحفية.

إن ما يمزي هذه املنشأة أنها اكنت تتمحور يف ابلدء حول أطروحات تبنت فكرة 
ابلناء املعماري الصلب اذلي خيل بالنسيج العمراين القائم، ويساهم يف تفكيك هذا 

النسيج لعدم احرتامه السياق العمراين.

تشمل  عمرانية  منظومة  إىل  تلتحول  املنشأة  هذه  تفكيك  مداخلتنا  اكنت 
بعض األبنية الطينية اليت أعيد ترميمها وتوظيفها خلدمة الوظائف املتحفية واتلعليمية 
واخلدمية، فأفرز املنتج مدينة حدائقية جتمع بني املعرفة والتسلية مما جعلها مقصد 
الساكن يف الرياض ملا تزخر به هذه املنشأة من تنوع معماري يرثي ثقافة الزائرين من 
خالل صور متجددة حول فهم قيم اإلرث العمراين وترسيخه يف ذاكرة الزائرين من خالل 
ما يتخللها من جودة األحزية املفتوحة املختلفة الزاخرة بمنظومات حدائقية متنوعة يف 
أنساقها ومتأقلمة مع ابليئة الطبيعية الزراعية هلذا اإلقليم الصحراوي حبيث أصبحت 
مرسًحا لالحتفاالت الشعبية واملناسبات الينية والرسمية، حمققني األغراض املرجوة من 

عالقة املنىح اثلقايف يف سياق التسلية اتلفاعلية.
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ويعترب مرشوع يح ابلجريي وتطويره يف الرعية، يف شمال مدينة الرياض، استئنافًا 
نلفس الرسدية، فقد تمزي املوقع بمجاورته ليح آخر من أحياء الرعية، يح الطريف، 
اذلي سجل يف قوائم الرتاث العاليم، وهو املوقع اذلي شهد والدة عئلة آل سعود، املؤسسة 
ا لإلمام عبد الوهاب والعلماء. لقد  للمملكة العربية السعودية. وقد اكن يح ابلجريي مقرًّ
أقرت اهليئة العليا تلطوير مدينة الرياض بربط التسلية واالستجمام باثلقافة اتلارخيية 

واإليكولوجية للماكن، فهو امتداد وادي حنيفة الشهري.

ذلا تكّون املرشوع من شق رييف زرايع ألغراض التسوق وخدمة الزائرين مراعيًا 
املطاف  يلنتيه  الزمن  عوامل  حبكم  تهدم  واذلي  القائم،  الطيين  اليح  آثار  جزئيًّا 
املقر  لتشغل  الوهاب،  عبد  لإلمام  القائم  املسجد  حول  شيدت  اليت  األهم  باملنشأة 
الرسيم لوزارة اثلقافة، إىل جانب املتحف اإلساليم واملكتبة. وبسبب حساسية املوقع 
األثري يف مقابل يح الطريف، اكن ال بُدَّ من جتسيد العالقة السياقية هلذا ابلناء بما 
ييط به، ذلا دفنت الواجهة األمامية الضخمة املقابلة ليح الطريف يف األرض، مما أتاح 
للزائر إماكنية السري ىلع أسطحه املائلة، واالستمتاع بالعالقة ابلرصية اتلأملية هلذه 

املنشأة الطينية املقابلة هل.

للمنشأة، إىل تطوير اكمل لعمران  لقد أدى هذا اتلطوير يف اجلانب االجتمايع 
املنطقة، تلكون نموذًجا تلجدد الرؤية الرتاثية بشلك معارص.

اليت حتيط  اثلقافية  للمنشأة  أضفنا  العمراين  اتلطوير  ديمومة هذا  وليك نضمن 
باجلامع صومعة ذات نمط حدايث داللة ىلع أن موقع هذا املسجد ال يمت بصلة لعمارة 
بالرعية  اليت حتيط  القديمة  إنما يشلك عالقة قصصية مع بعض األبراج  املسجد، 
القديمة بأحيائها السابقة اذلكر وكأنها إشارة إىل استبدال املسجد القائم بآخر متطور 

يف طرح صورة متقدمة جلامع املستقبل اذلي جياري املتغري اثلقايف واالجتمايع.
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يمكن القول إن اتلطرق إىل املشاريع اثلالثة املنفذة سابقة اذلكر يف مدينه الرياض 
إنما يهدف إىل توضيح حمفزات الرسد الروايئ للحزي ومدى قدرته ىلع اتلطور، واتلأقلم 
مع املتغري الزماين ملقومات املاكن مما يرثي منايح اإلدراك لعقل املتليق وينّشط بدوره 
ملاكت اتلأيلف الروايئ ليه تلصبح جزًءا من ذكرياته احلية ألنسنة عمرانها املتفاعل 

اجتماعيًّا وثقافيًّا مع اإلنسان، مرثية مشاعره الروحية.

حزي  يف  تتول  بعينه،  ماكن  عن  روايته  اإلنسان تلأيلف  تدعو  احلوافز اليت  إن 
عم يتخلل الكتل املعمارية اليت حتوي اخلاص يف حياة اإلنسان. إن الفضاء املنفتح 
ىلع العام ينشط جممل احلواس الروحية، والعقلية، واجلسدية، وتنقل اخلاص املهيمن 
مكوناته  خالهل مع  من  يتفاعل  اذلي  العام  هو  آخر  مأوى  إىل  األفراد  حياة  ىلع 

االجتماعية وابليئية.

هناك مشاريع أخرى لم تنفذ، ولكن تشلك بمنهجها اتلصمييم جتسيد اتلأيلف 
القصيص للماكن اذلي بدوره ينّشط ملاكت الرواية الرسدية للمتليق وتفاعله اليح معه 
منشطة مللاكت االستيعاب املمتع واملتفاعل مع القيم واملعاين الاكمنة اليت جيسدها احلزي 
العمراين ماديًّا وروحيًّا. يتجىل هذا بوضوح يف مرشوع املسابقة العاملية تلصميم متحف 
الفن اإلساليم يف الوحة، واذلي تمزي عرضنا فيه لكونه أكد هذا اتلأيلف القصيص 
للموقع  اتلارييخ  الرسد  إعدة  خالل  من  املتحف  هلذا  اتلكوين العمراين  ملورفولوجيا 
اذلي اكن يف السابق جزًءا حيويًّا ملدينة الوحة اتلارخيية اليت اختفت معاملها حبكم 
عمل الزمن فجسدت بنية املتحف أشباه عمران مدينة معارصة أنشئت ىلع أنقاض 
املقرر بلنية هذا  املوقع  آثارها يف  ثبت وجود  اليت  القديمة  الوحة  مدينة  أحياء  أحد 
املتحف. بافرتاض أن إحياء هذا النسيج العمراين املندثر هلذه املدينة العتيقة هو ابليئة 

املناسبة واملرثية برسائلها اثلقافية والروحية الحتواء مقتنيات املتحف.
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الرتمجة العربية نلص ادلراسة اليت ألقيت يف املؤتمر)*(

تنبع روائية املاكن من اخلربة الواقعية باملاكن يف عالقته بطبقاته املرتاكمة حيث 
عمارة  بواسطة  املضمرة  خصائصه  عن  لإلفصاح  خالهلا  من  اجلمايع  العقل  يسىع 
متناغمة مع حميط بيئتها. هذه قراءة لعملية دينامية عرب الزمان تبدأ بابلحث واتلحليل 

املتطلع ملقاربة اجلوانب املادية والروحية للماكن.

املاكن،  بها  مر  اليت  لألحداث  روائية  لصياغة  اتلحلييل  ابلحث  هذا  بنا  يُفيض 
نتاج  إال  الرواية  هذه  وما  للسكىن.  القابلة  الكيانات  بتلك  ماديًّا  عنها  يعرب  واليت 
يمكن  كما  واتلغري.  للتحول  املستمر  تعرضه  يف  واملاكن  اإلنسان  تلعايش  متجدد 
العالقة من خالل استيعاب األطر اليت تسهم مبارشة يف منهجة املاكن،  إدراك هذه 
املاكن،  من  )املؤلفة  اتلصميم  عنارص  أ-  اتلايل:  انلحو  ىلع  تفصيلها  يمكن  واليت 

والزمان، واإلنسان(، ب- توجهات اتلصميم.

عنارص اتلصميم 
عنارص اتلصميم يه األبعاد األويلة القابلة لالستبصار، واليت يمكن باتلصدي 
هلا استيعاب شبكة اتلعايش بني اخلصوصيات اليت يسكنها املاكن عرب الزمان، وذلك 
عرب سلوك البرش لكٌّ يف سياقه اخلاص اذلي يفصح عنه اإلنسان تبًعا لسياقاته املعيشية. 
واستمراريتها  اذلات  العميق ثلقافة  الفهم  تمفصل مرتابط يافظ ىلع  وذلك لكه يف 

بيئيًّا. وهو ما يمكن أن يوضع يف سياقه كما ييل: 

ترمجة حمرر الكتاب.)(( 
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املاكن 

»املاكين« يف اللغة العربية يعرب عن القابلية بإزاء املاكن. ويه صفة جوهرية يف 
الطبيعة باعتبارها نتاج تفاعل اإلنسان املستمر مع دينامية أوضاعه اخلاصة والعامة. 
وهو ما يصور ىلع حنو مقارب هل عن طريق املغريات املادية، والروحية، واذلهنية اليت 
تسهم يف تفعيل لك من ابلنيات االجتماعية احلرضية. تلك ابلنيات اليت ترتابط عرب 
األحداث االجتماعية اتللقائية غري املربجمة اليت تظهر ىلع السطح عن طريق مراتب 
باعتبار  استيعابه  يمكن  ملا  املطاف  نهاية  يف  تفيض  اليت  ويه  هلا.  املكملة  البرش 

الفضاء تعدًدا لألماكن يسرتيع ويع اإلنسان.

بامتياز،  وإنساين  أسايس  املاكين  معناه  املعماري يف  بالفضاء  العضوي  الويع  هذا 
يضاف إيله منظومة القيم الفردية )احللزونية(، وهو خمتلف عن ذاك الرقيم )اإلقليدي( 
اذلي ينحو تلكريس اتلكرار اهلنديس. من هنا فهو ينظر إىل اخلصوصيات )بما هلا من 
يف  ولغة(  ودين،  متوارثة،  وقيم  وتقايلد،  وعدات،  ومناخية،  وبيئية،  تارخيية،  رشوط 
تطورها بكافة جوانبها عرب الفضاء املاكين مع حتوالت املجتمع اليت ال نهاية هلا مما 
يبعث الويع بقدسية عبقريتها، تلك العبقرية اليت يمكن متابعتها، واتلمسك بشفرتها 

الوراثية يف حتوالت ذلك الفضاء املعماري. 

من هنا، فحني يفقد هذا الفضاء خصوصيته اليت تمزيه عن سواه، يصبح جمرد 
موضع وظييف ينظر إيله من خالل بعده انلفيع اذلي يمكن استنساخه ونقله من 
ماكن آلخر حبيث يصبح جمرد سلعة استهالكية تفتقر ألية عالقة محيمة سواء بالنسبة 
ويتطور عرب  يمتد  اذلي  اليح  تراثها  استمرارية  يفقدها  مما  لسياقها،  أو  ملستخدمها، 
خربة األجيال به، ومن خالل ما يضفيه من مجايلات عضوية ىلع حقبتهم اتلارخيية 

من خالل بناها املعمارية. 
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من هنا فاتلجدد املستمر للعمارة عملية ال تنتيه من إعدة تتبع تللك العالقة 
املركبة، وذلك اتلفاعل بني اإلنسان واملاكن مما يتخلق عنه حميط معماري يمل معىن 
املاكن ملجرد غالف  املوروث، وينترص ىلع اتلدخل اتلكنولويج اذلي يستحيل معه 

حلوائط صدلة خيربها البرش عمليًّا، وإن اكنت أبًدا ال تعاش من خالل قيم الزمان.

ذللك فال مناص من االنتباه لك االنتباه للخواص اجلغرافية، والطبيعية، واملناخية 
عند مواجهة الفراغ املعماري، باإلضافة ملقارنته بانلماذج الشبيهة اليت تسكن ذلك 
 يف األعماق تعريًفا للمدينة يتجاوز املحسوس من خالل إضافة 

ّ
الروح امللغز، وتول

الشفرة االجتماعية اخلاصة باملاكن.

الزمان 

الزمان حسب انلظرية النسبية هو عمل متغري بالنسبة للوضع اثلابت للماكن، 
تعريف  يف  تسهم  ومدخالت  فرعية  معادالت  يصاحبها  دائمة  معادلة  يصبح  حيث 
واملوروثات، وما  للعادات،  اتلقليدية  للتداخالت  تتعرض  بينما  املستقرة  املخرجات 
الوسيط غري  الزمان، ذلك  للتهكم ىلع مدى  املثرية  العوامل  عدا ذلك من خمتلف 

امللموس، وإن أمكن إدراكه.

الزمان ثابت متغري 

تلبدالت  خيضع  ملموس  غري  برشي  متغري  النسبية  مفهوم  مدى  ىلع  الزمان 
مستمرة. وهو ىلع قدر عٍل من األهمية بالنسبة للعمارة بوصفه أحد أدوات القياس 
اليت تعكس قيًما تتعلق بابلنيات االجتماعية، والسياقات اثلقافية، باإلضافة لكونه 
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وسيًطا لقراءة اتلفسريات البرشية املفعمة باحليوية، وذلك عن طريق اتلغري املستمر 
للزمان.

أن  يمكن  اليت  والوقائع  باألحداث  الويع  معه درس  يتداخل  أن  يمكن  كما 
مؤثرات  من  املستقبل  يف  عليه  جيّد  ملا  باإلضافة  املاكن،  خصائص  تغيري  يف  تسهم 
وباتلايل  الزمان.  ماكنية  خالل  من  االستمرارية  ىلع  واحلفاظ  السلوك(،  )كأنماط 
يشلك  الينامية  الكونية  األبعاد  ذات  االستاتيكية...   - رقميته  يف  للزمان  ففهمنا 
وسائلنا يف تعريف الفضاءات، إذ إنه يلعب دوًرا يف تغيري تصميمات الفضاء، خاصة 
ما اكن منها ذا حساسية خاصة تشمل خمتلف املرافق املادية والروحية، كما أن بفضله 
تنحت األحداث املتكررة يف اذلاكرة مما يُفيض لنشوء حرضية املجتمع بما تتمزي به 

طبيعتها الكونية من تنوع))(. 

 ملحيطه))(
ً

اإلنسان صانًعا ومشكل

بما يتمزي به من حيوية، وبما يتبدل فيه دوره ما بني مؤلف ومبتكر،  اإلنسان 
ومستقِبل ملا يؤلف ويبتكر، قادر ىلع صنع األحداث بينما ينظر ملا ورثه من خربات 
من منظور مستقبيل صائًغا بذلك مدراكت )معاين( جديدة يعرب عنها هنا واآلن. وهو 
ما يمكن تأصيل تصوره عن طريق حتليل األنساق االجتماعية، واثلقافية، وابليئية 

هذه الرؤية املحض »فكرية« للتكوين احلرضي عرب اتلاريخ ربما اكن يستكملها اتلفسري االقتصادي   )((
السيايس لظهور احلرض باعتباره يمثل يف أشاكهل األوىل مركًزا لتسويق الفائض من اإلنتاج الزرايع 
يف الريف، وما يرتتب ىلع ذلك الفائض من إماكن تبادل منتجات املحاصيل يف املجتمع الواحد وبني 

خمتلف املجتمعات. )املرتجم(.
نشأ مفهوم »اإلنسان صانًعا حلياته« وضابًطا إليقاع بيئته يف القرن الرابع عرش مع صعود الرأسمايلة   )((
 .Homo Faber بمصطلح  بالالتينية  عنه  ويعرب  إيطايلا،  يف  انلهضة  عرص  يسىم  ما  أو  اتلجارية، 

)املرتجم(.
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اليت تلعب دوًرا يف تشكيل املسلك اذلهين للفرد وأدائه، فضاًل عن أثرها ىلع اتلوجه 
الفكري اذلي يسهم بدوره يف صياغة املاكن، وما هل من متطلبات مادية، بما يمكن 

أن ندعوه: شاعرية املاكن.

ذهنية،  صور  من  ليه  بما  ابلناء،  عملية  يف  لالستمرار  اإلنسان  فسيع  هنا  من 
ورشوط مادية، يعد طريقة تلحقيق حزي حيوي ومحيم يف إطار بنية احلرض اليت تول 

دينامية برشية حرضية تلعب ىلع الوام دوًرا منّشًطا لشطر من الفضاء العام.

ويمكن اعتبار عنارص اتلصميم املشار إيلها عيله بمثابة العمود الفقري تلناول 
اتلصميم يف إطار معادلة أكرث توازنًا حبيث جتمع بني لك من اخلطابني املادي احليس، 
تناول  لطرق  ابلرصي  الوسيط  طريق  عن  جتسيده  يمكن  بما  املادي  غري  والرويح 

اتلصميم.

منهج اتلصميم
يمكن وضع عنارص اتلصميم السابق ذكرها يف إطار منهيج يتيح نلا تقديم صورة 
رسدية تعايشية يفيض إيلها احلدس، وإن أمكن الوقوف عليها بأدوات علم اإلشارة. 

ومن ثم يمكن تصنيفها إىل لك من اتلعايش، والروائية املوحية، واحلدس.

اتلعايش يف تناغم 

يستديع مصطلح اتلعايش مفهوم »فضاء االحتمال« بني خمتلف الظواهر يف ظل 
والروحية.  املادية  أبعادها  حبكم  خمتلفة  زمنية  فرتات  إطار  ويف  حمددة،  زمنية  فرتة 
وهو ما يستديع أحداثًا برشية حرضية تسهم فيما تتمتع به من ترف ورخاء، كما تعيد 
يعمها من  بما  املاكن  فيه خصائص  تتعايش  الوقت اذلي  قراءتها من جديد. هذا يف 
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تنوع  بالزمان يف  ارتباطها  أو روحية، فضاًل عن  مادية،  بيئية، سواء اكنت  تعريفات 
أبعاده اتلارخيية، واثلقافية، واالجتماعية. كما يمكن هلذا اتلعايش أن يستويح من 
خالل شاعرية الرسد كأداة تفسريية يقوم اإلنسان بتويلدها وتنشيطها يف غمار حبثه 
املتواصل عن صيغة للتعايش، أو اتلجاور بني الظواهر يف لكياتها وتفاصيلها يف آن. 
من هنا ففهم العنارص الكونية ملاديات املاكن ىلع مر الزمان يمكن أن يعوق الُمالِحظ 

أثناء عملية ابلحث واتلحليل عن إدراك اتلعريف األيديولويج للتعايش.

الروائية املوحية 

األخذ  مع  وترابطها  تداخلها  يف  والكوكبية  املادية  املاكن  جلوانب  مقاربة  يه 
باالعتبار كيفية تشكيلها من خالل اتلحليل العكيس لراسة احلاالت وتطبيقاتها. 
بما يف  للماكن،  وابليئية  واجلغرافية،  الطبيعية،  للظواهر  باستقصاء حتلييل  تبدأ  ويه 
ذلك دراسة شاملة للحلول املعمارية بمكوناتها املورفولوجية، وابليئية. وهنا تسىع هذه 
الراسة اتلحليلية للتعرف ىلع ما ينعكس يف اتلقنيات املحلية، وما اتصل بها من 
حرف يدوية، ومنتوجات اجتماعية، وسلوكيات ثقافية، وتقايلد موروثة. هذه القراءة 
املبدئية تمثل حماولة تلحديد مكونات املاكن ورشوطه، كما يمكن أن تطبق ىلع ما 

يشابهها من املجاالت اثلقافية وابليئية. 

مثل هذه القراءة اتلحليلية تفيض لرواية خمزتلة تصبح فيها ابلنية )املعتمدة يف 
يتول عنه عروض  تنبؤ جديد  بيان  فورية تعكس  بداية  القراءة( دوًما حمط  عملية 
تتجسد معماريًّا. ويه حالة فزييقية اغمضة تتمخض عنها مشاعر خمتلطة، فضاًل عن 
أنها تدفع ملكة االكتشاف، وإعدة قراءة الظواهر املحيطة مما يفيض تلواصل اإلبداع 

الرتاكيم عرب الزمان.
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إن ما نقوم به من تنسيق ذللك انلاتج الفزيييق هو عمل ال ينتيه، كما أنه خيتلف 
عن أي نسق إقليدي )يميض يف خط مستقيم ىلع نهج العلوم اتلقليدية))((، فضاًل 
عن كونه عرضة لاكفة االحتماالت والقراءات )العلوم اجلديدة اليت ال تميض يف خط 
مستقيم(. من هنا فمن أجل حتديد املتغريات )دينامية اذلهن البرشي(، يلزم ربطها 
بالزمان واملاكن. فالعقل البرشي يقق جوهره، ويقوم بتعريفه يلحيط بالواقع ىلع حنو 
شامل. هذا اجلوهر حمصلة عملية ذهنية متواصلة، وتلأمل حقائق العلوم وظواهرها 
لفهم  املدخل  ىلع  ويرتتب  ومحيمة.  مألوفة  تبدو  فضاءات  عنه  يتول  بما  الطبيعية 
طريقة األداء رسدية ثنائيات متعارضة )مثل: املستشىف يف مقابل الرتفيه، واملتحف 
مقابل اتلجارة، واحلكومة مقابل مراكز اثلقافة، واجلامع مقابل املسكن(. فيه إعدة 
قراءة ألحداث نمطية من صنع اإلنسان ىلع حنو خمتلف، ويه يف ذات الوقت بناء يعيد 
تعريف تكويناتها. هذا انلاتج املألوف اذلي يعكس تناغًما، وتنوًع غري متجانس ملا 
 فضاًء برشيًّا يرايع أبعاده، كما يرايع العام واخلاص يف لكيته وخمتلف 

ّ
يتكرر، إنما يول

لفته اليت تدعونا نلمأله وخنربه.
ُ
أجزائه. من هنا تتبدى داللة الفضاء وأ

احلدس 

 من اتلعرف عليه يف عالقاته 
ً

احلدس سبيل لإلحاطة بالواقع ىلع حنو شامل، بدال
اجلزئية، حيث يصبح بذلك سمة ممزية لفهم احلياة )من خالل حركتها وتغريها املستمر( 

بينما يستشعر غري املتجانس، واملتواصل، واملتداخل، وما يستعيص ىلع اتلنبؤ به. 

السابقة ىلع نسبية القرن العرشين، بما يف ذلك نظرية عدم اتلحديد لـ »فرنر هايزنربج«، وبالطبع   )((
للنظرية النسبية أللربت آينشتاين. )املرتجم(.
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احلدس عملية تنشيط لذلات من خالل تعايشها مع املاكن وأرساره بينما ختترب 
األحداث. 

هذا احلدس معّرض للمزيد من احتماالت املاكن وظواهره. ولفهم هذه الظواهر 
يتعني توجيه أسئلة اكتلايل: َمن أنا، وأين أكون، ويف أي توقيت، ويف أي سياق، وكيف؟ 

احلدس من خلل طرح سؤال املاهية 

هو املحتوى انلفيس والرويح اذلي حتتويه ثقافة املاكن بما هلا من تمايز وعمومية 
يف إطار بنية فسيفساء ثقافية تتجىل عن طريق سلسلة من الرؤى ابلّناءة. وذلك بدًءا 
بالعالقة الروحية اخلاصة اليت تربط اإلنسان خبالقه حيث تتجىل يف عبارة تربط املعىن 
الكون  يف  اتلأمل  من  مستويات  يوي  رباط  خالل  من  واجلمال  وبالصفاء،  بالقيم، 
بكلياته وجزئياته. يه العني اثلاثلة اليت تقابل بني الظاهر وابلاطن حيث يتناغم لك 
من املاكرو )انلطاق الواسع الكبري(، واملايكرو )الكيان الصغري املحدود( ىلع مدى 
البسيطة املجردة إىل كتلة ذات حجم ملموس، ومن ثم  عملية تتحول فيها الصورة 
إىل حوار بني املسطح، ووسائط الفضاء املاكين. هكذا تتحول الطبيعة احليَّة إىل تعبري 

يربط بني املعىن، والصفاء، واجلمايلات باإلضافة إىل احتفاء بتحول الواقع إىل جمرد.

ثم إن احلدس طبيعة كونية تضيف إىل املحسوس القريب شعوًرا بالقابلية للتحول 
واتلغري، وللبعيد بما يستلهم ما وراء الطبيعة. فهو اكلطاقة اليت تستثري اذلاكء البرشي، 

وملكة اإلدراك وتنشطهما بما يبعث يف احلدس حواًرا مع تلك الطاقة )الضياء())(.

قديًما  معبًدا مرصيًّا  اليت غمرتين عندما شاهدت  الضياء  بطاقة  الغريب  باإلحساس  ذلك  يذكرين   )((
مقاًما يف الور األول من متحف املرتوبويلتان يف نيويورك. )املرتجم(.
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احلدس من خلل طرح السؤال: أين )يف ثوابت املاكن(؟ 

)تلك  السلوك  أنماط  وعن  املاكن،  روح  عن  املقابل  يف  ابلحث  فهو  »أين«،  أما 
القوى اخلفية( اليت تشلكها العوامل ابليئية، واملناخية، واجلغرافية الكونية يف تشكيلة 
العقم،  مقابل  واخلصوبة  الظل،  مقابل  يف  الشمس  كأشعة  املتباينة،  املوحيات  من 
واالخنفاض،  واالرتفاع،  السهول،  مقابل  والسواحل  اجلفاف،  مواجهة  يف  والرطوبة 

وابلارد، والافئ، وتلك العالقة احلميمة اليت جتمع بني اإلنسان ومصادر احلياة.

احلدس عن طريق السؤال: مىت )متغريات املاكن(؟

هو سؤال الزمان وتطوراته اليت يكمها: ماذا، وكيف. 

احلدس من خلل طرح السؤال اتلايل: ماذا؟

إنه فعل الويع اذلي يعرف املدخل للظواهر الكونية عن طريق احلوار الائر بني 
املحسوس، وغري امللموس، حيث يكون الواقع واخليال االفرتايض يف حالة من اتلقابل 

يتول عنها اإلبداع البرشي يف تشكيل أيٍّ من الفضاءات.

 بينما يرث هذا اجليل توجًها تزتامن فيه املشاركة اجلماعية، واالنطواء ىلع اذلات، 
تعايًشا بني احلرف ايلدوية  قائمة، كما نلمس  تظل األزمة بني اتلقليدي والعرصي 

واتلكنولوجيات احلديثة يف غمار اتلحول من السياقات الريفية إىل احلرضية))(. 

لك ذلك يف حوار متماسك يتول عنه إبداع اإلنسان لفضاءاته.

يصدق ذلك ىلع أكرث جمتمعات اجلنوب اليت تمثل بالدنا العربية جزًءا ال يتجزأ منها، بينما لم يعد   )((
يمثل املجتمعات الغربية احلديثة حيث تغلغلت اتلكنولوجيات املتطورة يف أريافها. )املرتجم(. 
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احلدس من خلل السؤال: كيف؟ 

وأين،  اتلفاعل بني من،  تتول من خالل  الزمان، وهو حالة  إطار  املتغري يف  هو 
وماذا، تفيض بنا إلضافات تتالحق عن طريق اتلأمل. كما أنه يمكن اتلعرف عليها 
يف لك من انلطاق املتسع الكبري، والكيان الصغري القيق حىت تتجدد احلياة يف الرسد 
الكبري من حيث  املتسع  فالرباح  املاكن.  إطار  به يف  اإلحساس  خَيُفت  اذلي  السيايق 
هو حميط بييئ متوارث تارخييًّا، يمكن استيعابه ىلع مدار الكتلة االجتماعية كلك، 
كما يمكن مقاربته عن طريق نماذج الطرق، وعربات ابليع والرشاء، وملا يسفر عنه 
تشكيل الفضاءات احلرضية، وبواسطة احلوار بني انلصب اتلذاكرية وواجهات املعمار، 

ناهيك عما يطرأ ىلع عنارص احلرض من تغريات ىلع مر الزمان.

أما احلزي الصغري املحدود فوجهته املبارشة فردية اإلنسان بما يف ذلك من إحساس 
نشهد  هنا  من  اخلاريج.  العالم  اعزتال  لوسيلة  اإلعشة  حائط  فيه  يستحيل  باملاكن 
األصوات،  ترصد  موجات  بواسطة  ابلناء  وعلم  الكروية،  شبه  األسقف  به  تبوح  ما 
وتكنولوجيات العمارة، وما يرتاوح يف لك ذلك بني الوسائط امليتافزييقية )متمثلة يف 

القباب(، والفزييقية )ماثلة يف احلوائط(. 

هذا فضاًل عن أن احلوار احلديس يف إطار احلزي الصغري املحدود يمكن اتلطلع 
إيله من خالل االجتهاد ابلحيث املفيض تلدخل اإلنسان يف املحيط ابلييئ، بما يف ذلك 
معاجلاته للظواهر املناخية )عن طريق أبراج ومالقف اهلواء(، والرسديات املتمثلة يف 

الواجهات املفرغة، واحلدائق.
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املحصلة
جنز« ىلع مدى نصف القرن املايض نتبني أننا رصنا نعيش اآلن 

ُ
بانلظر إىل ما »أ

يف مدن خاوية بنيت كما تبىن املعارض املوسمية املؤقتة. مدن فقدت طابعها اخلاص، 
وصارت إىل زوال حبكم املشهد احلايل ابلائس للعمارة))(، وحبكم ابليئات احلرضية 
املوجهة لالستهالك يف القرن العرشين. األمر اذلي أدى إىل اضطراب توازن الوجود 
ابلنايات  تهدم  املدن  أحياء  بعض  فيف  اإلنسانية.  واذلاكرة  القيم  وحتطيم  البرشي، 
اليت يقل عمرها عن عرشين عًما، يلقام ماكنها عمائر جديدة ال ختدم سوى جمتمع 
املقام  ننىس يف هذا  اإلنسانية. وال  والقيم  السليم  اتلعايش  االستهالك ىلع حساب 

تهتك عبقرية املاكن من خالل فقدان ذاكرته))(.

ذللك يمكن أن نديع ىلع سبيل الفرضية العامة أن العمارة نتاج ثقايف )َمْن(، 
وبييئ )أين(، وتفاعل للجوانب االجتماعية يضيف جلوهرها، ويضمن استمراريتها.

من هنا فإين أرى أن مهمة املهندس املعماري ال تكمن يف وضع بصمة أسلوبه 
يسىع تلويلد خطاب ال يكف عن  أن  إنما  املاكن،  اخلاص مستنبًطا من خصائص 
استنطاقه.  ووسائط  أدواته،  عن  حبثًا  املاكن  أرسار  يف  بعمق  واتلفتيش  االستقصاء، 

VVVيذكرين ذلك حبديث دار بيين وبني صدييق وزميل دراسيت فيلسوف أملانيا األول »يورجن هابرماس«   )((
أثناء زيارته للقاهرة يف عم 998) حول نقده خلطاب »ما بعد احلداثة« يف كتابه الشهري اذلي يمل 
هذا العنوان، أْن قال يل بغضب شديد: »انظر يا أيخ إىل العمارة »ما بعد احلداثية« يف فرانكفورت«، 
يقصد ما تبعثه من قبح وبشاعة، العمارة اليت تدل ىلع مدى الفقر اإلنساين من خالل اكتناز األموال 
ىلع حساب الشعوب )ابلنوك األملانية يه اليت أنفقت ىلع تشييدها(. فهل علينا حنن العرب أن نميض 

يف ذلك انلهج املخرب للحياة باسم اتلقدم واتلحرض؟!!. )املرتجم(.
من ذلك أين عندما سألت عن »مكتبة الزيتون« اليت نشأت ثقافيًّا بني جنباتها يف نهايات األربعينيات،   )((
إنها  يل  قيل  الكتب،  دار  وتتبع  الزيتون،  بعزبة  السعادة  دار  شارع  يف  غناء  حديقة  تتوسط  واكنت 

هدمت يلقام ماكنها برج استثماري. ولم أحتقق من مدى صحة ذلك. )املرتجم(.
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إنه احلزي الصغري حبساسيته وروحانيته يف تعاشق مع انلطاق الواسع الكبري بما هل من 
معرفة كونية شاملة. وهذا هو ما تبحث عنه حضارة اإلسالم بطبيعتها حيث تأخذ 

باللك دون أن تهمل اجلزء، إنما تقيم عالقة متماسكة بينهما. 

اهلدف من تقديم املرشوعت اتلايلة هو أن أعرض قضية احلرض من حيث هو 
جزء يستحيل إىل لك يتول عنه نسيج نابض باحلياة، ويتحقق فيه اتلوازن بني الفكري، 
والرويح، واملادي يف إطار نموذج ثاليث األبعاد يفصح عن الالحمسوسات امليتافزيقية 
ملاكن معني، وكيف أن ابليئة املحيطة، بما هلا من معايري حسية مستقرة، تمكنت من 
اإلحاطة بالكيان االجتمايع، واملسلك العطوف لإلنسان. فلعل اإلفصاح عن هوية 
املاكن بصورة حمسوسة يصبح عالمة فارقة تفيد بثوابت ال ختضع للحس عرب الزمان.

يضاف إىل ذلك حفاٌظ ىلع اتلحول احلميد للمعارف والقيم ىلع مدى ظواهر الزمان 
املتغرية. 

األمر  خمتلفة،  أزمنة  يف  يكن  وإن  نفسها،  املنطقة  يف  اتلايلة  املشاريع  تعرض 
املدخل  اكن  هنا  من  املاكن.  يف  املستقرة  السياقية  الراقات  عن  الكشف  يتيح  اذلي 
امللهم للحفاظ ىلع اهلوية يف إطار تغري الزمان، بينما يمل املاكن عنارصه امللهمة اليت 

بمقدورها إعدة تعريف شفرته انلموذجية. 

حوار بني اجلامع الكبري، واملركز اتلارييخ للملك عبد العزيز، ومشاريع الرعية 
V حوار ىلع مدى مخسة وعرشين عًما يف الرياض.

اجلامع الكبري يف الرياض

اتلطوير  من  يتجزأ  نسيج حرضي جزًءا ال  من  به  وما ييط  الكبري  اجلامع  يعد 
اتلارييخ للرياض حيث يستهدف إعدة إحياء الرخاء االجتمايع، واثلقايف، والعمراين 
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تللك املدينة. ولعله من املهم بماكن أن نسجل هنا أن اجلامع القديم ال يظى بما يشهد 
بصورة جلية ىلع أنه اكن باإلماكن أن يصبح مرجًعا لعنارص اتلصميم. ذلك أن صور 
املايض بما حتمله من شواهد برصية، وغري برصية، ناهيك عن اإلنشاءات املتوارثة يف 
املنطقة قد لعبت دوًرا أساسيًّا يف قراءة وتكوين حتلييل لعنارص املاكن سواء اكن يف نطاق 

احلزي الصغري، أو الرباح الكبري يف مسىع تلحقيق منتج معماري عرصي.

املركز اتلارييخ للملك عبد اهلل بالرياض: متحف ادلارة

ىلع العكس من منهجية ومرجعية اجلامع، فقد أكد املتحف بصياغته املعمارية 
ثرية  يدوية  من حرف  أجزاء  يعرض  بناء غري مكتمل  هو  من حيث  املوروث  األثر 
يستثري بها اذلهن والويع البرشي بنهجه العرصي. ويؤكد تصميم املتحف ىلع ما ييل:

انلطاق الواسع الكبري )السياق(. 	
احلزي املحدود )مستوى احلساسية(. 	
احلزي البرشي )اللجوء الحتماء اذلات باجلدران(. 	
املجتمع احلرضي )بسياقه الواسع الكبري، ووحداته األصغر املنطوية ىلع ذاتها(. 	
	 V .)راقة املناخ )الواحة
اإلطار اثلقايف )اذلاكرة(. 	
اإلطار الينايم )العضوي(. 	
اإلطار ابلييئ )الطاقة السلبية(. 	

مرشوع ادلرعية يف الرياض 

هو ثالث املشاريع املنفذة يف منطقة الرياض. وهنا تنطوي عبقرية املاكن اثلقافية 
واالجتماعية عن استمرارية ملموسة ملوروث معروف. هذا يف الوقت اذلي أصبح فيه 
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هذا االستيحاء حمض ترمجة ذلكريات وِْجَهتُها املاكن، أخذت ىلع عتقها حتليل الشفرة 
الوراثية املوثقة يف األبعاد امليتافزييقية للعقارات اتلارخيية. 

 أدركت هذه الشفرة، وأعيد تعريفها، وترمجتها عرصيًّا بطريقة أبعد ما تكون 
عن اتللفيقية بمدخل وجهته احلارض، وإن احتفظ بثوابت املوروث، وبمنهجية أبعد 
يعتصم  تسجيل تلعريف معارص  بإعدة  إنما  اإلشارة،  تنميطات علم  ما تكون عن 
بالعالقات االجتماعية والعامة، ويعمل ىلع استمراريتها بطريقة رسخت احلفاظ ىلع 
املعتقدات االجتماعية املتكيفة مع أي تقدم وتطور اجتمايع. وذلك لكه يف إطار هذا 

انلموذج املحسوس ثاليث األضالع.

 فضاًل عن أن هذا املدخل يعتمد يف املقام األول ىلع الفضاء العام بما يضمن 
العامة.  للخدمات   

ً
ابتداًء من اتلجارة وصوال املنطقة  استمرارية إعدة تشكيل تلك 

ىلع أن أهم جزء يف هذا املرشوع هو ذلك اخلاص باملكتبة )بما حتويه من نسخ القرآن 
اجلانب  هذا  خالل  من  اثلقافية  قيمتها  عزز  اذلي  األمر  اإلسالم(،  وعلوم  الكريم، 
الرويح املتجاوز ألية ترفيه، واذلي أضاف ذللك الفضاء، ومن ثم للمرشوع كلك. ويف 
تعريف عمراين موجه للمدينة )باعتبارها مصدًرا للرتاث(، اكنت الساحة الرئيسية 
)سطح املكتبة( مائلة يف اجتاه قرية الرعية العتيقة لتستوعب اجلمهور ىلع حنو واضح 
مما جيعل منها فضاًء للتأمل واتلفاعل االجتمايع اذلي يربط املشارك بقيم املايض يف 

ا بذلك روائيته اخلاصة به(. ً إطار احلارض )مولّ

صحوان  مرشوع  يف  ذلك  من  أبعد  حنو  ىلع  املائلة  األسقف  منهج  طبق  وقد 
الرشيف اذلي أنشئ فيه فضاء عم يواجه رضيح صحوان الرشيف اذلي يعد مزاًرا 

مقدًسا ألحد األويلاء يف باكستان.
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متحف قطر )روائية شاعرية(
اكن منهج استقبال اإلشارات من آثار املايض وأنقاضه، واللجوء حلل ألغازها من 
خالل قراءة تلك اإلشارات عرب قصص ومرويات أكرث جالًء يف مرشوع متحف قطر 

للفن اإلساليم اذلي يؤكد ىلع ما ييل:

قراءة حساسة للموقع:( ))
قراءة ما خيفيه املوقع.- 
األشجار باعتبارها شاهًدا ىلع النسيج االجتمايع للموقع.- 

إاعدة تعريف املعارف اثلقافية:( ))
العالقة الرئيسية بني اجلزء وفضائه اليلك.- 
توظيف اآلثار املكتشفة كخلفية للمتحف يف إطار حل عرصي.- 
تغليف املادة املعروضة بأخرى غنية برموز اتلقوى والورع.- 

مرشوع مدينة صنعاء
نهضت منهجية املرشوع ىلع ما ييل:

حتليل وتقييم اثلقافة املحلية.( ))
وضع املخطط العام للمرشوع.( ))
تنفيذ املخطط العام.( ))

درس حتلييل نقدي)أ( 

املستوى احلرضي: ( ))
تبدأ هذه الراسة اتلحليلية بمقارنة خصائص النسيج احلرضي لصنعاء بتلك 
اخلاصة بسواها من املدن العربية، اكلقاهرة، والقريوان، مع حتديد اجلوانب املختلفة 

واملشرتكة بينها.
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))-)( اجلانب اثلقايف: تبني أن مركز املدينة سمة مشرتكة بني اكفة املدن العربية. 
وهو يتألف من اجلامع الرئييس، حتيط به خمتلف األنشطة اتلجارية، وأماكن 

املناسبات العامة، بما يف ذلك األحياء السكنية.
البساتني  حول  عموديًّا  مرتاصة  صنعاء  يف  املساكن  الفرايغ:  املفهوم   )(-((
كما هو احلال يف املدن العربية اإلسالمية حيث تتحلق الور أفقيًّا حول الفناء 

الاخيل. 

النسق املورفولويج اجلزيئ لدلور اخلاصة يف صنعاء )احلزي املحدود(:( ))
يرجع تبين الرتاص العمودي لدلور يف صنعاء حلاجة املجتمع ابلدوي للمنتجات 
الزراعية، أضف إىل ذلك الطبيعة الطوبوغرافية يف ايلمن حيث حتظى الرقع الزراعية 

بعناية واهتمام خاص ينم عنه حراستها بتحلق املنازل حوهلا.

أثر اتلنسيق الفرايغ ىلع اتلعبري العمراين:( ))
بإزاء  خاصة  حبساسية  للعمارة  العمودي  انلظام  يتمزي  ابلييئ:  العامل   )(-((
اهلواء الطلق خاصة بالنسبة لضوء الشمس والريح من خالل فتحات ىلع أشاكل 

وأوضاع خمتلفة. 
))-)( انلظام املعماري للفتحات:

تأثري العوامل الكونية ىلع أشاكل الفتحات.- 
الرؤية.- 
الضوء. - 
اتلهوية.- 

طريق  عن  عنه  يعرب  اتلدرييج(  )انلمو  األرسة  بلنية  الرتاكيم  املسلك   )(-((
)رشيط مزخرف( ورمز اخلصوبة ) قرن اثلور(.
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اكفة  ىلع  سائد  )القمرية(  الور  واجهات  لزتيني  االجتمايع  انلموذج   )(-((
املستويات بغض انلظر عن اتلمايزات االجتماعية.

))-)( األسلوب اتلكنولويج - نظم الرصف الصيح املكشوف.

اتلقويم انلاقد )معالم اخلط اإلرشادي للتصميم()(( 

انلموذج املورفولويج للعنارص احلرضية: نتبني ىلع املستوى الشامل العام نسبًا ( ))
تتكرر فيما بني الكتلة والفراغ )حيث تشغل املجموعت السكنية ما ال يزيد 

عن 0) إىل 0)% من مساحة األرض(، وهو ما يفيض إىل اتلخطيط اتلايل:
عنارص ىلع خط مستقيم. - 
شباكت ىلع أنواعها.- 
عنقوديات.- 
فضاءات مفتوحة.- 
مكونات أساسية للعنارص احلرضية.- 

مبادئ اتلخطيط احلرضي وخطوطه اإلرشادية:( ))
اتلنظيم العمودي للوحدات السكنية يتيح لدلار توجًها حنو الشمس والرياح. أ( 

هيئة ب(  ىلع  املفتوحة  الفضاءات  حول  السكنية  للوحدات  األفيق  اتلنظيم 
بساتني وحدائق.

الطابق ج(  بتغيري  يسمح  املسكن  داخل  الوظائف يف  األفيق ملختلف  اتلنوع 
األريض من وظيفته كمخزن، إىل حظرية للعربات والسيارات.

استجابة انلظام املعماري املفتوح ملختلف الوظائف واحللول.د( 
تنفيذ مبادئ اتلصميم املعماري وخمططاته اإلرشادية: ه( 

Vاإلطار اتلخطيطي املنظم للتصور املقرتح.- 
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اتلصور الفرايغ ودالتله املتأصلة فيه وقيمه. - 
اتلعبري العرصي تصوًرا قائًما ىلع الرتاث. - 

مرشوع الشامية يف مكة املكرمة

مدخل حرضي ملنطقة مكة املكرمة يستجيب للطبيعة اجليوفزييقية للموقع. هذا 
باإلضافة إىل احرتام السلوك االجتمايع القائم عن طريق اتلخطيط لنسقه املجتميع.

املشاريع املستقبلية

اعتباًرا  االرتفاع  شاهق  املعمار  وراء  احلايل  األفيق  للهاث  تتعرض  اليت  تلك 
واستيحاء للسياقات املحيطة.

جبل حفيت.- 
مزولة ديب.- 

هذا املبحث إنما هو حماولة لصياغة معرفية فلسفية للماكن حىت ال تصبح مدننا 
أماكن مهجورة أشبه ما تكون بالقبور الرتيبة اخلايلة من احلياة، أو أن تصبح لكبار 
الصرب،  نهاية حياتهم بفارغ  ينتظرون  السن مصدًرا للحرية واالرتباك اذلي جيعلهم 
ومدنًا يشعر فيها الطفل والصيب بالضياع يف علم يفتقر للطمأنينة. وأخرًيا، كم من 
اجلهود اجلبارة بذلت لـ«أنسنة« حياة اإلنسان عن طريق اتلكنولوجيا، فهل جنحت؟! 
السن  كبار  بني  واتلفاعل  اتلواصل  تتيح  أماكن  عن  ابلحث  يف  يتلخص  هدفنا 
والشباب حيث يافظون ىلع استمرارية تلك األماكن عرب الزمان، ومن ثم احلفاظ 

ىلع رسديتهم اخلاصة بهم.

ترمجة د. جمدي يوسف





الفصل السابع

عامرة اهلوية عند حسن فتحي وراسم بدران

JJJJJ JJJد. جيمس ستيل
أستاذ العمارة جبامعة جنوب اكيلفورنيا، لوس أجنليس

يف اعلم يبدو متجانًسا ويزداد فيه اختفاء االختالف، ثمة اهتمام مزتايد باتلعبري 
عن اهلوية اجلماعية، وإن اكن ال حيظى بالقدر الاكيف من االهتمام. يظهر ذلك االجتاه يف 
العمارة واتلخطيط احلرضي عند جمموعة مصطفاة من مصميم املحيط املعماري، كما 
يظهر يف عدة أماكن وبشلك خاص يف املنطقة اليت اكنت تعرف باسم الرشق األوسط 
وأصبحت تعرف اآلن باسم غريب آسيا دلى ساكنها ودلى املراقبني املتعاطفني، وهو ما 

 منها ناحية بكني.
ً

يؤكد االبتعاد عن جرينيتش كنقطة مرجعية، واالجتاه بدال

حسن فتيح وراسم بدران
بدأ املهندس املرصي حسن فتيح ذلك ابلحث عن اهلوية يف تلك املنطقة عندما 
للنموذج  بدياًل  اإلساليم يكون  العريب  للعالم  إطار مرجيع خمتلف  تأسيس  حاول 
الغريب اخلالص اذلي ُطرح عليه وهو طالب يافع باجلامعة املرصية، واكن االجتاه السائد 
يف مرص عندما خترج فيها حسن فتيح يف منتصف العرشينيات هو نموذج ابلاوهاوس، 
أو املزنل الغريب احلديث، وهو انلموذج اذلي ظل سائًدا حىت ايلوم يف تلك املنطقة يف 

ظل نظام تعلييم يستلهم احلداثة الغربية، ويربطها يف ذهنه باتلقدم.
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لغة  يراه  ما  بناء  إاعدة  أو  بلناء  منهجية  خطوات  يف  فتيح  حسن  انطلق  وقد 
حبثه  يف  اكتشفها  اليت  املايض  نماذج  استلهام  ىلع  تعتمد  أصيلة  مرصية  معمارية 
املتواصل يف تاريخ بناء املزنل املرصي األصيل. وما إن عرث ىلع هذه اللغة حىت عكف 

ىلع استخدامها طوال تارخيه املعماري حىت رحيله اعم 1988.

نرش حسن فتيح مذكراته عن بنائه للمجتمع اجلديد يف القرنة اجلديدة اليت تقع ىلع 
الضفة الرشقية للنيل بالقرب من مدينة األقرص، ويف أواخر اثلالثينيات نرشتها دار نرش 
جامعة شياكغو مما جعل منه شخصية مرموقة بني داعة ابليئة ألن نرش هذه املذكرات 
تزامن مع أول صدميت ارتفاع أسعار ابلرتول، وهو ما أدى إىل دفع حركة منارصة ابليئة. 
واكن اجلمهور الغريب اذلي قرأ هذه املذكرات - وال يزال - مقصوًرا ىلع جمموعة حمدودة 
من ابلاحثني القادرين ىلع استيعاب ما بها من القضايا اثلقافية والسياسية، لكن حسن 
فتيح استطاع عْب رحلته املهنية الطويلة والشاقة إىل جانب القضايا اليت أثارها عْب هذه 
الرحلة، أن جيذب إيله بعض اتلالميذ واألنصار من املرصيني اذلين الزتموا بنرش أفاكره 
ومبادئه ىلع نطاق واسع؛ من أمثال عبد الواحد الوكيل، وأمحد حامد، ورايم ادلهان، 
وسمري فريد، وعمر الفاروق، وعبد احلليم إبراهيم وآخرين. لكن هؤالء اتلالميذ لم 
يتمكنوا من نرش أفاكر ومبادئ أستاذهم إىل أن جاء املهندس املعماري األردين راسم 
بدران اذلي لم يتمكن قط من العمل مع أستاذه، لكنه استطاع أن يُعّدل من فلسفة 
ىلع  تأثري  هل  اكن  فقد  املؤثرين،  أنصاره  أبرز  يكون  وأن  اعتنقها،  اليت  فتيح  حسن 
السياسيني املهيمنني ىلع مستوى ابلناء احلرضي واملحيل وىلع املستوى القويم يف العالم 
العاملية، وكذلك  العمارة  القطاع ىلع  العرىب - اإلساليم. وبسبب اتلأثري املزتايد هلذا 
املوارد للرشاكت  اليت وفرتها تلك  القطاع والفرص  الكبرية هلذا  املايلة  املوارد  بسبب 
األوروبية واألمريكية اليت عملت يف مرشواعت هناك، ُقّيض ألفاكر حسن فتيح كما 
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طورها وانطلق بها راسم بدران أن تصل إىل مجهور أوسع مما اكن حسن فتيح حيلم به. 
وإن اكنت تظهر اآلن يف دول اخلليج العريب تفسريات غريبة وسطحية، بل مبتذلة، كما 
تنقصها املعلومات، عن اللغة املعمارية اليت خلقها حسن فتيح ونرشها راسم بدران ىلع 

نطاق واسع هناك.

صدام احلضارات

من أجل أن نفهم ما جيري اآلن من أحداث يف غرب آسيا، ودول اخلليج املورسة بشلك 
خاص، يلزم أن نعرض بإجياز تلاريخ ظهور مصطلح اهلوية. ولعل أفضل بداية ممكنة يف 
هذا املجال يه مقال »صامويل هانتنجتون« Samuel Huntington »صدام احلضارات« 
اذلي صدر للمرة األوىل يف جملة »الشئون اخلارجية« يف اعم 1993، ثم ما بلث أن ظهر يف 
كتاب اكمل بعد ذلك بثالثة أعوام. يف هذا الكتاب يطرح »هانتنجتون« )تويف اعم 2008( 
فكرته اليت مفادها أن الرصااعت بني األمم ستحددها يف املستقبل القضايا اثلقافية، 
وليست األيديولوجية، أو االقتصادية؛ أو بكلمات هانتنجتون، ستدور بني ثماٍن من 
هذه احلضارات يه: احلضارة ايلابانية، واحلضارة الصينية، واحلضارة الغربية )أوروبا، 
والواليات املتحدة األمريكية(، واحلضارة اإلسالمية، واحلضارة اهلندوسية، واحلضارة 
السالفية، وحضارة أمريكا الالتينية، واحلضارة اإلفريقية)1(. يذهب هانتنجتون إىل أنه 
يف هذه احلضارات سوف يكتسب تعريف اهلوية أهمية مزتايدة يف املستقبل، ويقصد 

اهلوية يف جوانبها العرقية، وادلينية ألسباب رئيسية أهمها العوامل الستة اتلايلة:

صامويل هانتنجتون، صدام احلضارات )باإلجنلزيية(، شؤون خارجية، 1993: 38.  )1(
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قد ( 1) فاحلضارات  القومية،  ادلولة  مفهوم  من  أهمية  أكرث  مفهوًما  احلضارة  تعد 
استغرق نموها فرتة أطول، كما أنها تعتمد ىلع اتلاريخ املشرتك، واللغة واثلقافة 

املشرتكة، وتعتمد كذلك ىلع جمموعة من اتلقايلد الواضحة للعيان، وىلع ادلين.

هذه ( 2) أعضاء  أصبح  األمم،  بني  اتلفاعل  وكذلك  العوملة  حدة  ازدادت  لكما 
احلضارات أكرث وعيًا بهذه املشرتاكت. ويصف هانتنجتون هذه العملية باتلفاعل 
من  ويقوي  األمة  هلذه  احلضاري  الويع  يدعم  مما  الواحد  الشعب  أعضاء  بني 

اخلالفات اتلارخيية، والعداوات بني األمم)2(.

توقف انلاس عن اتلوحد حبضارة حمددة عب عملية اتلغيري اثلقايف واالجتمايع ( 3)
اليت ال ترحم. ويرى هانتجتون أن ذلك قد أدى كذلك إلضعاف االنتماء لدلولة 

كموطن للهوية.

عندما كتب هانتنجتون ذلك املقال، اذلي حتول لكتاب فيما بعد، اكن الغرب يف ( ()
ْوج قوته. ويعتقد هانتنجتون أن ذلك سوف يؤدي إىل رد فعل عكيس دلى هذه 

َ
أ

األمم، ويه ظاهرة »العودة للجذور« يف ابلالد غري الغربية بما يف ذلك ما أسماه 
هانتجتون إاعدة أسلمة غرب آسيا. 

ال ( () كما  السياسية  أو  االقتصادية  الرصااعت  من  أْدَوم  اثلقافية  اخلالفات  تعد 
يمكن اتلنازل عنها بسهولة. 

اتلكتل االقتصادي اإلقلييم يف صعود متنام، وهو متجذر يف املشرتاكت اثلقافية ( ()
بني األمم.

املرجع نفسه: 39.  )2(
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العوملة والساخطون عليها
حدث الكثري من املتغريات اهلامة منذ أن نرش هانتنجتون أطروحته ذات األبعاد 
املتعددة عن صدام احلضارات. أوىل وأوضح هذه املتغريات يه استئصال الفارق اذلي 
اكن هانتنجتون يؤمن بوجوده بني ادلين واأليديولوجيا يف بعض احلاالت، وترتب ىلع 

ذلك نتائج لم يكن بوسعه اتلنبؤ بها. 

كما أن هنالك متغرًيا آخر أكرث تعقيًدا وأبعد أثًرا هو حتول ما أسماه هانتنجتون 
بعملية اتلحديث إىل ظاهرة أصبحت تعرف اآلن باسم »العوملة«.

فالعوملة تعد اآلن نظرية اقتصادية ىلع وجه العموم، وقد تطورت برسعة شديدة 
اليت  احلضارات  يف  باهلوية  املتنايم  لإلحساس  سببًا  تصبح  ألن  أدى  اذلي  احلد  إىل 
نظًرا  أوَف  تفسرًيا  للعوملة  الرسيع  بها. ويتطلب مسار اتلطور  قائمة  قدم هانتنجتون 
 Peter Marcuse ماركوزه«  »بيرت  قدم  وقد  اهلوية.  عن  املعماري  باتلعبري  الرتباطها 
بأنها قد أصبحت بال مفهوم حمدد ألنها أصبحت تعين  للعوملة يقول  نقًدا  وآخرون 
اآلن أشياَء متنوعة مثل تكنولوجيا املعلومات، وتدفقات رأس املال، وأمركة اثلقافة، 
والتسويق باجلملة، واالحتباس احلراري، واهلندسة الوراثية، وسطوة الرشاكت متعددة 
احلداثة،  بعد  وما  القومية،  ادلولة  قوة  وضعف  للعمل،  ادلويل  واتلقسيم  اجلنسيات، 
ىلع  العوملة  ارتباط  هو  »ماركوزه«  عليه  يعرتض  لم  ما  لكن  الفرويدية)3(.  بعد  وما 
ما  وهو  املعلومات،  تكنولوجيا  ونمو  اجلغرايف،  وتوسعها  بالرأسمايلة،  مبارش  حنو 
القوة  بنمو  العوملة  تنايم  تفسري  يمكن  فعنده  أدق.  يعرف ىلع حنو  أن  يستحق  اكن 
االقتصادية اليت تعتمد ىلع الرسعة املزتايدة يف االتصاالت وقد صارت متاحة بفضل 
اتلكنولوجيا اإللكرتونية الرقمية، بما يف ذلك »الرسعة املزتايدة يف نقل البرش، والسلع، 

ppPeter Marcuse, The Language of Globalization, The Monthly Review, Vol. 52, No. 3, 2000: 16.  )3(
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نرش  من  أعوام  عرشة  وخالل  األوتاماتية«)((.  واإلدارة  اإلنتاج  مرونة  سهل  ما  وهو 
»رصاع احلضارات« هلانتنجتون حظيت العوملة باهتمام فائق من قبل علماء االقتصاد، 
قد  العوملة  بأن  اإلحساس  هو  واحد  يشء  جيمعهم  اذلين  واألاكديميني  والسياسيني، 

أصبحت قوة يف حد ذاتها.

تعمل بطريقتها اخلاصة، فسوف حتقق اتلقدم  العوملة  تركنا  إذا  إنه  يقول هؤالء 
وغري  انلامية،  األمم  يشمل  شامل  تيار  إىل  تتحول  سوف  بل  بأرسه،  للعالم  والرخاء 
انلامية ىلع حد سواء. كما يتنبأون بأن اتلحالفات االقتصادية سوف حتل حمل احلدود 
باعتبارها من  القومية  املستقبل، وأن ادلولة  القوة يف  باعتبارها تكتالت  القومية، 
صنع البرش قد عىف عليها الزمن. وقد وصل وضع العوملة كنظرية اقتصادية إىل ذروته 
يف اعم (199 حينما حلت منظمة اتلجارة العاملية حمل »االتفاقية العامة للتعريفات 
اجلمركية واتلجارة«، املعروفة اختصاًرا باسم »اجلات«)((، حيث صارت أكرث مركزية 
منها يف اتلعامل مع قضايا العوملة. إال أن أحداثًا سياسية كبى حدثت يف وقت قصري، 

ما بلثت أن كشفت عن ضعف هذه انلظرية: 

: ألن انلقص املزتايد يف املوارد غري القابلة لإلحالل واتلجديد جعل السلع 
ً

أوال
دون  األماكن  تلك  يف  األفراد  يستهلكها  اليت  والزمانية  املاكنية  اخلصوصية  ذات 
غريها ال ختضع تلحكم الرشاكت متعددة اجلنسيات اليت ال تقترص ىلع دولة واحدة.

العوملة ال عالقة هلا  للعالم بأرسه أن  ثانيًا: أوضح ما حدث يف رواندا وابلوسنة 
بمثل هذه األحداث العنيفة.

املرجع السابق: 17.  ))(
جون رالستون سول، »انهيار العوملة وعودة ميالد القومية«، جملة هابرز، مارس 2000: ((.  ))(
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ثاثلًا: بينت األزمة االقتصادية، اليت يشار إيلها اآلن باسم »اإلنفلونزا اآلسيوية 
اليت حدثت اعم 1977«، ويه األزمة اليت تلت تهديد عدة دول من أمريكا الالتينية 
مع  اتلعامل  قدرتها ىلع  وعدم  ادلويلة  اإلقراض  مؤسسات  بيّنت ضعف  باإلفالس، 
مالزييا  االنتشار. ويف هذا اخلصوص حتدى رئيس وزراء  واسعة  األزمات  مثل هذه 
مهاتري حممد العرف املتبع، وقام بسحب العملة املحلية من السوق مما جعلها غري قابلة 
للتحويل، وهو ما أدى تلثبيت األسعار عند هذا احلد املتدين، ألن ذلك يصب يف صالح 

الصادرات املالزيية.

رابًعا: أثبتت االستجابة القومية وادلويلة ألحداث احلادي عرش من سبتمب اعم 
2001 يف نيويورك أن القومية ما زالت قوة نابضة باحلياة)((.

بدأت   2008 ادلويل يف اعم  املستوى  اليت حلت ىلع  االقتصادية  األزمة  أن  كما 
بأخطاء ممارسة اإلقراض يف الواليات املتحدة األمريكية، وقد برهنت ىلع دقة وتعقيد 
العمليات املايلة العاملية، كما أكدت ىلع اتلمايز فيما بينها، وأن لك دولة قومية ىلع 

حدة تتعامل مع مثل هذه األزمات بطريقة فردية.

العوملة، كما وصفها أحد مراقبيها، »يه إاعدة  وقد أوضحت هذه األحداث أن 
انلظر للحضارة من منظور اقتصادي، كما أن العوملة قلصت دور اثلقافة تلصبح جمرد 

عملية تبادل جتاري حبت«)7(.

باستخدام   - أو  بعينها،  حبضارة  اتلوحد  أن  أيًضا  األحداث  هذه  أثبتت  وقد 
مصطلح هانتنجتون - بدولة قومية بعينها، يفوق االقتصاد أهمية، وهو ما يعين معظم 

انلاس يف نهاية املطاف.

نفس املرجع السابق: ((.  ))(

نفس املرجع السابق: ((.  )7(
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داللة حتوالت العوملة
واتلحوالت  املتسارع  انلمو  الاكمنة يف عملية  الكبى،  املفارقة  بل  ادلاللة،  إن 
اقتصادية عرضنا هلا رسيًعا( تتبدى فيما يشري إيله  للعوملة )بوصفها نظرية  انلهائية 
»هانتنجتون«، يف ضوء أطروحته، باعتبارها »عملية اقتصادية حداثية«، صارت بدورها 
اعماًل معزًزا نلمو اهلوية، كما أن قوة االعرتاف اجلميع باهلوية أدى يف نهاية املطاف 

لرتاجع العوملة. 

الرصاع بني اهلوية والقوى اتلكنواقتصادية
فيلسوفًا  ماركوزه«،  »بيرت  مثل  مثله   ،Manuel Castells اكستيلز«  »مانويل  يعد 
اجتماعيًّا معارًصا، وقد حاول قياس مدى غموض مصطلح العوملة، ورأى أنها تمزج 
بني عدة سمات تكنواقتصادية، وأن هذه يه السمة املمزية هلا. ويعتقد »اكستيلز« أن 
العوملة ايلوم تشتمل ىلع ما أسماه جمتمع الشبكة العنقودية »انلت«، اذلي لعب دوًرا 
ا يف إاعدة بناء الرأسمايلة باستخدام تكنولوجيا املعلومات. كما توسع »اكستيلز«  مهمًّ
يف تعريفه، رابًطا العوملة بظاهرة اهلوية اآلخذة يف انلمو، وافرتض وجود رصاع بينهما. 
ويعرف »اكستيلز« اهلوية بوصفها »عملية بناء املعىن ىلع أساس »السمة اثلقافية«، أو 
العنارص  األولوية ىلع  يُعَطى هلا  اليت  اثلقافية  السمات  بوصفها جمموعة مرتابطة من 

األخرى يف صياغة املعن«)8(.

األدوار االجتماعية  بازغة وبني  اهلوية كقوة  دقيًقا بني  تميزًيا  ويمزي »اكستيلز« 
اتلقليدية مثل دور األب أو األم أو االبن، وهو يقسم اهلوية إىل ثالث فئات أو جممواعت 

نرش  دار  اهلوية،  قوة  اثلاين:  اجلزء  واثلقافة.  واملجتمع،  االقتصاد،  املعلومات،  عرص  اكستيلز،  مانويل   )8(
»بالكويل« ، (200: 7.
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ىلع انلحو اتلايل: »اهلوية املاحنة للرشعية«، وتستخدمها املؤسسات االجتماعية تلبير 
راكئز  بينها  جتمع  جممواعت  تتبناها  اليت  املقاومة«  و»هوية  سلطة،  من  به  تتمتع  ما 
مشرتكة مثل اتلاريخ املشرتك، واجلغرافيا، واتلكوين ابليولويج، وتدخل هذه الفئة يف 
رصاع مع جمموعة، أو جممواعت اجتماعية أشد هيمنة منها، تسىع لتشويه سمعتها، أما 
الفئة األخرية فيه »هوية املرشوع« وتشمل اتلحول اذلي حتدثه إحدى اجلمااعت يف 

بنية املجتمع القائم)9(.

باالغرتاب  »اكستيلز«،  يقول  كما  تشعر،  املقاومة(  )هوية  اثلانية  الفئة  وألن 
والسخط جراء اإلقصاء اجلائر هلا من انلاحية السياسية، أو االقتصادية، أو االجتماعية، 
الراهن  انلقاش  تناسب  اليت  الفئة  بعقلية دفاعية، ويه  العموم  تتمتع ىلع وجه  فيه 
حول اهلوية املعمارية اليت تهدف إىل أن تكون بدياًل نلموذج العمارة الغريب املهيمن.

كيف تتخلق عمارة اهلوية املقاومة؟
بناء ىلع هذه اخللفية، يصبح يف إماكننا أن نناقش اآلن الطرق اليت حدت حبسن 
فتيح وراسم بدران أن يقوما خبلق هوية معمارية بديلة تنهض ىلع »اتلفرد اثلقايف« 
اذلي قام »اكستيلز« بتحليله. وقد فعال ذلك بطريقة تتضمن ذلك املستوى من املعىن 

اذلي يفرتض القبول العام من اجلماعة اثلقافية اليت توجها إيلها.

حسن فتيح
ترتبط الرحلة املهنية والفلسفية اليت قطعها حسن فتيح يف املقام األول بالرشوط 
يف  طنطا  قرى  إحدى  يف   1900 مارس   23 يف  والدته  عند  مرص  يف  العامة  املوضوعية 

حسن فتيح، »مدخل من علم الساكن ألسقف ادلور«، جملة علم الساكن، مركز أثينا لعلم الساكن،   )9(
أثينا، ايلونان، (197: 3.
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دتلا مرص. اكنت مرص آنذاك مستعمرة بريطانية، واكن أبوه مرصيًّا مورًسا، فقد اكن 
تعليمه  فتيح  تلىق حسن  أن  وبعد  تركية.  أمه  واكنت  الزراعية،  األرايض  من مالك 
اخلاص يف مدرسة الليسيه يف القاهرة، اتلحق جبامعة فؤاد األول يلدرس الزراعة يف 
اعم 1922، لكنه حتول إىل دراسة العمارة بعد أن اكتشف عدم ميله دلراسة الزراعة. 
واكن أغلب أعضاء هيئة اتلدريس يف جامعة فؤاد من البيطانيني، حيث اكنوا يقومون 
بتلقني مبادئ العمارة األوروبية الكالسيكية حسب مقررات مدرسة الفنون اجلميلة 
يف باريس. وبعد خترجه يف اعم (192 بدأ حسن فتيح مزاولة مهنته كمهندس معماري 
يف القاهرة، حيث اكن مرشوعه األول تصميم مدرسة خاصة يف طلخا. وقد انتىه منه 

يف اعم 1927.

مستخدًما  آنذاك  السائدة  اجلمايلة  لألسايلب  وفًقا  املدرسة  ملبىن  تصميمه  اكن 
األعمدة الكالسيكية، والزينة املثلثة يف أىلع واجهة املبىن، كما الزتم بسائر اتلفاصيل 
املنازل  من  عدد  بتصميم  قام  اتلايلة  العرشة  األعوام  ويف  الطابع.  أوروبية  اجلمايلة 
واملاكتب اخلاصة يف القاهرة، وهنا بدأ يتحول تدرجييًّا عن املبادئ اجلمايلة اليت درسها 
يلتبىن لغة معمارية أكرث حداثة. فقد استخدم الزوايا احلادة يف تصميم أسطح املنازل، 
وجلأ إىل استخدام املواد الصناعية، كما اكنت تصميماته ختلو من الزينة اخلارجية يف 
لك مرشواعتها، وهو ما يوضح معرفته العميقة باملتغريات اليت اكنت حتدث يف أوروبا 
يف ذلك الوقت، واليت عملت مدرسة ابلاوهاوس ىلع تطويرها يف مدينة »ديساو« بأملانيا.

رفض حسن فتيح املفائج للتأثريات األوروبية
وموسيقيني،  فنانني،  من  تتألف  اكنت  املثقفني  من  حبلقة  فتيح  حسن  ارتبط 
وكتاب، ومهندسني معماريني يف القاهرة ممن اكنوا حياولون توجيه دفة احلماسة القومية 

املتصاعدة ضد احلكم االستعماري يف مرص يف ذلك الوقت.
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 دراميًّا واضًحا يف اعم 
ً

وقد ترتب ىلع ذلك أْن حتول حسن فتيح يف عمله حتوال
(193. كما ترتب ىلع صلته بهؤالء املثقفني أنه تأثر بهم ىلع حنو مبارش أو غري مبارش، 
خاصة وأن هؤالء املثقفني عكسوا يف األشاكل الفنية اليت مارسوها مشاعره القومية. 

واكن طه حسني أحد هؤالء املفكرين، وهو أول من ترك جامعة األزهر بعد أن 
أمىض عرشة أعوام بها يللتحق جبامعة فؤاد األول يف اعم (191، ثم ذهب لدلراسة يف 
جامعة السوربون يلعود إىل مرص اعم 1919. واكنت حمارضاته يف اتلاريخ القديم جبامعة 
القاهرة، كما اكن إصداره لكتابه »يف الشعر اجلاهيل« مثار جدل واسع. ومثل معظم 
أعضاء دائرته الفكرية اكن طه حسني مؤمنًا باهلوية الفرعونية ملرص، كما اكن مؤمنًا 
باملاكنة اخلاصة ملرص يف اتلاريخ العريب العام، وقد تبعه يف ذلك الكثري من املثقفني، 
اكملثال حممود خمتار، اذلي بدأ مرحلة حبثية جديدة، يه املرحلة الفرعونية، وعمل ىلع 

جتديد مفهوم الفن التشكييل يف مرص.

واكن أشهر أعضاء هذه ادلائرة، خبالف حسن فتيح، هو األديب احلائز ىلع جائزة 
نوبل جنيب حمفوظ، اذلي ودل يف اعم 1911، وخترج يف جامعة فؤاد األول اعم (193 بعد 
أن حصل ىلع درجة الليسانس يف الفلسفة. وقد تأثر جنيب حمفوظ بموجة احلماسة 
األقرص  يف  آمون  عنخ  توت  مقبة  اكتشاف  عند  العالم  وبقية  مرص  اجتاحت  اليت 
إنتاجه اذلي وصل إىل مخسني رواية، عن  مما دفعه لكتابة رواياته األوىل، من جممل 
اهلكسوس  غزو  حول  أحداثها  تدور  حيث  طيبة«  »كفاح  مثل  فرعونية  موضواعت 
ملرص. وقد أسس جنيب حمفوظ يف هذه الرواية نموذًجا روائيًّا يعتمد ىلع الرمزية املقنعة 

كوسيلة للتعليق ىلع األحداث السياسية املرتبطة باالحتالل البيطاين ملرص.

واكن حامد سعيد صديًقا صدوقًا حلسن فتيح، وعمياًل داعًما هل. وهو َمن أّسَس 
مجاعة »أصدقاء الفن واحلياة« ملناقشة تلك القضايا يف داره اليت صممها حسن فتيح 
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يف ضاحية املرج بالقاهرة. ويقدم حامد سعيد وصًفا حيًّا لإلحساس بكارثة موشكة 
ساد مرص قبل نشوب احلرب العاملية اثلانية، كما يتذكر، يف ضوء استخدام »هنتنجتون« 
ملفهوم احلضارة بوصفها خصائص شعب يتمزي أعضاؤه بسمات مشرتكة، أن موضوع 
احلوارات اليت دارت آنذاك يف داره، واليت اكن حسن فتيح مشاراًك فيها، تناول اتلدين 

العام للمستوى احلضاري يف ابلالد منذ عرص الفراعنة)10(.

قام  اليت  املعمارية  تصميماته  من  جمموعة  فتيح  حسن  عرض   ،193) اعم  ويف 
حمافظة  يف  إمبابة  ملركز  اتلابعة  املنصورية  قرية  يف  أحد،  من  تكليف  دونما  بها 
اجلزية. وترجع أهمية تلك اتلصميمات من عدة نواٍح ألنها اكنت بمثابة إعالن عن 
خالف حسن فتيح مع أسلوب احلداثة يف العمارة األوروبية اذلي يعتمد ىلع نموذج 
ابلاوهاوس. ولعل أفضل طريقة لوصف هذه اتلصميمات أنها تمزيت خبيال شاعري يف 
إشارتها لفرتات معينة من اتلاريخ املرصي وتركزيها ىلع فرتة ما بعد دخول اإلسالم 
ملرص حوايل (2(. واكن حسن فتيح يهدف إىل إعالن االستقالل بوضوح عن مصادر 
وقد  املرصية.  اهلوية  عن  يعب  أصيل  منهج  بتأسيس  واستبداهلا  األجنبية،  العمارة 
 شديًدا تراوحت فيه اتلعليقات بني 

ً
تناولت الصحافة هذا املعرض، حيث أثار جدال

عدم تصديق مستخف بما قدم فيه، وقلق ىلع صورة مرص-كبدل ناٍم - يف حالة نرش 
تلك اتلصميمات باخلارج، وبعًضا من ادلعم الفاتر تللك الرسوم املعروضة. 

إال أن حسن فتيح لم يأبه تللك اهلجمة ىلع رسوماته وتصميماته، ورشع يسىع 
القومية، كما استطاع  الراغبني يف ابلناء وفًقا هلذه اتلصميمات  إلقناع عمالئه من 
أن جيد بعض العمالء من طبقة األثرياء، ومالك األرايض الزراعية اليت اكن ينتيم 
إيلها. فقد اكن كبار املالك يقيمون بعيًدا عن ممتلاكت اعئالتهم الزراعية، حيث اكن 

مقابلة مع مجيس ستيل، يف املرج بالقرب من القاهرة، مرص، 1988.  )10(
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الفالحون يقومون حبرث األرض يف ملكياتهم، وحصد الغلة عند نضجها. أما كبار 
حني  من  ضياعهم  يزورون  اكنوا  ألنهم  فتيح  حلسن  »مثايلني«  عمالء  فاكنوا  املالك 
آلخر، ومن ثم اكنوا حباجة دلور كبرية للسكىن بها أثناء إقامتهم هناك حبيث ترمز، 
يف ذات الوقت، نلفوذهم وسطوتهم عند غيابهم عنها. كما أنهم لم يرغبوا يف اإلنفاق 

ببذخ ىلع مساكنهم هناك.

حسن فتيح يعرث ىلع لغة واضحة املعالم لتشكيل الفراغ
فتيح  حسن  كثف  حىت  املرشواعت  تلك  من  واحد  يف  هييلك  خطأ  وقع  إن  ما 
ىلع  مركًزا  املنصورية،  معرض  سبقت  أعوام  سبعة  منذ  بدأه  قد  اكن  اذلي  ابلحث 
نماذج تناول الفراغ، ومناهج بناء ادلور وابليوتات الكبرية يف قاهرة العصور الوسطى. 

انتهجها اكنت حساسة  اليت  االنتقائية  الفكرية  والعملية  تركزيه  وألن جماالت 
لشلك اهلوية اليت عرث عليها حسن فتيح، فيه تقتيض الوقوف عندها بعض الوقت.

واململوكية  الفاطمية  األماكن  يف  املعمارية  مرص  هوية  ىلع  فتيح  حسن  عرث 
هل،  املتاحة  للمعلومات  الرئيسية  املصادر  واكنت  القديمة.  القاهرة  يف  والعثمانية 
خبالف املسح املادي املضين اذلي قام به للك من تلك اآلثار، يه األعمال الكالسيكية 
وكتاب  الفرنسية،  احلملة  لعلماء  مرص«  »وصف  كتاب  يف  وردت  كما  للمسترشقني 
»إيميل بويت« Emile Pauty : »قصور ومنازل العرص اإلساليم يف القاهرة«، باإلضافة 

إىل نصوص أخرى عرث عليها يف املعهد الفرنيس لآلثار الرشقية يف القاهرة.

 ،193) القديمة يف اعم  ابليوت  تلك  من  واحًدا  فتيح نلفسه  ابتاع حسن  وقد 
وهو اذلي يعرف ببيت بليب، وقام برتميمه بنفسه، كما اعش ىلع سطحه حىت وفاته 
اعم 1988. وقد اكتشف حسن فتيح كثرًيا من أوجه الشبه بني ابليوت اليت درسها، 
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وخاصة بيت السحييم، وبيت كتخدا، وبيت مجال ادلين اذلهيب، اليت اكن يصل إيلها 
مشيًا ىلع األقدام. وتتمثل هذه التشابهات فيما ييل:

توجيه ابلناء ناحية النسيم انلاجم عن هبوب الريح اليت تكون أبرد حينما يهب ( 1)
اهلواء من الصحراء يف بداية غروب الشمس.

أحدها ( 2) تنظيمها حول حمور حبيث يكون  يتم  ما  اليت اعدًة  األحواش  استخدام 
مصدًرا هلبوب النسيم، ويكون مزرواًع بانلباتات، أما اآلخر فيكون مرصوفًا، بينما 
يعمل احلوش املرصوف كمصيدة للهواء اللييل ابلارد اذلي يهب ىلع سطح املساحة 
املزروعة بانلباتات واألشجار مما يمكنه من إطالق اهلواء إىل احلوش املرصوف عن 
طريق تيار عندما تكون الشمس يف منتصف السماء، وبذلك يعمل ىلع تبيد 
األحجار املرصوفة. وكثرًيا ما اكن اخلدم يرشون املاء مع طلوع الفجر ىلع احلوش 

املرصوف للترسيع من هذه العملية. 

وجود فتحة بني احلوشني، تسىم اتلختبوش، ويه تسمح بمرور تيار اهلواء من أحد ( 3)
احلوشني إىل احلوش اآلخر.

بناء غرفة يف املسافة املمتدة فوق اتلختبوش بها فتحات بالسقف تسمح بتوجيه ( ()
العائلة  فيه  تلتيق  ما  اغبًلا  اكنت  اذلي  املاكن  ويه  داخلها،  ابلارد  اهلواء  بعض 

تلناول طعام الغداء يف منتصف انلهار.

بناء رواق مكشوف يواجه النسيم اذلي يهب يف نهاية احلوش اثلاين املرصوف ( ()
ويسىم باملقعد. واكن املقعد هو أرطب ماكن يف ابليت، حيث اكنت العائلة جتتمع 

به تلناول طعام العشاء يف نهاية ايلوم.
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بناء برج هوايئ يدىع امللقف، وظيفته توجيه اهلواء إىل منتصف منطقة االستقبال ( ()
الرسمية الرئيسية بابليت.

غرفة االستقبال نفسها، واكنت تسىم القاعة، حيث اكنت مقترصة ىلع استقبال ( 7)
الزوار من اذلكور فقط.

القاعة كمثال ىلع استلهام نموذج ابلناء القديم
 ممتاًزا للطريقة اليت استلهم بها حسن فتيح انلماذج واألنماط 

ً
 تعد القاعة مثاال

املعمارية الرتاثية، فقد أمىض حسن فتيح الكثري من الوقت وبذل الكثري من اجلهد يف 
ابلحث عن هذه انلماذج اخلاصة كما كتب عنها عدة مقاالت. وتبدو القاعة للوهلة 
األوىل كحوش مفتوح حييط به إيوانان ىلع شلك حرف »يت« )T(، أو رواقان مسقوفان 
اثلامن  القرن  يف  عبايس  أمري  بناه  اذلي  األخيرض  قرص  من  املأهول  اجلزء  نمط  ىلع 
بالقرب من كربالء بالعراق. وقد اعد ذلك الشلك املعماري للظهور يف مرص بعد ذلك 
بأربعة قرون يف قلب ابليوت املرتاصة ىلع مقربة بعضها من بعض يف الفسطاط حيث 
اكنت تلعب دور امليناء بالقاهرة، وكذلك يف مدينة احلجاز بالسعودية بعد أن أدخلت 

عليها املزيد من اتلعديالت نظًرا تلأثري احلجاج. 

وقد احتفظت الفسطاط باحلوش املركزي املفتوح اذلي يوجد يف قرص األخيرض 
الالتينية،  بالكتابة  »يت«  حرف  شلك  ىلع  أروقة  جانبيه  من  جانب  لك  ىلع  فتوجد 
لكن ابلنائني قاموا بتبسيط هذه األروقة استجابة للحاجة للتكيف مع املالبسات 
القادم إىل احلوش. وقد  اهلواء  نافورة لرتطيب  اتلغيري أضيفت  وأثناء ذلك  احلرضية. 
صارت القاعة يف شلكها انلهايئ، كما يف القاهرة الفاطمية، داخلية تماًما نتيجة للكثافة 
املزتايدة للساكن وجلبة املدينة. كما انتىه األمر باإليوانيني املحيطني أن استغىن عن 
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اخلط األفيق اذلي يعلوهما، يك يتخذ شلك جتويف ىلع لك من جانيب الضلع العلوي 
يالئم  وموحًدا، حبيث  متاكماًل،  معماريًّا  يشلك مكونًا  مما  املغطى،  الرئييس  للحوش 

تماًما احلاجات االجتماعية للقاهرة اآلخذة يف انلمو آنذاك. 

وقد طوع حسن فتيح شلك القاعة وهو ما يكشف عن داللة جديدة للقاعة 
بوصفها منطقة استقبال سكنية رسمية، كما أنه عدل من امللقف يف ابليوت الفاطمية 
واململوكية والعثمانية، وخفض من ارتفاعه يلالئم االحتياجات املعارصة. وقد استخدم 
فيال  مثل  ادلور،  تصميمه بلعض  األوىل يف  للمرة  املعماري  الشلك  هذا  فتيح  حسن 
محدي سيف انلرص يف الفيوم، مما يبني أنه قد استلهم شلك القاعة يف بيت كتخدا كما 

ظهر يف الرسم اخلاص بذلك، وقد اتبع حسن فتيح يف تصميمها منهًجا أقل تكثيًفا.

خلق نسق جديد يف ابلناء
منازل  من  تبىق  فيما  الرتايث  ابلناء  فن  باستلهام  انشغاهل  يف  فتيح  حسن  اكن   
اتلاريخ، دائم ابلحث عن  أو مما استطاع أن يستخلصه من كتب  القديمة،  القاهرة 
منهج يف ابلناء يستطيع أن حيمل نفس ادلرجة من األصالة اليت اكن يؤمن بوجودها يف 
بيوت القاهرة يف العصور الوسطى. وقد وثّق حسن فتيح بنفسه هذا ابلحث يف كتابه 
»عمارة الفقراء« حبماس بالغ. وهو خيبنا بأن أخاه قد حثه ىلع اتلوجه لصعيد مرص 
وزيارة املنازل انلوبية حول األقرص وأسوان. وقد أاعد حسن فتيح رسده هلذه الرحلة 
يف كتاب »عمارة الفقراء« اذلي كتبه بعد مرور ما يقرب من ثالثني اعًما ىلع زيارته 
هلا، كما وصف إحساس ادلهشة األوىل عند عثوره ىلع نظام أصيل يف ابلناء يمّكنه 
مثل  املستوردة  ابلناء  مواد  دون حاجة الستخدام  اليّن  الطوب  باستخدام  ابلناء  من 
اخلرسانة واألسمنت. ومن املمكن بطبيعة احلال أن نتفهم محاس حسن فتيح نلظام 
ابلناء اذلي عرث عليه يف ابليت انلويب، ألن ذلك انلظام ال يعتمد ىلع مواد بناء أجنبية، 
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وكذلك النعدام تكلفة ابلناء، ألن ذلك املنهج يعتمد ىلع االكتفاء اذلايت دون عون 
من اخلارج. وقد تأثر حسن فتيح بفهم انلوبيني الفطري ملبادئ اهلندسة املعقدة اليت 
»من  بقوهل:  ذلك  سجل  أنه  كما  استخدموها،  اليت  ابلناء  أسايلب  يف  واضحة  اكنت 
وفًقا  يعملون  املباين اكنوا  ببناء هذه  قاموا  اذلين  ابلنائني  أن  أن نكتشف  املدهش 
ملبادئ االستاتياك، أو علم السكون، وعلم املواد املقاوم بفهم فطري غري اعٍد؛ فالطوب 
خمرويط  قطع  هيئة  ىلع  القبة  شيدوا  فقد  ذللك  االحنناء،  أو  الضغط  حيتمل  ال  اليّن 
حىت يطابق خط املنحىن، ويرفع ضغط القبة ىلع اجلدران. وبهذه الطريقة أصبح من 

املمكن بناء السقف بنفس مادة الطوب اليّن اليت تبىن بها احلوائط)11(.

القباب انلوبية
ارتفاع  أىلع  حىت  يمتد  اليّن  الطوب  من  حائط  ببناء  انلوبية  القباب  بناء  يبدأ 
يبدأ ابلناءون اذلين يعملون بروح  بناء هذا احلائط حيث  للماكن. وحينما يكتمل 
احلائط  هذا  الطيين ىلع  باملالط  املتاكفئ  والقطع  للقبة،  الفريق يف رسم خمطط اعم 
ليستدلوا به ىلع ما يقومون به، ويعد ذلك جزًءا شديد األهمية يف إجراءات ابلناء ألن 
املخطط  املبىن. وحينما جيف هذا  األهمية ثلبات  الصحيحة اغية يف  االحنناء  درجة 
اإلرشادي أو يكاد، يقوم ابلناءون بدق احلواف اخلشبية بالقادوم ثم إضافة ادلفعة 
األوىل من الطوب اليّن يك تمسك بقوة أكرث يف املالط الطيين، ثم توضع اللبنة األوىل 
عند قاعدة خط القبة ىلع لك جدار، ويتم تشكيله بالقادوم يلتخذ شلك اخلابور عند 
القاعدة ويكون رفيًعا عند القمة مشكاًل بذلك زاوية ميل للك من الطبقات اتلايلة 
بأكملها. ولكما أضيفت طبقة جديدة  القبة  تنهار  تتعامد مع األرض حىت ال  حبيث 
وأن  القمة،  جدار  عن  اتسااًع  تزيد  القبة  قاعدة  أن  من  اتلأكد  يف  ابلناءون  يستمر 

حسن فتيح، مرجع سابق: 23.  )11(
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اخلطوط املشرتكة بني لك من مصفوفات الطوب مائلة. وهذا االحندار اذلي يستهدف 
القبة عند بنائها، يفرس الشلك املائل ملقدمة ابليوت انلوبية.

ويمكننا اآلن أن جند هذه ابليوت يف قرية أبو الريش بالقرب من أسوان، ويه 
أطالل املباين اليت اكنت تنتيم ثلقافة عتيقة سادت تلك املنطقة اليت اكن الفيضان 
يغمرها قبل بناء السد العايل وحبرية نارص، ويه تعد أمثلة لطريقة يف ابلناء بالطوب 

اليّن ربما تعود إىل أيام الفراعنة.

احلس الوايع باألصالة
بانتهاء حبثه عن أسلوب ابلناء القديم باستخدام الطوب الين استطاع حسن فتيح 
أن يضيف إىل دراساته املوسعة اليت تراءت هل يف اجلوانب انلموذجية للمزنل القاهري 
يف القرون الوسطى، فقد اكن يعتقد أنه قد توصل إىل مركب حقييق يتمتع باألصالة 
لغة معمارية عربية شاملة، مغايرة، ومتمايزة عن  املرصية، كما يمكن أن يكون 

اتلأثريات الغربية يف العمارة.

قام حسن فتيح بتصميم سلسلة من املنازل فيما بني 1937 و0(19 باستخدام هذا 
املركب الفريد مما لفت إيله أنظار وزارة اآلثار اليت اكنت تبحث يف ذلك الوقت عن 
 فرعونيًّا ضخًما 

ً
حل ملشلكة يف العالقات ادلويلة العامة وقعت حينما وجدت أن تمثاال

من ابلازلت اكتشفه موظفو اجلمارك يف ميناء اإلسكندرية وأخرجوه من اتلابوت اذلي 
اكن يرقد بداخله، واكتشف أنه مرسوق من قرية القرنة اليت تقع ىلع منحدر جبيل 
وما  للخارج.  تهريبه  برسقته وحماولة  القرنة  أهل  واتهم  باألقرص،  امللوك  وادي  فوق 
تلقفت تلك احلادثة واضطرت وزارة اآلثار إىل اختاذ ما  أن  الصحافة ادلويلة  بلثت 
ناحية  الرشق  لعدة كيلومرتات جتاه  القرنة  قرية  نقل  تمثلت يف  إجراءات  يلزم من 
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السلطات  انتباه  اليّنّ  بالطوب  اذلايت  ابلناء  فتيح يف  أسلوب حسن  لفت  وقد  انليل. 
املرصية آنذاك ألنه غري ملكف ورسيع.

القرنة اجلديدة
لم يتم إال بناء جزء من هذه القرية اجلديدة، قرية القرنة اجلديدة، اليت اكن املفروض 
أن تضم أكرث من مخسة اآلف نسمة، ويرجع ذلك إىل اتلخريب املتكرر لعمالء حسن 
فتيح من القرويني املعرتضني ىلع هذا املرشوع، وإحجامهم عن السكىن بتلك ادلور، 
إضافة إىل اتلاكسل ابلريوقرايط املتنايم بعد أن هدأت الضجة العامة اليت أثريت حول 
رسقة اتلمثال. وقد سجل حسن فتيح إحباطاته وحماوالته املثايلة الستكمال بناء قرية 
القرنة اجلديدة يف كتاب بالفرنسية اعم 3(19 حيمل عنوان »عمارة من أجل األهايل«، 
كما قام بإاعدة نرشه باإلجنلزيية يف اعم 1973 حتت عنوان »عمارة الفقراء«، وذلك بعد 

ثالثني اعًما من توقف العمل بهذه القرية.

ومع أن فشل ذلك املرشوع اكن باديًا للعيان، إال أن اجلزء املتبيق من القرنة اجلديدة 
 عن ُمثله العليا يف ابلناء، كما أنه يفصح عن 

ً
يمثل أكرث تعبريات حسن فتيح شموال

اء ما حدث يف  اللغة املعمارية اليت أبدعها. وبعد أن أصيب حسن فتيح باإلحباط جرَّ
القرنة اجلديدة اجته تلصميم سلسلة من املدارس انلموذجية باستخدام الطوب اليّن يف 

لك من جزيرة فارس اليت تقع يف منتصف نهر انليل، وف إدفو اعم 7(19.

اكن حسن فتيح يشعر بأن هذه املدارس يمكن أن تقدم ديلاًل ىلع فعايلة نظامه، 
وساءه أن يسمع ما اعتبه تزييًفا تللكفة بنائها، ألنها ذات تكلفة زهيدة، باإلضافة 
إىل املقاومة املستمرة اليت القاها ممن أسماهم بمؤسسة املقاولني اليت قال بأنها »اكنت 
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تشعر باتلهديد من هذا انلظام املكتيف بذاته« مما اضطره يلقبل عرًضا باللحاق بزمالئه 
يف »دوكسيادس« يف أثينا، واغدر حسن فتيح مرص يف اعم 7(19.

قرية باريس
اعد حسن فتيح إىل مرص بعد ذلك خبمسة أعوام بناًء ىلع دعوة وجهتها إيله اهليئة 
املرصية تلنمية الصحراء تلصميم قرية أخرى يف باريس يف منتصف ابلالد بالقرب من 

واحة اخلارجة بسبب اكتشاف برئ ضخمة هناك أسفل األرض الصحراوية.

ولم تكن قرية باريس مثل قرية القرنة اجلديدة، كما لم يتم حتديد عمالء هذه 
القرية، اليت أريد هلا أن تكون يف املقام األول زراعية، ولم يكن دلى حسن فتيح 
عالقات شخصية ألن اهتمامه اكن منصبًّا ىلع القضايا املناخية نظًرا لقسوة السياق 
ابلييئ هلذا املرشوع اجلديد. فدرجات احلرارة يف الصيف يف واحة اخلارجة يمكن 
أن تزيد ىلع 8( درجة، ولم يكن هناك أمل يف وجود تكييف »آيل« مما جعله يلجأ 
كحل ذللك بالرجوع نلموذجية املاكن الرحب يف املساكن القاهرية وأسايلب ابلناء 

 فعالة للغاية. 
ً

يف انلوبة، مما اكن يمثل حلوال

 هكذا اكن اتلصميم انلهايئ هلذه القرية شاهًدا ىلع استيعاب حسن فتيح اتلام 
ذلك  يف  مثله  توقف  باريس  قرية  بناء  مرشوع  لكن  استخلصها.  اليت  للمبادئ 
مثل قرية القرنة اجلديدة، ولم يكتمل ابلناء بسبب حرب أكتوبر1973 ألن املوارد 

املخصصة بلناء هذه القرية تم توجيهها للحرب.
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دار اإلسالم
يعتمد  اذلي  املثايل  املرّكب  يلحقق  وأخرية  ثاثلة  فرصة  فتيح  حلسن  أتيحت 
نماذج ابلناء يف انلوبة واألسلوب املرصي اخلالص يف اعم 1979 حينما طلبت مؤسسة 
اليت تعمل يف  للجايلة املسلمة  نيومكسيكو  »أبيكيو« يف  بناء قرية  دار اإلسالم منه 
الواليات املتحدة األمريكية. واكنت مساحة املوقع أحد عرش مياًل مربًعا يف وادي 
فتيح ىلع  اليت اكن حسن  القاحلة  الصحراوية  املناطق  يشبه  املوقع  واكن  شاما.  نهر 
دراية بها يف مرص، واليت مارس عليها بناء مرشواعته، واكنت اخلطة املوضوعة تهدف 
وخان  ورواق ومحام  ومدرسة  وتشييد مسجد  ملائة ومخسني اعئلة مسلمة  قرية  بناء 
باإلضافة إىل منازل للسكىن. ومرة أخرى لم تكتمل هذه اخلطة، وذلك بسبب ارتفاع 
تكايلف ابلناء غري املتوقع، باإلضافة للقوانني املحلية املكبلة، فضاًل عن اتلوقعات 
الكبرية للساكن األمريكان، حيث اكن ذلك العامل خيص نمط احلياة املتوقع هناك، 

وهو ما لم يضعه حسن فتيح يف احلسبان.

نسق سميوطييق ووظييف أيًضا
هكذا لم يكمل حسن فتيح عب مسريته الطويلة إال مرشواعت قليلة نسبيًّا، 
من  عمالئه  بعض  إلقامة  ا  مقرًّ اكنت  اليت  اخلاصة  املنازل  يف  يتمثل  معظمها  واكن 
األثرياء. وهنا تكمن املفارقة انلهائية للمهندس اذلي ُعرف دويلًّا بوصفه صاحب 
غري  املرشواعت  يف  يكون  ما  كأفضل  تتضح  فمبادئه  ذلك  ومع  الفقراء«،  »عمارة 
اتلواؤم  ىلع  لقدرته  نظًرا  اإلسالم  ودار  باريس،  وقرية  اجلديدة،  القرنة  يف  املكتملة 
وخلق أنساق سيميوطيقة قادرة ىلع إثارة القبول واملوافقة ممن يشاركونه ثقافته، أو من 

املتعاطفني معها.
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فاألشاكل املعمارية اليت أبدعها حسن فتيح تنم عن انشغاهل بقضية اهلوية، وإن 
أمكن حتليلها بأن هلا مصادر خمتلطة. 

االسترشاق
وّفر نلا إدوارد سعيد إحدى طرق حتليل األشاكل املعمارية اليت أبدعها حسن 
فتيح، وقد كتب سعيد كتابه »االسترشاق« يف اعم 1978 أي بعد ظهور كتاب »عمارة 
ذات  معرفية  االسترشاق كوحدة  بتعريف  يقوم سعيد  وفيه  أعوام،  الفقراء« خبمسة 
أوجه متعددة وأنه حدث نتيجة مجلة من انلظريات، واملمارسات، واألنساق املعرفية 
اجلمايلة،  انلصوص  من  جمموعة  ىلع  السيايس  اجلغرايف  الويع  توزيع  ىلع  تعمل  اليت 
لسعيد،  ووفًقا  لغوية.  والفقه  واتلارخيية،  واالجتماعية،  واالقتصادية،  واألاكديمية، 
واتلأثري  اتلحكم،  بهدف  كبرًيا،  اختالفًا  خمتلف  اعلم  »فهم  إىل  االسترشاق  يهدف 

فيه، إن لم يكن االستحواذ عليه«)12(.

ا اهتماًما حقيقيًّا وأكاديميًّا  ويستمر سعيد يف تعريف االسترشاق بأنه »اكن مهتمًّ
باثلقافة اليت يدرسها وأن هل أجندة سياسية تتمثل يف »بنية اهليمنة اثلقافية«)13(.

ه غريب حنو الرشق اذلي يدرسه  وأخرًيا يقول سعيد إن االسترشاق »اكن بمثابة توجُّ
للتعلم واالستكشاف واملمارسة، وكمصدر للصور واملصطلحات«. وحيدد  كموضوع 
سعيد يف كتابه الحًقا ما يسميه »جمموعة من اخلطط اليت يستخدمها املسترشقون يف 

توجههم حنو الرشق« ويمكن تلخيصها يف أنها:

إدوارد سعيد، االسترشاق، سلسلة »كتب القطوف املعتقة«Vintage Books ppppp، نيويورك، 1978: ((.  )12(
نفس املرجع السابق: ((.  )13(
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خارجية أي أنها تنطلق للتعامل مع الرشق كموضوع من منظورهم، وليس إىل ( 1)
درس وجوده الفعيل، وهو ما يتضح يف أسلوب كتابة املسترشقني عنه.

اعتماد ( 2) يف  ذلك  ويظهر  ثانويًّا،  موضواًع  الرشق  يُعّد  املسترشقني  دراسات  يف 
املسترشقني ىلع أساطري خمتلقة.

بتوجه تربوي متعاٍل، بأن يفرض نسًقا معينًا ىلع موضوع درسه، ثم يرص ىلع أن ( 3)
احلفاظ ىلع هذا النسق نتيجة استخدام املنهج العليم. 

اتلعميم، وهو انلتيجة انلهائية الستخدام الزنعة الرتبوية املتعايلة، باعتمادها ىلع ( ()
احلساب الكيم للفوارق ادلقيقة بني اثلقافات، واستبداهلا باالتساق الشيلك.

اخزتال احلقيقة إىل جمرد نص، ثم االحتاكم إىل الرتاث املعريف اذلي حيتويه انلص.( ()

اتلنميط، أو استخدام اتلنميطات العامة نلمذجة أو تنميط العالم الطبييع، كعملية ( ()
 Linnaeus »يلناوس«  مثل  مصنفون  قادها  اليت  اتلنوير  حركة  قدمتها  فكرية 
 ،Laugier pppppp»لوغييه« من  لك  العمارة  إىل  نقلها  وعنه  وانلبات،  األحياء  علم   يف 
وpp»دوران« Durand pppp، وppppp»زيتيه«Sitte ppppp. وقد امتدت هذه الزنعة اتلنميطية إىل املعيار 
إىل  سعيد  ويشري  والعرقية.  اثلقافية،  اتلعميمات  تشمل  يك  لالسترشاق،  القييم 
إحدى هذه الزناعت مؤكًدا ىلع »التارخييتها« أو »إعالنها عن وجود سمة جوهرية، 

أو ماهية ثابتة ال تمس وال تتغري يف لك عرق برشي«)(1(.

نفس املرجع السابق: 13.  )1)(
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حسن فتيح وراسم بدران واعتمادهما ىلع اتلصنيفات العامة

تذكرنا  االسترشايق  للخطاب  سعيد  إدوارد  توصيفات  أغلب  تكاد  ال  بينما 
باملنهج اذلي استنه حسن فتيح؛ فإن اتلصنيفات العامة يه أكرث ما ينطبق عليه. فهذه 
أنه ال  إال  اتلحديث.  الشلكية تليار  العقالنية  بها االسترشاق  يواجه  اليت  اخلطة  يه 
حميص عن اتلميزي بني استخدام تلك اتلصنيفات يف تراث العقالنية الشلكية الغربية، 
وتطبيق حسن فتيح هلا، وذلك إذا ما رغبنا يف أن نىع كيفية اجتاه لك من فتيح وراسم 
بدران لصياغة هوية بديلة يف العمارة حيث جتاوز لك منهما استخدام السمات املادية 
يف اختيار نماذجهما، ومع ذلك فهما شاهدان ىلع صعوبة حتقيق األصالة احلقيقية يف 

يومنا هذا)(1(.

فقد تعلم حسن فتيح املنهج اجلمايل الغريب يف العمارة ىلع نمط ما اكنت تدرسه 
مدرسة الفنون اجلميلة يف باريس. واضطر لالعتماد يف األساس ىلع مصادر إجنلزيية 
القاهرية، ولعل هذه مفارقة أخرى يف عمله، ويه أن  املنازل  وفرنسية يف حبثه عن 
املهندس اذلي يُنظر إيله كمصدر للهوية العربية اإلسالمية الشاملة، اضطر لالعتماد 

يف املقام األول ىلع مصادر غربية ليك يتمكن من إبداعه.

راسم بدران 
مما ال شك فيه أن راسم بدران هو األكرث تأثرًيا يف ترمجة اهلوية، وإاعدة ترمجتها 
يف أعماهل. وهو قد ودل يف القدس اعم ((19. واكن أبوه مجال بدران أستاًذا ذائع الصيت 
للفن اإلساليم، كما أنه اكن مشهوًدا هل بالفن الرفيع، واملهارة احلرفية يف آن. كما أنه 

انظر جيمس لكيفورد: أزمة اإلثنوغرافيا )علم اعدات، وأعراف، ورؤى الشعوب(، واثلقافة ، والفن ، واألدب   )1)(
يف القرن العرشين، دار نرش جامعة هارفارد، 1988.
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مأساوي عند  احرتق ىلع حنو  اذلي  األيويب  ادلين  املنب اخلشيب لصالح  برتميم  قام 
إتالف املسجد األقىص اعم 9(19، فضاًل عن الكثري من اآلثار اتلارخيية األخرى.

يف اعم 8(19 نزح راسم بدران مع اعئلته من رام اهلل إىل دمشق بسوريا ومنها 
إىل طرابلس بليبيا بعد أن طلبت هيئة ايلونسكو من أبيه أن يكون مستشاًرا هلا 
هناك يف اعم 3(19. وحينما اكن راسم بدران يف طرابلس اعشت اعئلته بالقرب من 
قاعدة ويليس اجلوية حيث اكن يراقب الطائرات اليت اكنت تصعد وتهبط إىل داخل 
مهندًسا  أن يكون  فقد اكن حيلم  لوحات،  هلا عدة  ورسم  وخارجها  الطريان  قاعدة 
للطريان. ومن ثم فقد اتلحق باجلامعة يف مرص بهدف اتلخصص يف هندسة الطريان، 
أو الرسم اهلنديس، إال أنه لم ينجح يف اختبارات القبول. ذللك فقد تقدم إىل جامعة 
خذ راسم بدران 

ُ
»دارمشتدات« اتلكنولوجية بأملانيا دلراسة اهلندسة. وقُبل هناك. وقد أ

باتلحوالت العميقة يف أملانيا آنذاك، فضاًل عن اتلحوالت اليت حدثت يف الغرب يف 
واثلورة  اتلنوير،  حركة  وتراث  لدليمقراطية،  نتيجة  بأنها  فرسها  حيث  الستينيات، 
العلمية واتلكنولوجية اليت أعقبتها. واكنت الستينيات هناك يه فرتة املقاومة، ورفض 
األنظمة  تلك  املشاركة يف  رفضنا  أننا  »كما  الصارمة،  اتلقليدية  األاكديمية  األنظمة 

اكملعتاد«)(1(.

وبعد أن خترج راسم بدران يف اجلامعة اتلكنولوجية يف أملانيا اعد للقدس الغربية 
دلراسة ذلك اجلزء من املدينة، قبل أن يعود لعّمان باألردن، حيث يمارس عمله اآلن. 

وقد أثبت بدران مهارته يف الفوز يف املسابقات بسبب قدراته اهلندسية الفائقة، 
وقوة تصميماته املعمارية. ويعود جزء كبري من جناحه إىل قدرته ىلع حتليل لك سياق 
يعمل فيه عب عملية منظمة من الرسم، واتلقاط الصور الفوتوغرافية، وإتقانه ملناهج 

جيمس ستيل، عمارة راسم بدران، رسديات حول البرش واملاكن، انلارش: تايمز وهدسون، (200.  )1)(
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ادلراسة امليدانية. وقد سمحت هل هذه القدرات باستبطان لك مشهد بالاكمل قبل أن 
يبدأ يف عملية اتلصميم، ويف اعم 8(19 فاز راسم بدران يف مسابقة تلصميم مؤسسة 
ابليت اخلاصة باملعهد املليك لدلراسات اإلسالمية يف عّمان، وهو يعد أحد األمثلة ىلع 
إجنازه نلوع من اتلحليل اتلارييخ للرتاث املعماري اإلساليم يف حماولة تلحديد اهلوية 
املحلية املرتبطة بذلك الواقع األوسع. كما أنه قد فاز يف مسابقة أخرى تلصميم جامع 
ادلولة يف بغداد، إال أنه لم يتم تنفيذ أي من هذين اتلصميمني. أما تصميمه املعماري 
اثلالث للجامع الكبري، وقرص العدالة يف منطقة قرص احلكم اتلارخيية بالرياض فقد 
نفذ، كما أنه فاز جبائزة أاغخان للعمارة يف اعم (199، مما ترتب عليه اعرتاف دويل به 
كمهندس معماري. ومنذ ذلك احلني صمم راسم بدران ، كما أرشف ىلع تصميم عدة 
مرشواعت من لك املقاييس يف املنطقة كما أمكنه اكتشاف االختالفات واتلمايزات 

داخل التشابه للخلفية اإلسالمية للك منها.

للعالقات  توظيفه  يف  فتيح  حبسن  بدران  راسم  تأثر  إنكار  يمكن  ال  وبينما 
إال  اتلصميم،  ملوضوع  ذهنية  صورة  استرشاف  بغية  اهلندسية  واخلصائص  املاكنية، 
ما  وهو  به،  حيلم  فتيح  حسن  اكن  مما  أوسع  جلمهور  الوصول  من  تمكن  بدران  أن 
يرجع لعدة أسباب: أوهلا ما يمكن تسميته بالعاملية، فقد اكن حسن فتيح حمليًّا رغم 
يف  مشبوبة  برغبة  احتفاظه  رغم  الغرب  يف  فتعلم  بدران  راسم  أما  الكثرية،  أسفاره 
اتلعبري عن هويته اثلقافية باستخدام األسايلب اليت تعلمها يف اجلامعة. وقد أتيح هل 
واملغرب،  والقدس،  والعراق،  والكويت،  ومرص،  السعودية،  يف  مرشواعت  يصمم  أن 
وايلمن، وبلنان، وقطر، وبقاع أخرى يف اإلمارات العربية املتحدة، ومالزييا، باإلضافة 
إىل األردن، وأماكن أخرى كثرية. وقد تمكن راسم بدران يف لك من تلك احلاالت 
أن يستخلص اهلوية املحلية للك ماكن عن طريق ابلحث الشامل يف تارخيه املحيل، 

وأنماطه اثلقافية، وخصوصيته ابليئية. 
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إىل  الوسائل اتلكنولوجية احلديثة  بتوظيف  يقبل  أنه اكن  السبب اثلاين فهو  أما 
احلد اذلي ال جيعله يتنازل عن حبثه احلثيث عن اهلوية املحلية داخل حدود بؤرة أكرث 
اليت صمدت عب  اتلوسع يف األسايلب  االستعداد ألمور مثل  يشمل  ما  اتسااًع، وهو 
استخدمها  اليت  واملقعد  وامللقف،  اتلختبوش،  استخدام  مثل  ابليئة  الزمن تلحسني 
وكذلك  واتلبيد  التسخني  يف  اآليلة  الوسائل  إىل  باإلضافة  عمارته،  يف  فتيح  حسن 

 من االقتصار ىلع الطوب اليّن.
ً

املواد اتللومرتية األخرى، مثل طوب الصلصال، بدال

أما السبب اثلالث للقبول األوسع اذلي حظي به راسم بدران فهو قدرته ىلع أن 
يستمد نماذجه من ابلحث اتلارييخ وتطبيقها ىلع تصوره للتصميم، وعدم االقتصار 
ىلع جمموعة ثابتة من الطرز اهلندسية، والعالقات املاكنية اليت تعود إىل فرتة العصور 

الوسطى.

اجلامع الكبري وقرص العدالة يف الرياض
يف  العدالة  وقرص  الكبري  اجلامع  تصميم  يف  منها  وأكرث  املناهج  هذه  لك  تتضح 
الرياض، وهو املرشوع اذلي يسجل بوضوح منهج راسم بدران. وقد اكن تكليف 
راسم بدران من جانب هيئة اتلنمية بالرياض، باعتبارها مكتب ابلدلية املسئول عن 
من   20,000 يسع  جامع  ىلع  يشتمل  ذلك  واكن  القديمة،  املدينة  وسط  وتنمية  ختطيط 
 . ، وفناء خاريج يسع 000( ُمصلٍّ املصلني، مقسًما بني قاعة مغطاة تسع 000,(1 ُمصلٍّ
واكن اهلدف من بناء اجلامع اجلديد، هو أن حيل ماكن جامع آخر اكن قد أقيم بدوره 
ىلع أطالل جامع قديم يف نفس املوقع، مما يبني ادلاللة الرمزية الكبى هلذه املنطقة 
السعودية.  اململكة  تأسيس  يف  ا  مهمًّ دوًرا  لعبت  اليت  مسماق  قلعة  ىلع  حتتوي  اليت 
أدى  مما  بمفرده،  أن يكون  بما اكد  عليها  آل سعود  العزيز  امللك عبد  استوىل  فقد 
املوقع  يديه، فضاًل عن كون هذا  اليت توحدت ىلع  للسعودية  به ألن يصبح حاكًما 
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املوقع حيفل بكل  فهذا  املسلمني«.  قلوب  إيلها  »تصبو  اليت  ادلولة  يف قلب اعصمة 
تلك اذلكريات اليت عزم راسم بدران ىلع اكتشاف دالالتها، واتلعبري عنها معماريًّا. 
فاملبىن يتحدث عن اتلاريخ واذلاكرة، لكن هيئة اتلنمية بالرياض طلبت منه أيًضا 
أن يعكس اثلقافة اإلسالمية املعارصة، وأن يكون مركًزا حرضيًّا يف واحدة من أكرث 
اتبع راسم بدران نهًجا اكن قد استخدمه من قبل، وعمل  ا يف العالم. وقد  املدن نموًّ
قديمة  صوًرا  واكتشف  وعمارتها،  املنطقة  تاريخ  يف  بابلحث  فقام  هنا،  تطبيقه  ىلع 
ونادرة للمسجد السابق، وقرص العدالة، كما اكتشف، فوق ذلك لكه، جرًسا اكن يربط 
بينهما، وأن مرابط خيام السوق اكنت ىلع ارتباط مبارش بأحد حوائط اجلامع القديم. 
ا بالعالقة  وقد أاعد راسم بدران »رسم« نسب لك من تلك املباين، مبديًا اهتماًما خاصًّ
بني الصحن، والقاعة املغطاة املخصصة للصالة يف املسجد القديم، وكذلك بتفاصيل 

ابلناء اجلميلة املهيبة اليت شيدت مجيعها بالطوب اليّن.

كما أنه جعل السقف يرتكز ىلع جمموعة من األعمدة صممها لكها من الطوب 
مقر  اليت اكنت  ادلرعية  بالقرب من  تارخييًّا  أّسس جامًعا  أنه  ذلك  إىل  اليّن، أضف 
 كالسيكيًّا 

ً
إقامة آل سعود بالقرب من وادي حنيفة. ويعد ذلك اجلامع القديم مثاال

لألسلوب انلجدي املتبع يف املنطقة. وقد قام راسم بدران بدرسه لفهم ما يتفرد به من 
مقاييس، وأبعاد، واستخدام للتفاصيل، كما ركز بشلك خاص ىلع املئذنة وارتباطها 
الطريقة، وراح يفكر يف  املثبت بنفس  املؤذن  بها، واهتم بسلم  باحلائط اذلي حييط 
املرتبطة بدرس واستكناه هذه احلالة، كأن جيسد معماريًّا محيمية  العوامل األخرى 
 إياه جلامع أرحب وأوسع، كما اهتم بالشلك اذلي جيب أن تكون 

ً
جامع ادلرعية، حموال

عليه األماكن املفتوحة، ونوعية ابلناء واملواد اليت تناسب اجلامع انلجدي السابق. 
أما جممع قرص احلكم فيعد يف شلكه انلهايئ مزجيًا فريًدpا من القديم واحلديث، واحلزي 
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وذاعت  كبرًيا،  جناًحا  املجمع  هذا  حقق  وقد  والقريب.  وابلعيد  والصغري،  الكبري 
شهرته كماكن حرضي باإلضافة إىل أنه يؤدي خصائص إدارية. ولعل األكرث أهمية 
هو النشاط ادليين واتلجاري اذلي اعد يُمارَس فيه كما اكن يف القديم. لكنه يقع اآلن، 
كما هو حادث يف الكثري من احلاالت يف يومنا هذا، يف منتصف رقعة أسفلتية، بال 

صلة باملباين القديمة املحيطة به.

ترمجات عقيمة
أدى الرخاء االقتصادي للمنطقة اليت جاهد حسن فتيح وراسم بدران يف العثور 
ىلع هوية معمارية خاصة بها إىل جذب مهنديس الغرب تلصميم مباٍن بها، لكنهم ال 
يعون ما بدأه هذان الرائدان خللق لغة معمارية خاصة، كما أنهم جيهلون ما ذكرتُه 
هنا مما يؤدي يف أحسن األحوال إىل نتائج غري اعقلة، ويف أسوأ األحوال فهم ليسوا ىلع 
دراية باملاكن كما أنهم يتصفون بالسطحية. وهذا هو السبب يف أن الويع بما حققه 
حسن فتيح وراسم بدران من خالل استنباط العمارة من خصوصية اثلقافة املحلية 

أمر يف اغية األهمية.





الفصل اثلامن

 تعليق عىل تأمالت جيمس ستيل 
 حول حسن فتحي وراسم بدران 

واهلوية العربية للعامرة

أندرياس فايالند
جامعة آخن اتلكنولوجية )أملانيا(

قام الربوفيسور جيمس ستيل، األستاذ يف جامعة اكيلفورنيا اجلنوبية، باتلدريس 
يف العالم العريب يف جامعة فيصل بادلمام بالسعودية، بل أهم من ذلك أنه حقق أعمال 
حسن فتيح، وهو واحد من املتخصصني الغربيني اذلين يمكننا، حنن معرش الغربيني، 
اإلفادة منهم يف الوقوف ىلع أهمية العمارة العربية، وربما اكن أكفأ من يستطيع القيام 

بذلك.

يف ابلحث اذلي ألقاه الربوفيسور »جيمس ستيل« يف هذا املؤتمر بعنوان »عمارة 
اهلوية: حسن فتيح وراسم بدران«، أشار إىل عدة عوامل ساهمت، كما يقول، بصورة  

أو بأخرى، يف ظهور عمارة اهلوية واملقاومة يف العالم العريب.

وقد أعجبتين إشارة »ستيل«، اليت تنم عن معرفة واعية، إىل أعمال »اكستيلز« 
CastellsCCCCCCCC، و»بيرت ماركوزه« Peter Marcuse وهما ناقدان مهمان للسياسة احلرضية يف 
ظل الرأسمايلة. ومع ذلك، فقد ورد إىل ذهين بعض التساؤالت اليت ترجع لعدم رضاي 
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عن أطروحة جيمس ستيل الرئيسية يف حماوتله تلفسري ما أسماه عمارة املقاومة كرد 
فعل ثقافوي، إقلييم، وقويم ىلع آثار العوملة احلايلة. أضف إىل ذلك أنه اعتربها ردَّ 

فعٍل مصاحبًا إلضعاف ادلولة القومية كنتيجة حتمية للعوملة.

ثقايف اعم، وسيايس ىلع حنو خاص  أريد االعرتاف بوجود رد فعل  وبشلك اعم، 
وشبه  املستعمرة  ابلالد  وساكن  املفرطة،  القوة  ذات  الغربية  القوى  بني  العالقة  يف 
املستعمرة. فما علينا إال أن نتذكر تلك احلراكت القومية اليت بلغت ذروتها، منذ ثورة 
الـ»سيبوي«))( اليت أفضت فيما بعد إلعالن استقالل اهلند عن بريطانيا بقيادة اغندي، 
وكذلك حركة الرابع من مايو يف الصني، والزنعة القومية الصاعدة يف العرشينيات يف 
مرص، ويف اثلالثينيات يف فيتنام، ومطابلة شعب إندونيسيا باالستقالل يف األربعينيات، 
وحرب الشعب اجلزائري ضد االستعمار يف اخلمسينيات وبداية الستينيات، كأمثلة 
إفريقيا.   القومية يف  احلراكت  من  الكثري  اندالع  أعقبه  اذلي  القويم  للحراك  أخرى 
وبطبيعة احلال، فإن املالبسات الراهنة يف العالم يمكن أن تؤدي كذلك إىل أشاكل 

من املقاومة كتلك.

اندلعت ثورة »السيبوي« الشعبية يف اهلند يف 857) ضد رشكة اهلند الرشقية اتلابعة إلجنلرتا إال أنها   )((
باءت بالفشل، واكن املهاتما اغندي آنذاك يف اثلانية عرشة من عمره، فهو من موايلد اعم 869). لكنه 
الكوجنرس اهلندي  ابتداء من اعم 920) إىل أن أعلن  الربيطاين يف بالده  قاد اثلورة ضد االستعمار 
اهلند  القويم يف  استمر انلضال  930). وهكذا  بريطانيا يف اعم  اهلند عن  استقالل  من طرف واحد 
ضد االستعمار الربيطاين حىت حصلت اهلند ىلع استقالهلا الرسيم عن إجنلرتا يف 947)، وانفصال 
العام نفسه. ولعل تلك اآليلة يه اليت سار عليها االستعمار األورويب يف ادلول  باكستان عنها يف 
اإلفريقية املطابلة باالستقالل عنه، إذ لم يرحل عنها إال بعد أن قسمها إىل دويالت تشطر قبائلها فيما 
بينها، حبيث يصبح جزًءا منها يف بدل إفريىق، واآلخر يف ابلدل اآلخر، مما يرتتب عليه رصاع الوالءات 
بني شعوبها. وقد اكنت هذه أيًضا »سياسة« استجالب األفارقة إىل أمريكا يف القرون املاضية، حيث 
اكنوا يستعبدون يف املزارع هناك لشدة أبدانهم، بأن تقطع أوصال القبيلة اإلفريقية الواحدة يلذهب 

لك جزء منها إىل مزارع أمريكية خمتلفة تماًما. )املحرر(. 
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أما التساؤل األول اذلي أثاره يف ذهين خطاب الربوفيسور »ستيل« فهو ىلع انلحو 
اتلايل: إذا اكنت العوملة  تمثل ايلوم حقيقة تتصل باملستوى السيايس - االقتصادي 
واثلقايف مما قد ينتج عنه حراكت مقاومة وردود أفعال، فهل يكيف ذلك لرشح اتلوجه 
)2(؟ وهل 

املعماري اجلديد واملغاير اذلي طرحه حسن فتيح بوضوح يف  حدود اعم 937) 
يساعدنا ذلك ىلع فهم الطريقة اليت جعلته خيتلف عن اتلوجهات املعمارية السائدة 

آنذاك يف مرص والغرب؟

والتساؤل اثلاين: هل يه صحيحة تلك الفرضية القائلة بأن العملية السياسية 
واالقتصادية احلايلة ملا يسىم بالعوملة من شأنها إضعاف ادلولة القومية؟ وهل يمكن 
نلا أن نتحرك بعيًدا عن عقد صلة مبارشة بني العمليات االقتصادية العاملية وإضعاف 
ادلولة القومية، وما قد ينتج عن ذلك من ردود أفعال؟ أليست هذه يه الفرضية اليت 

تدعم نموذج »هانتنجتون« Huntington وتويح بوجود صدام بني احلضارات؟ 

مغايرة،  أخرى  فرضية  أطرح  وأن  الفرضية  هذه  مع  أختلف  أن  يمكنين 
هانتنجتون حول رصاع  بأطروحة  أقل  ترتبط ىلع حنو  إذ  ثقافوية،  أقل  وربما اكنت 
اتلدويل  أخرى  بعبارة  أو  العوملة،  إن عملية  القول  يمكنين  أنه  احلقيقة  احلضارات. 
ِغ اتلحليل اذلي يمكن بمقتضاه حتييد العمليات الرأسمايلة 

ْ
احلايل لرأس املال لم يُل

بوصفها عمليات سياسية اقتصادية يف األساس. والسؤال هو: ما يه القوى االجتماعية 
القوة  بأن  القول  يمكن  وهل  السياسية؟  انلاحية  من  العمليات  هذه  ىلع  املهيمنة 
املهيمنة اآلن، ويه الواليات املتحدة األمريكية ما زالت مهيمنة اعمليًّا؟ وأن الكتلة 
اليت  اجلنسيات  متعددة  الرشاكت  )أ(  من:  واملكونة  معها،  مصاحلها  يف  املتشابكة 
تتخذ من أمريكا قاعدة هلا، واليت يعمل بها كبار املدراء األمريكيني؛ )ب( االثنان 

الواقع أنه أعلنه يف اعم 936). )املحرر(.  )2(
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أو اخلمسة أو العرشة باملائة من ساكن الواليات املتحدة األمريكية من حيث امتالك 
األمريكية؛  احلكومة  )ج(  وادلخل؛  اتلجارية،  واملمتلاكت  األسهم،  وملكية  الرثوة 
)د( اجليش األمريكي: أليست هذه يه القوى السياسية والعسكرية واالقتصادية 
املهيمنة اآلن ىلع الرغم من األزمة االقتصادية احلايلة واالحندار النسيب بشلك اعم 
ثلقل الواليات املتحدة األمريكية يف االقتصاد العاليم؟ وبعبارة أخرى قد تكون 
قابلة للنقاش بينما ال نعتمد فيها ىلع الفرضية القائلة بضعف ادلولة القومية يك ننيح 
بها من ضعف(،  الرغم مما  بأنه يوجد اآلن قوة عظىم واحدة )ىلع  القائلة  الفرضية 
وأنها تمارس سيطرة استعمارية أو إمربيايلة جديدة ىلع معظم دول العالم، بما يف ذلك 
الفرعية  القوى االستعمارية  أنها تعمل يف رشاكة أكيدة مع  العالم العريب، كما  دول 
اقتصاديًّا، أي االحتاد األورويب وايلابان، وأن ذلك هو اذلي أدى إىل  املتنافسة معها 
يقارب  ما  أو  األورويب،  االحتاد  داخل  صغرى   

ً
دوال وجعلها  القومية  ادلولة  ضعف 

ذلك فيما يُدىع العالم اثلالث اذلي يرزح حتت سيطرة االجتياح االستعماري اجلديد 
للواليات املتحدة األمريكية؟ 

إن هذه الفرضية يه اليت يمكن أن تساعدنا ىلع طرح مزيد من األسئلة حول 
العمارة العربية ووضعها يف سياق خمتلف. 

وإين ألرى يف ذلك حماولة لطرح تفسري أكرث تقدًما من مناقشة »ستيل« ملا يدعوه 
سلّم 

ُ
»عمارة اهلوية اجلديدة« باعتبارها جديرة بأن تسىم »عمارة مقاومة«. كما أين أ

بأن الربوفيسور »ستيل« يقصد بذلك املقاومة ضد اهليمنة الغربية، واملعيارية الغربية 
يف العمارة، وبإجياز للك جوانب اإلمربيايلة اثلقافية الغربية.

فألن  ثقايف؛  حمض  حنو  ىلع  الظاهرة  هذه  تفسري  عن  راضيًا  لست  كنُت  ولنئ 
انلاس،  ذهن  أي يف  ثقافوية،  نظر  لوجهة  وفًقا  هلا حيدثان  واملقاومة  الغربية  اهلجمة 
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ويف مناقشاتهم، ويف املمارسة اجلمايلة للتصميمات املعمارية فوق لوحة الرسم، وليس 
وفًقا ألسايلب اهليمنة الرأسمايلة احلديثة، فمىت وكيف يتم تصميم هذه اتلصميمات؟ 
وبواسطة أي قوى اجتماعية؟ وعن طريق َمْن ِمَن الالعبني الرأسمايلني، ووفًقا ألي 

منطق للسوق؟

هذه األسئلة يه ما يغيب فعليًّا عن الرؤية يف أي حتليل عميق، كما تغيب أيًضا 
حينما نكتيف برؤية األشاكل اجلمايلة، ومظاهر املباين عند ذلك املستوى. ويبدو أننا 
قد افرتضنا أن بوسعنا اتلعرف ىلع وجود اإلحساس بآثار مقاومة معمارية ألننا جيب 
أن نفرتض أن عمارة املقاومة العربية ما زالت خمتلفة عن العمارة الغربية، فهل يعد 
ا من خالل تعبري »عمارة جديدة« وخمتلفة  األمر بهذه البساطة؟ وهل نقف عليه حقًّ

عند حسن فتيح عندما ننظر إيلها ىلع هذا انلحو؟ 

المس هذه انلقاط باختصار ألين أعتقد برغبة اآلخرين 
ُ
أ لقد حاولت هنا أن 

يف قول أشياء أخرى أكرث حسًما فيما يتعلق بالعمليات احلايلة مثل إضعاف ادلولة 
القومية دلى بعض من تلك ادلول، وتدويل رأس املال العاليم، واهليمنة األمريكية، 

وآثار املقاومة اثلقافية فيما يسىم بالعالم اثلالث.

أريد أن أرّكز هنا ىلع حسن فتيح، ويف احلقيقة، دلّي ثالثة أسئلة أود اإلجابة 
عليها فيما خيص جيمس ستيل.

ليس بتحول أو تغيُّ مفائج - لكنه تطور حثيث

السؤال األول اذلي أود أن أطرحة: أليس مما يساعدنا ىلع فهم تطور حسن فتيح 
أن نضعه ىلع حنو ملموس يف إطار سياقه اتلارييخ؟ أال يساعدنا ذلك ىلع أن نكف 
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ا، ومفاجئًا، ورصحيًا، ومثايلًّا   حادًّ
ً

عن افرتاض أن حماولة حسن فتيح تمثل انفصاال
عن املعيارية الغربية وأن يصبح من داعة »عمارة اهلوية« ىلع حد قول جيمس ستيل؟

إذا آمنا بفكرة أن حسن فتيح قد اتلفت فجأة حوهل ورفض التشكيل املعماري 
رفض  كما  انلخبوية،  ابلاريسية  اللكية  تلك  »ابلويلتكنيك«،  يف  درسه  اذلي  الغريب 
املعيار املعماري الغريب اذلي اكن يمثل ما تلّقاه هناك، أال يعين ذلك قطع الطريق ىلع 

تطوره الفعيل مما يفقده دالتله؟ 

إىل  وبالرجوع  نفسه،  فتيح  حسن  شهادة  إىل  بالرجوع  ذلك  نتبني  أن  يمكن 
تطور  فيه عن حدوث  الفقراء« اذلي حتدث  »عمارة  معينة طرحها يف كتابه  حقائق 
حاسم يف األعوام العرشة منذ خترج يف اجلامعة اعم 927)، ويف اعم 937) اذلي صمم 
فيه أول بيت بالطوب الينء. فاملرء هنا ال يملك إال أن يؤكد ما قاهل حسن فتيح نفسه 
أنه عندما واجه الظروف السكنية القميئة لإلساكن عند الفالحني يف إحدى مزارع 
الفقراء، كما  أجل  ابلناء من  الرغبة يف  نفسه  وثارت يف  بشدة،  تأثر  أبيه اعم 927)، 
الوقت أكرث حدة، وترتبت  الرغبة قد أصبحت مع  فيما بعد، وأن هذه  رصح بذلك 

عليها نتائج عملية. 

انطبعت  قد  تكون  قد  واليت  فتيح،  حلسن  حدثت  اليت  انلفسية  الصدمة  إن 
يف ذهنه، حتمل بعض سمات هذا اتلحول، وربما اكنت يه السبب الرضوري وإن لم 

يكن الاكيف، نلُْضج حسن فتيح املعماري. 

 كما أن ذلك اتلحول يف حياة وفكر حسن فتيح مرجعه اختالطه بمثقفني ذوي 
مشاعر قومية جياشة، وتفاعله معهم ىلع حد قول جيمس ستيل. إنما علينا أن نقف 
ىلع تلك املالبسات الفعلية، وإن لم تكن حلظية، اليت أدت إىل تطور هذا الفنان ىلع 
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حنو أعمق من ذلك. فما يه تلك املالبسات اليت أعنيها، واليت تركت بصمتها يف عقله 
ووجدانه، ومن َثّم أدت إىل هذه اتلحوالت؟ يه يف رأيي ثالثة:

بقضايا 	أأ  يتعلق  فيما  املرصي  الريف  يف  الطبيق  بشلكها  االجتماعية  العالقات 
اإلساكن بالنسبة للفالح 

حنو  ىلع  وربما  العالقات،  بتلك  فطري  ويع  ىلع  اكن  فتيح  حسن  أن  وأعتقد 
قَبْشعوري، وقد أصبح هذا الويع مع مرور الوقت واضًحا جليًّا، بينما لم يأته ىلع حنو 

مفائج. 

وقد كتبُْت حبثًا موسًعا يصعب تلخيصه اآلن عن حسن فتيح حاولُت فيه أن 
أوضح سمات وخصائص ذلك الوضع، وتلك انلضاالت املتقلبة يف املزارع واحلقول، 
ومطالب اإلصالح الزرايع، ألن ذلك هو ما يمثل اخللفية الفعلية وراء اهتمام حسن 

ه حنو بناء دور للفالحني، ومشاركتهم يف ذلك ابلناء. فتيح، ونشاطه املعماري املوجَّ

الفصل انلاجز يف عمارة  القاهرة	(أ 

ذلك الفصل أو االنقسام اتلارييخ بني عمارة  املدينة األوروبية، اليت تُقابلها، أو 
باألحرى تصطدم معها عمارة القاهرة القديمة)3(. وإذا اكن حسن فتيح قد تمرد ىلع 
العمارة الغربية أو األوروبية، فقد اكن ذلك تمرًدا جمرًدا ىلع ما تعلّمه يف لكية اهلندسة، 
واكن بوسعه اتلمرد ماديًّا وفكريًّا وبطريقة تدرجيية يلصل وعيه بويع انلاس ضد واقع 
املباين يف املدينة األوروبية يف القاهرة. وقد اهتم حسن فتيح بالقاهرة القديمة ألنه اكن 
حييا بها واكن قادًرا ىلع اتلحرر من فكرة أن القاهرة األوروبية تعرب عن اتلطور والريق 
والعقالنية، وإنما اكنت تتيح لساكنها وضًعا أرىق ىلع حني حكمت باجلهل وادلونية 

ربما اكن ذلك اتلنوع من سمات ثراء القاهرة عمرانيًّا!. )املحرر(.  )3(
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واتلخلف واتلهميش ىلع القاهرة القديمة. وقد أشارت يلىل الوكيل إىل أن حسن فتيح 
اكن قد عرث ىلع وظيفة تلصميم املباين ىلع الورق للقاهرة الفاطمية القديمة يف سياق 
املرشوع احلرضي، وأن ذلك العمل اذلي أداه يف دأب قد استغرق منه تفكرًيا طوياًل 
واملادي  اإلجيايب  باتلأثري  فاالعرتاف  بيوتاتها.  رؤيته جلمال  أرهف من  قد  وأنه البد 
فيما  الساكن ورفاهيتهم وإماكنية اتلواصل  للشوارع، والنسيج احلرضي اخلاص ىلع 

بينهم قد أىت الحًقا.

اجلدل حول »الشلك القويم« يف اثلالثينيات، والسياق األوسع هل	(أ 

وقد أوضح الربوفيسور ستيل أن حسن فتيح اكن ىلع صلة بدائرة من املثقفني 
القوميني اكنت تضم آنذاك األديب جنيب حمفوظ. لكن هل تكيف هذه املالحظة 
لفهم العوامل اليت قادت حسن فتيح للقطيعة مع انلموذج اذلي تلّقاه وهو طالب يف 

لكية اهلندسة؟

إن حقيقة صلة حسن فتيح بهذه ادلائرة غري اكٍف، يف تقديري، تلفسري حتول 
حسن فتيح من خّريج متخصص يف اهلندسة، ومتأثر بالعمارة الغربية احلديثة القائمة 
ىلع نموذج ابلاوهاوس، ملؤيد لعمارة اهلوية، اليت سوف يعرّب من خالهلا، ىلع ما يبدو، 
عن »القومية«، اليت جعلته يسلك آنذاك عدة طرق للتعبري عنها مثل الفرعونية، أو 
قد  وأنه  بد  الاكمن ال  »احلقييق«  اتلطور  وأن  بعد،  فيما  انلوبية  األشاكل  الستخدامه 
حدث فجأة حني اعتنق حسن فتيح مبادئ القومية، وأن لك ما هو غري ذلك لم يكن 

إال من قبيل اللهو واتلجريب اهلنديس ملختلف التشكيالت.

كما أوضحُت، فإنين أشك يف الفرضية القائلة بأنه قد حتول ىلع حنو مفائج ال 
بأن عمارة حسن  القائلة  الفرضية  أيًضا يف  أشك  كما  احلقييق،  اتلطور  يرىق دلرجة 
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فتيح انلاضجة مقارنًة بعمارته وهو ال يزال شابًّا يافًعا قد اكنت أيًضا تعبرًيا عن فكرة 
القومية أو املقاومة. أما ما يتعلق باملناقشات اليت اكنت تدور داخل ادلائرة الضيقة 
اليت أشار إيلها جيمس ستيل، فأعتقد أن علينا كذلك أن نوسع من الفرضية القائلة 
هناك كذلك  فقد اكن  املفكرين،  من  املحدودة  احللقة  إال هذه  هناك  لم يكن  بأنه 
تيار كبري يرتبط بعوامل تتصل بالسياسة واالقتصاد. واكن هناك نقاش حول ما اكنوا 
يسمونه باإلصالح يف العالم اثلالث برمته، واكنت هناك دائرة حمدودة من املعارضني 
هلذا انلقاش، كما اكن هناك نقاش يف روسيا ضد »األسلوب ادلويل«، وقد أثري مصطلح 
»الشلك القويم« يف ذلك انلقاش، واكن هلذه املناقشات آثار وردود أفعال بني الفنانني 
والكتاب واملعماريني يف الصني، وايلابان، ويف أمريكا الوسطى واجلنوبية، والربازيل، 

واملكسيك، وبريو، وأرجواي.. إلخ. 

الروح اإلقليمية  إماكنية وجود فن وأدب أصيل، واكنت  تم مناقشة  أنه قد  كما 
الفنون  يف  الساخرة  االجتماعية  الواقعية  ازدهرت  كما  ازدهار،  يف  األمريكية 
اذلين أصبحوا ىلع ويع  أوئلك  ذلك لكه يف مرص دلى  التشكيلية، وظهرت أصداء 
بانلقاشات ادلائرة حول اإلمربيايلة واذلين طاهلم األذى بسبب اآلثار العاملية لألزمة 
اليت حدثت اعم 929). وأنا ال أحتدث هنا فقط عن بعض املثقفني، لكين أحتدث عن 
العمال الواعني والنشطاء من الفالحني كذلك. ألم يكن من الرضوري وجود ردود 
ىلع  القومية  مصطلح  ظهر  وقد  القويم؟  الشلك  عن  انلاس  حتول  إزاء  نقدية  أفعال 
السطح يف مناقشات مرتبطة به يف أواخر الستينيات، ومن ثم، فإنين أتساءل عما إذا 

اكن من الرضوري وصف تطور حسن فتيح يف جتربته وتأمالته يف سياق: 
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بطبقة 	أأ  املرصي  الفالح  عالقة  خاصة  مرص،  يف  االقتصادي  االجتمايع  املوقف 
كبار ُمالك األرايض اليت اكنت حتركها عوامل السوق السائدة يف اثلالثينيات.

بيئة ابلناء يف القاهرة، ويف الريف.	(أ 

وما دار آنذاك من مناقشات وسجاالت سياسية وثقافية أثارها مثقفون منتمون 	(أ 
إىل اتلنظيمات اتلقدمية أو قريبون منها.

من  فحسب  جزًءا  تمثل  ال  فتيح  حسن  تطور  ىلع  أثّرت  اليت  العنارص  لكن 
اللغز اذلي حناول فهمه هنا، بل يكمن اجلزء اآلخر يف ادلور الفعال اذلي يمكن أن 
يكشف نلا من انلاحية العملية كثرًيا من أوجه تطور حسن فتيح يف اعتماده ىلع 
اذلين  والعمال  والفالحني،  باألهايل،  املبارشة  صلته  وىلع  العيين،  اتلجرييب  ابلحث 
اكنوا يعملون معه يف ابلناء. اكن هذا ابلحث اتلجرييب يُرّكز ىلع واقع ابلناء يف ضوايح 
ادلتلا  وأحيائها يف  املدينة  يركز ىلع ضوايح  فتيح  فقد اكن حسن  القديمة،  القاهرة 
اليت ذهب  القرى  بعد ىلع  فيما  أنه ركز  الريف، كما  والعمال يف  الفالحني،  وأحياء 
أسوان. ويف حلظة معينة ركز ابلحث  بالقرب من  )94) يف صعيد مرص  إيلها يف اعم 
اتلجرييب عند حسن فتيح ىلع الُقرنة القديمة عندما حاول أن يفهم احتياجات أهل 
الُقرنة، وما يرغبون فيه، فقد تطور ويع حسن فتيح ليس بسبب حتول قويم مفائج، 
وإنما باملمارسة العملية، ومن خالل معرتك العمل، واتلعلم واتلجريب العميل، حيث 

مة من اتلفاعل املتبادل.
ُ
تواشجت دليه انلظرية واملمارسة يف حل

أثر ذلك يف حسن فتيح، وكيف جعله يتحول من ذاك  فإذا كنا نريد أن نفهم 
املهندس الشاب ذي الزنعة املثايلة والقومية يف العرشينيات وأوائل اثلالثينيات، يك 
يصبح ذلك املهندس انلاضج، جيب أن ننظر إىل نتائج ممارساته العملية. إن عمل حسن 
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فتيح انلاضج ال يتمثل يف اإلنتاج املثايل من اتلصميمات املعربة عن مشاعره القومية 
يعد  لم  أنه  جبالء  عمله  يبنّي  إنما  الفرعونية،  اجلدارية  اللوحات  من  استلهمها  اليت 
انلاضج  فتيح  حسن  تعلم  فقد  جمرد،  حنو  ىلع  اعتنقها  اليت  القومية  بمبادئ  مؤمنًا 
خطوة خبطوة عن طريق املحاولة واخلطأ، ويف اعرتاكه بسياقات عمل ملموسة. فقد 
صار منذ اعم 937) منغمًسا بقوة يف لك أبعاد الواقع االجتمايع، ومن هنا اكنت حاجتنا 

لفهم خمتلف لعمارة اهلوية عند حسن فتيح)4(.

 فهم خمتلف لعمارة حسن فتيح يف مرحلة نضجه: 
إشباع حاجات املجتمع يعلو ىلع جتريب األشاكل املعمارية

 هنا يزبغ  تساؤيل اثلاين: هل هناك نزوع واضح يف »عمارة اهلوية«، كما هو موظف 
يف مقالة »ستيل«، هل عالقة بالفكر الغالب دلى معظم مهنديس ما بعد احلداثة ونقاد 

العمارة يف يومنا هذا؟

يبدو يل أن أستاًذا جيًدا لدلراسات املعمارية بما فيها عمارة اهلوية، مثل جيمس 
ستيل، يهتم يف املقام األول باتلصميم أو بالشلك وخيزتل ذلك إىل جمرد أسلوب معماري. 
يتحدث  ال،  أم  هوية  عمارة  أكانت  سواء  العمارة،  عن  احلديث  عند  آخر،  وبتعبري 
املرء عن الفكرة التشكيلية اتلخييلية املجردة اليت من املفرتض أن يبدأ بها الفنان 

مما يؤكد ذلك ما رواه حسن فتيح أنه قد وجد أن اجلورب انلايلون اذلي اكنت ترتديه السيدات يف   )4(
األربعينيات يصلح ألن ييق الفالح من اإلصابة بابللهارسيا جّراء وقوفه يف مياه انليل أثناء الري 
من الرتع، أو العمل يف احلقل، وذلك بعد استخدام مادة اعزلة تسد مسام ذلك اجلورب. وراح يقدم 
 من أن يُشكر عليه، ُطرد رش طردة ونُعت 

ً
هذا االكتشاف فخوًرا به  للقرص املليك آنذاك، لكنه بدال

بأنه »بلشيف«. فقد اكن القرص املليك يتقاىض يف ذلك الوقت عمولة قدرها أربعة عرش مليون جنيه 
مرصي ىلع دواء ابللهارسيا املستورد من سويرسا!. )املحرر(.
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املعماري وأن يقوم بتطويرها. بطبيعة احلال، عندما أقول الفنان احلديث اذلي يفهم 
العمل ىلع هذا انلحو، فإنين أشري إىل املهندس املعارص اذلي يعمل خارج تراث حميل 
شعيب معني، كما اكن يطلق عليه حسن فتيح. لكن أليس من الصحيح أن حسن 
فتيح يف مرحلة نضجه قد أحدث قطيعة مع طريقة الرتكزي ىلع اجلمايلات التشكيلية 
من  أليس  »احلر«؟   اخليال  إىل  يرجع  مجايل  كمنجز  اتلصميم  وىلع  األول،  املقام  يف 
الصحيح أنه قد استطاع عرْبَ مسار تطوره أن يصل إىل فهم املادة اليت يتوقف عندها 
قًا باملعىن الفردي املحض؟ أو بتعبري آخر: حني 

َّ
الشلك يف أن يكون مبداًع جمانيًّا وخال

يتوقف عن أن يكون أصياًل؟

فيما يتعلق بانلقطة األوىل، لم يعد الشلك عنده مربط الفرس، إنما صارت نقطة 
ابلدء يف العمل املعماري يه ما تفيض إيله انلتيجة انلهائية. ويه انلقطة اليت أصبحت 
يف  انلاس  اعمة  احتياجات  أي  احلاجة،  إشباع  يف  تكمن  الشلك  ىلع  األولوية  فيها 
واجتماعية،  ثقافية  خصوصية  من  هلا  بما  الشعبية  الطبقات  حاجات  اليح،  واقعهم 
ويف تكيفها مع الرشوط املناخية كذلك. يه إذن جمموعة من االعتبارات  املحلية 
اسرتاتيجيات  تتطلب  بينما  االستعمار،  نري  ويفرضها  اثلقايف،  املوروث  حيددها  اليت 
مقابلة هلا. فهذه االحتياجات العامة يه اليت جعلت من الرضوري حلسن فتيح أن 
معظم  يمثلون  اذلين  الفقراء  احتياجات  إنها  هلا.  ومضادة  بديلة  اسرتاتيجية  يُوِجد 
ساكن مرص مثَلُها يف ذلك مثَُل معظم دول العالم، خاصة يف إفريقيا، وآسيا، وأمريكا 
بتوفري  مهموم  معماري  جيسدها  السرتاتيجيات  حباجة  اكنت  اليت  ويه  الالتينية، 
اليت  احلاجات  الوقت ىلع  ذات  ويقوم يف  املادية،  إماكناتهم  مع  يتالءم  هلم  مسكن 
تتطلب مادة بعينها تُعالَج بأسايلب بناء حملية ذات أساس يف الرتاث املعيش للعمال 
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والفالحني. وقد نشأ عن ذلك الشلك اذلي اكن حسن فتيح يبحث عنه يلحاكيه، وهو 
الشلك اذلي حددته االحتياجات واملواد، وأسايلب الصناعة ايلدوية واملحلية للعمال.

هذه  إشباع  من  املشتقة  األساسية  املادة  واخرتنا  الشعبية،  باحلاجات  بدأنا  فإن 
االحتياجات، فإن الصياغة التشكيلية هلا قد جعلت من حسن فتيح مهندًسا خمتلًفا 
أنها قد جعلت منه مهندًسا صاحب فكر وممارسة ملموسة ترتبط بشلك   تماًما، أي 
فّعال بالعالقات االجتماعية القائمة بالفعل. فبينما من يبدأ باملفهوم،  ويكون هدفه 
هو اتلعبري عن فكرٍة ما، مثل فكرة األمة أو القيم اإلسالمية، أو اثلقافة العربية يصبح 
واألفاكر  اذلهين،  للمجال  أسرًيا   ويظل  واتلخصيص،  للتحديد  منه  للتجريد  أْميَل 
يف  للمنافسة  يستخدمها  مهارات  من  حيوزه  عما  انلظر  وبرصف  واأليديولوجيات، 
بيع  يف  جناحه  مدى  عن  كذلك  انلظر  وبرصف  املعمارية،  اخلدمات  سوق  السوق، 
منتجه، والظهور ىلع حنو حدايث باملعىن املبتذل لللكمة. إن هؤالء املهندسني وأمثاهلم، 
هم انلوع انلمطي السائد يف يومنا هذا. فقد يكونون معنيني بانلفوذ املادي، وباجلوائز، 
والربح، وبتوسيع رقعة عملهم باملعىن املبتذل كذلك. قد  يكون حسن فتيح مثايلًّا، 
لكنه معينٌّ باتلقابل بني املثايلة واملادية باملعىن غري املبتذل. اكن حسن فتيح ماديًّا. 
ابن رشد  أقرب إىل  أو »برييلك«، فقد اكن  يُذَكر بفكر أفالطون  اهتمام  فلم يكن هل 
منه ألرسطو؛ فقد اكن ابن رشد هو اذلي نقل فكر أرسطو، بعد أن اعتنقه وحافظ نلا 
ىلع فهم أرسطو بأن الروح يه شلك اجلسد، وأن الروح وانلفس والشلك ال وجود هلم 
بمعزل عن اجلسد، وأن ثنائية الشلك واملادة يه ما يربر حاجة املهندسني الشكالنيني 
للتعلق بانلفوذ حبيث تسود أحادية ثنائية تسمح بانفصال الشلك عن املادة. أما بالنسبة 
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حلسن فتيح املعماري انلاضج، فاكن ذلك واضًحا دليه،  فالشلك عنده يتجسد بالزتامن 
العالم، وذلك هو ما جعل  بالرتكزي ىلع  تتخذ شلكها لكن  فاملادة  املادي،  مع حتققه 
حسن فتيح بعيد انلظر، فإدراكه وحتليله لم يذهب أبعد أو أعمق من رؤية واختيار 
الطوب الينء، ويه مادة ابلناء اليت اختارها، واكن دليه نظرة أعمق بوجود هل أساس 
املتمركزة حول  املجردات واألفاكر  والعيين، وليس رؤية  امللموس  احلقييق  العالم  يف 
»الشلك اجلميل«، أو صورة ابلناء. فقد اكنت العمارة عنده تعرّب عن قيمة استعمايلة 
وعن حاجات، إذ اكن واعيًا بأن وضع تلك املادة خيص الطبقات الريفية الاكدحة اليت 
أراد أن يبين هلا. وقد تعامل جبدية مع مادة ابلناء وأسلوب ابلناء املناسب هل، أما الشلك 
يف حاتله تلك فقد توقف عن أن يكون شيئًا خاصًعا ألهواء املصمم، أي أنه توقف 
عن أن يكون جمرد انعاكس تلفرد الفنان، وجترده عن أي من تلك االعتبارات اليت 

انشغل بها حسن فتيح.

ما جنح فيه حسن فتيح وما لم ينجح فيه

هذا هو سؤايل اثلالث اذلي أريد أن أطرحه. إن الربوفيسور ستيل اذلي يُعيل من 
شأن حسن فتيح يف اتلحليل األسايس وانلهايئ يصفه بعدم انلجاح يف حقيقة األمر. 
وقد أشار حسن فتيح إىل كونه لم ينجح عندما حتدث يف اثلمانينيات مع الربوفيسور 
جمدي يوسف. وأعتقد أن مثل ذلك اتلقييم حباجة إىل إاعدة نظر. فما معىن »غري ناجح« 
َهه يشري جتاه  يف حالة من هم ىلع شالكة حسن فتيح؟ أزعم أن جناحه واضح ألن توجُّ
املستقبل. فيف املستقبل سوف يَلىق توجهه اتلقدير الالئق به عندما يوجد إطار أفضل 
وأكرث حرية وعدالة وديمقراطية وإنسانية مما هو عليه احلال اآلن، وسوف يَلىق حسن 
فتيح اتلقدير الالئق به ألنه يشري إىل مستقبل يمكن حتقيقه عندما توجد عمارة 
بيئية خارج اعتبارات السوق، وعندما نتخلص من العقالنية الشلكية للتكنولوجيا 
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الغربية احلديثة اليت ترّكز ىلع السوق، وعندما نبدأ من احتياجات انلاس بما يف ذلك 
إحساسهم باجلمال، وتعطشهم للمشاركة الفعالة يف عملييت اتلصميم وابلناء.

إن عدم جناح حسن فتيح هو حقيقة وفًقا للرشوط الراهنة ألنه نقَد وقاوَم ما 
يمكن أن تتضمنه الظروف وتفرضه ىلع املهندس املعماري. وقد تم جتاهله وتهميشه 
بتطوير  قام  انلاس ألنه  انلاس ومع  للبناء من أجل  الفرص  املزيد من  وحرمانه من 
ما  وقاوم لك  املعمارية واالجتماعية،  انلاحية  نهًجا خمتلًفا من  وانتهج  نموذج مضاد 

يعرّب عن عقالنية جمردة تعادي اإلنسان وتهدف تلخريبه. 

 ما عالقة العمارة العربية اآلن، 
يف انسياقها وراء آيلات السوق، بمنهج حسن فتيح؟

سواٌء  احلايلة  العربية  بالعمارة  تتعلق  اليت  واألخرية  الرابعة  للنقطة  اآلن  آيت 
أسميناها عمارة مقاومة أم ال، فيمكن فقط أن نفرتض أنها تعتمد ىلع رشوط السوق، 
وىلع »األصالة« النسبية للمهندسني املعماريني، ويمكن من هذه الزاوية اعتبارها أقل 

جناًحا من عمارة حسن فتيح ألنها ختلت عن املقاومة اليت تمثل اإلجناز األكرب هل:

املقاومة ضد الطريقة اليت يعمل بها املهندسون وخرباء اتلنمية والقطاع اخلاص يف  	
جمال ابلناء، فهم يتجاهلون احتياجات الساكن من الفقراء اذلين ال يستطيعون دفع 

مقابل اإلساكن.
املقاومة ضد السوق اذلي أثبت عدم قدرته ىلع حل قضية اإلساكن، واعتماده ىلع  	

اتلصميمات اتلقليدية املحافظة فهناك ىلع األقل ما بني املليون نسمة، بل وربما 
املليار نسمة من نسبة اإلساكن العاليم من بني اثنني أو ثالثة مليارات )حوايل 2,5 

مليار اعم 950)( بال سكن أو بدون سكن الئق.
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املقاومة ضد العقالنية املجردة للتكنولوجيا الغربية احلديثة اليت تقوم ىلع خدمة  	
السوق.

للعمل من أجل انلاس، من أجل  ونلقل مرة أخرى إن حسن فتيح اكن يسىع 
الطبقات املهمشة والفقراء اذلين جتاهلهم السوق. وهو قد رفض لك املعايري القياسية 
للقياس  قابلة  جمردة  كيانات  إال  انلاس  يف  يرى  ال  اذلي  السوق  منطق  تمثل  ألنها 
الكيم. فبالنسبة حلسن فتيح، اكنت احلاجات الفعلية امللموسة  لألهايل ليست يه ما 
يمثل منطق السوق، إنما إشباع احلاجات امللموسة للجماهري، لعامة انلاس، فيه اليت 
اكن مهوًما بها، وقد داع إىل ابلحث عما هو عيين وخاص، كما اكن مجاعيًّا يف توجهه، 
وحتدث عن العمارة اليت هلا أساس فيما هو مجيع، وىلع صلتها بالرتاث املعيش، وقد 
البسطاء يف االكتفاء اذلايت واالعتماد ىلع انلفس، وىلع تراث  وضع ثقته يف اعدات 

اتلعاون املشرتك، واتلنظيم اذلايت، وىلع املمارسة اجلماعية املستقلة. 

فعندما تكون االحتياجات العينية وامللموسة يه ما حيتاجه فرد أو اعئلة، جيب 
احرتام تلك احلاجات الفردية. اكن حسن فتيح يفهم اتلفرد ىلع أنه القدرة ىلع إماكنية 
اتلعلم، إماكنية انلضج يف الكشف عن اإلماكنات اإلنسانية املقموعة، بينما اكن يعرف 
أيًضا أن اتلفرد أيديولوجية حديثة ختضع تلوجه السوق واتلنافس ىلع إرضائه، كما 

حتتقر الفن اجلمايع، وتفضل ما أسماه باألصالة اخلاضعة لألهواء والزنوات.

أما بالنسبة للمهندسني الشباب يف العالم العريب ايلوم، فإن قيود السوق حتمت 
 

ً
عليهم أن يبدأوا حياتهم كموظفني يف إحدى الرشاكت املعمارية، وأن يؤدوا أعماال

يف  الوسطى،  الطبقة  من  ادلنيا  للرشائح  سكنية  شقق  ببناء  ويقوموا  رتيبة،  روتينية 
الوقت اذلي يشّيدون فيه فنادق سياحية فارهة. إن مثل ذلك السوق هو سوق كيم يف 
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األغلب األعم وهلذا السبب فهو يتطلب قدًرا كبرًيا من توحيد املعايري، كما يتطلب 
عنارص من اإلنتاج الكيم. 

وقد عرّب عن ذلك السينمايئ الشهري »جان لوك جودار« Jean Luc Godard عندما 
قال: »إن فن الُكتل الصماء هو فكرة أصحاب رأس املال«، وهؤالء املهندسون يريدون 
حتقيق األرباح االقتصادية ىلع نطاق واسع. أال ينطبق ذلك ىلع تصميم الكتل الساكنية 
من أجل األعداد الغفرية من انلاس؟ وإذا تأملنا عمارة تلك الُكتل ايلوم، فإن الفن 
اذلي جيب أن يصممه املهندس الشاب اآلن خيضع تلحقيق فائدة الربح واعتبارات 

الرحبية. 

هنالك  أن  العريب،   العالم  وكذلك يف  الغرب،  ايلوم يف  احلقييق  فمن  ذلك،  ومع 
من  الرغم  املعايري، ىلع  توحيد  من  للهروب  فرصة  يبحثون عن  معماريني  مهندسني 
أنهم قلما ينجحون يف ذلك دون االستغناء عن املواد املصنعة باجلملة، مثل األسمنت 

واحلديد والزجاج. 

املهندسون يف أن يتحولوا إىل مهندسني مرموقني ىلع املستوى  وإذا جنح هؤالء 
املحيل أو العاليم، فإن فرصة إنتاج عمارة جديدة ليس بها أثر ذللك اتلوحيد، ولإلنتاج 
باجلملة، قد تتوفر هلم، لكنها تتوفر هلم وهم خيدمون ما يسمون بالعمالء اذلين يسعون 
إىل ما يسىم باتلفرد. حيدث ذلك حينما يصممون مباين حكومية، أو يعملون لصالح 
األرىق  السكين  القطاع  ىلع  يركزون  عندما  أو  هامة،  مؤسسات  أو  كربى،  رشاكت 
بطريقة تتطلب من املهندسني أن يصمموا لسوق معلومة، وليس لطلب جمهول، أو 
لعميل دليه أفاكر فيما يتعلق بما يريد، باستثناء أسواق امللكية اخلاصة، واملضاربات 
بالطبع، كما هو احلال يف ديب حيث يقوم األثرياء برشاء أو استئجار أشياء ليس هلم 

أية دخل يف كيفية بنائها أو صنعها. 



292 اإلسهام العريب املعارص يف اثلقافة العاملية: حوار عريب - غريب292

وعند بناء منازل لألثرياء يعتقد املهندسون أن دليهم حرية غري معهودة، ويه 
املرتبطة  القيود  من  واتلحرر  املعتادة،  اتللكفة  ربح  حتقيق  قيود  من  اتلخلص  حرية 
املعماري  املهندس  يصبح  أن  من  أيًضا  »حرية«  ىه  أليست  لكن  املعايري.  بتوحيد 
بأن يصدر  املعماريني  يتجاوز سواه من  أن  أو  تماًما؟  مبتكًرا؟ أن خيلق شيئًا خمتلًفا 
عنه  باستمرار لك ما هو جديد، ومبهر، ومثري؟ كم هو باعث ىلع االغرتاب ذاك 
اتلوقع أن تكون قادًرا دوًما ىلع طرح يشء جديد من انلاحية ابلرصية، أال يكف 
عن إنتاج سلعة أكرث جاذبية وإثارة؟ ويمكن أن نقول اليشء نفسه عندما يُطلب 
إنه ألمٌر  من املهندسني املرموقني بناء فنادق فارهة أو أبراج مهيبة لرشاكت كربى. 
خمتلف أن نيع كيف أن اهلاجس اتلنافيس اذلي يقود السوق إلنتاج العمارة يعكس 
اهليبة غري العادية للعميل، وماكنته املرموقة مثل قوته االقتصادية كالعب يف السوق، 

أو غطرسة احلاكم السياسيني، وهو ما قد يؤدي إىل عمارة املقاومة.

هناك بطبيعة احلال تكليفات ملهندسني مرموقني يك ينتجوا مرشواعت تديع 
أنها تعكس الصالح العام اذلي يعود بالفائدة العامة ىلع نطاق واسع، مثل تكليف 
عن  ابلحث  ويشجع  يمنح  تكليف  وهو  جامعية،  مكتبة  بتصميم  املهنسني  هؤالء 
نقوم  أن  إذا اكن علينا  فتيح،  العربية. لكن، كما الحظ حسن  اهلوية  اتلعبري عن 
اإلنتاج  يف  احلديث  الغريب  انلموذج  بأن  نعرتف  أن  علينا  جيب  املعمارية  باملقاومة 
عن  املسئول  هو  »العام«  اتلعليم  وهذا  باجلملة،  تعليًما  أنتج  اذلي  هو  واالستهالك 
إيلهم  يشار  اذلين  املوظفني  إنتاج  وكذلك  باجلملة،  واملتعلمني  املثقفني  أشباه  إنتاج 
يف  رضوري  أمر  وهو  بريوقراطية،  وظائف  أداء  منهم  مطلوب  وخرباء  كمتخصصني 
سياق ذلك انلموذج الغريب. ونلا أن نتساءل: أليس من اتلناقض أن نفرتض أن انلموذج 
الغريب قادر ىلع مأسسة اإلنتاج باجلملة واإلعالم واتلعليم اجلماهريي الواسع، بينما 
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يفاخر يف الوقت ذاته ببناء أفخم املكتبات واستخدام املواد امللكفة يف مؤسسة اتلعليم 
العايل، اليت يه اجلامعة يف هيئتها احلايلة، مؤسسة غربية حديثة تعكس نسبًا مئوية 
اليت سوف  القليلة  القلة  أجل  اتلعليم سواء اكنت من  اإلنفاق ىلع  غري متاكفئة يف 
حتصل ىلع درجة ادلكتوراه، أو من يريد أن حيصل ىلع تعليم ابتدايئ يف الريف. وباتلايل 
يمكن التساؤل عما إذا اكن اتلعليم يمكن أن يكون مفيًدا يف القطاع اإلنتايج 
وقطاع اتلوزيع، وما إذا اكن أكرث استدامة وأكرث عدالة يف القمة، وما إذا اكنت اثلقافة 
ستتقدم ىلع حنو أفضل من ذلك إذا رأيناها تزدهر يف لك ماكن من اجلامعات الصغرية، 

ويف لك ضاحية، ولك مدينة ولك قرية أو جنع)5(. 

ذلك  يف  بما  كذلك،  العريب  العالم  ويف  اآلن  اجلامعية  باملكتبات  يتعلق  ما  أما 
أليس  وأسايلب،  أشاكل  من  يقدمون  ما  طريق  عن  عربية  هوية  طرح  حياولون  من 
من املستغرب أن مثل هذه املباين، مباين املؤسسات، إنما تنتج اآلالف يف لك اعم من 
مَحلة املاجستري وادلكتوراه والشهادات العليا يف العلوم واآلداب ممن يفتقرون ملا سماه 
حسن فتيح »مقياس اإلنسان«؟ ال يمكن أن يدهشنا أنهم يمثلون جزًءا ال يتجزأ من 
مؤسسة اتلعليم باجلملة اليت يقصد منها أْن خترج أعداًدا كبرية من الطالب وأعضاء 
هيئة اتلدريس اذلين يمثلون شكاًل حرضيًّا ضخًما جاهًزا ليس فحسب الستيعاب 

أعداد كبرية، لكن بأن »تبهر« أيًضا حجمها الكبري وما حتتويه من مواد.

ومع ذلك إذا اكنوا يقومون بتقزيم الفرد، فمن، وما اذلي يقاومونه؟ قد يكون 
مقاومة اجلمهور بوجه اعم، ومن يتجاوزونهم، وقبل أي يشء آخر من يتم استبعادهم 

ألنهم لم ينجحوا يف أن يصبحوا »أكاديميني«!

الواقع أن هذا انلهج اذلي يبدأ من أسفل ألىلع هو اذلي يرسخ العدالة االجتماعية واتلفاعل الصيح   )5(
بني اكفة أعضاء  املجتمع ىلع مجيع املستويات.





الفصل اتلاسع

 األدب العريب املعارص واألدب العاملي: 
مدخل بديل)*(

د. جمدي يوسف

إـهداء ذلكرى 
الصديق العالم الراحل »بيري بورديو« )2002-1930( 

أستاذ علم االجتماع املعريف بالـ »كويلج دو فرانس«، باريس.

يف حني أن نظريات »اتلثقف من اخلارج« Acculturation واالتصال بني اثلقافات 
 واسًعا يف ادلوائر األاكديمية يف يومنا 

ً
Culture contact)1(، اليت طاملا صارت تلىق قبوال

هذا، إنما تسىع ألن تميض ىلع نهج تتبع احليل اليت يتمزي بها تغلغل عنرص أو أكرث 
من عنرص يف ثقافة مغايرة تللك اليت تودلت عنها، ويه اليت اغبًلا ما تكون غربية 
األصول يف دخوهلا ىلع أخرى غري غربية سبق أن اكنت مستعمرة من جانبها، فإين 
أصدر يف اجتهادي اتلنظريي عن سياق االستقبال للمجتمع أو املجتمعات اليت تفد 
عليها تلك العنارص اثلقافية الغربية، ومع ذلك فإين ال أدعو حبال لقلب النسق اهلريم 

ترمجة صاحب ادلراسة.  )*(
انظر: األعمال اتلأسيسية تللك انلظريات: هرسكوفتس، م.يج: اتلثقف من اخلارج، دراسة يف االتصال   )1(
اثلقايف، نيويورك، 1938، مايلنوفسيك، براتسالف: نظرية علمية يف اثلقافة ودراسات أخرى، تشابل هيل 

)جامعة نورث اكروالينا(، 1944.
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السائد اذلي ينهض ىلع أساس تصور أن هناك »نضًجا« تللك العنارص اثلقافية الغربية 
يف مقابل سياقات استقباهلا »األقل نضًجا« يف املجتمعات غري الغربية، وهو ما يتمثل 
بوضوح يف أن اآلداب الغربية، أو تلك املدونة بلغات الغرب، ظلت ىلع مدى القرنني 

املاضيني مرادفًا لألدب العاليم. 

إنما أرى، ىلع العكس من ذلك، ابتداًء من انلموذج انلظري ابلديل اذلي أقرتحه، 
واذلي يرى أن العنرص اثلقايف الوافد يتساوى مع سياق استقباهل اثلقايف االجتمايع اذلي 
اغبًلا ما يُعيد صياغته ابتداًء من رشوطه احلياتية اخلاصة به، ومن أنساقه القيمية، 
وممارساته االجتماعية يف مرحلة معينة من تارخيه. غري أنه إذا ما صارت عملية إاعدة 
وسياق  بينها  املوضويع  بالفارق  وعيًا  أقل  االستقبال  سياق  جانب  من  هنا  الصياغة 
ا هلا من خصوصية نسبية تتمزي بها عنه، فإين أعترب ذلك  اثلقافة الوافدة ىلع الرغم ممَّ
سسته ىلع مفهوم اتلداخل يف علم اللغة 

ُ
مظهًرا من مظاهر اتلداخل احلضاري، اذلي أ

مستعرًيا إياه عن عليم الفزيياء واألحياء )ابليولوجيا(. فحينما أستعني بهذا املفهوم 
ىلع تعريف اتلداخل بني اثلقافات االجتماعية املتباينة)2(، إنما أعين به توصيف وتتبع 
اآليلات األقل وعًيا يف استقباهلا للعنارص أو انلماذج اثلقافية الوافدة عليها، وهو ما قد 
يذكرنا بنظرية صور الشعوب بعضها عن بعض بوصفها أحد فروع األدب املقارن)3(. 
احلضاري  اتلداخل  آيلات وصور  تتبع  أقرتح  إين  إذ  انلظري خمتلف  نموذيج  لكن 
كما تتمثل يف سياق االستقبال، وذلك سعيًا مين تلحديد الفروق املوضوعية بني لك 

انظر دراسيت: تأمالت حول اتلداخل احلضاري بني العالم العريب وأوروبا يف العرص احلديث، يف: حويلات   )2(
اتلداخل احلضاري، لسان حال »الرابطة ادلويلة دلراسات اتلداخل احلضاري«، بوخوم/ 1983 )بالعربية، 

واإلجنلزيية، واألملانية(.
انظر: مانفريد فيرش: الصور اذلاتية القومية بوصفها موضواًع لألدب املقارن. دراسات يف نشأة علم صور   )3(

الشعوب عن بعضها ابلعض كما تتمثل يف آدابها )اإليماجولوجيا(، بون، 1981: 253 )باألملانية(.



الفصل اتلاسع: األدب العريب املعارص واألدب العاليم: مدخل بديل 297297

من اثلقافة املستقبلة وتلك الوافدة عليها)4(. فبمجرد أن تتضح معالم تلك اخلريطة 
عن  هلا  تميزًيا  ابلاء(،  )بكرس  املستقبلة  اثلقافة  حاميل  دلى  اآلخر  بإزاء  اتلقابلية 
»صورتها« القبعلمية عن ذاتها وعن اآلخر، تتحقق الرشوط املوضوعية تلفاعل صيح 
ومنتج بني لكتا اثلقافتني املستقبلة والوافدة مًعا، وهو ما ينهض ىلع فرضية معرفية 

فلسفية اعمة أزعم مصداقيتها بإزاء اثلقافة يف شقيها املادي واملعنوي يف آن)5(.

من  العاليم  باألدب  وعالقته  العريب  األدب  انلظري ىلع  املدخل  هذا  وبتطبيق 
نظريات  اتلنظري وسواه من  اختالفات عميقة بني هذا  املقارن، تزبغ  األدب  منظور 

انظر كتايب: من اتلداخل إىل اتلفاعل احلضاري، كتاب اهلالل، 2001: 319؛ واتلداخل احلضاري واالستقالل   )4(
الفكري، اهليئة املرصية العامة للكتاب، 1993: 199.

ىلع الرغم من أن األمر قد يبدو للوهلة األوىل بعيًدا عن املوضوع املثار، فإن ابلحوث ادلوائية يف إطار   )5(
ا نلموذيج  توجهها ابلحيث اذلي يضع يف حسبانه اختالف اثلقافات االجتماعية قد أضافت بعًدا مهمًّ
القائم ىلع تقابل احلضارات، وهو بعد املمارسة ايلومية. فعىل حنو يكاد أن يكون متوازًيا مع كتابايت 
اليت حددُت فيها نموذيج املقرتح تلفاعل اثلقافات االجتماعية )يف اعم 1983( اكن ادلكتور حممد 
رؤوف حامد يقوم بأحباثه يف علم األدوية يف جامعة الفاتح يف يلبيا. وهناك توصل باتلعاون مع طلبته 
إىل أن مادة الاكبسابسني املحتواة يف »اهلريسة« اليت يتناوهلا الليبيون مع لك وجبة ال تؤدي فقط إىل 
رسعة امتصاص ادلواء غريب املصدر، وإنما باملثل إىل الوقاية من قرحة األمعاء، وليس العكس ىلع 
ما نصت عليه »إدارة الغذاء وادلواء األمريكية«. وقد أدى هذا االكتشاف انلابع من مدخل حبيث 
جترييب ينهض ىلع احرتام اخلصوصية اثلقافية االجتماعية، إىل تعديالت مهمة يف نظرية وممارسات 
علم األدوية يف هذا املجال.  ولعله من الالفت أن هذا االكتشاف اذلي الىق استشارة واعرتافًا دويلًّا 
يف مؤتمرات علم األدوية يف لك من ايلابان )اعم 1981(، وانلمسا )1982(، وسويرسا )1983(، ومن 
ثم فقد أخذت به صناعة ادلواء يف أحناء خمتلفة من العالم، قد حتقق من خالل اتلعاون بني ادلكتور 
رؤوف حامد وطلبته الليبيني والعرب يف مرحلة ما قبل ابلاكلوريوس عن طريق طرح األسئلة انلاقدة 
ىلع املعايري الغربية املصدر يف تناول ادلواء، وذلك بوضعهم يف االعتبار اخلصوصية النسبية للثقافة 
العربية  االجتماعية  اخلصوصية  هذه  بوصف  ادلواء،  تمثل  عمليات  يف  وأثرها  الليبية  االجتماعية 
متساوية يف اختالفها عن اخلصوصيات الغربية اليت صمم ادلواء وعوملت معايريه بناًء عليهـا )راجع 

الفصل األول من هذا الكتاب(.
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األدب السائدة يف الغرب، ليس فقط عند »رينيه فيلك« )مع تعطيش الفاء!( بتوجهه 
الالتارييخ يف كتابه »نظرية األدب«))(، وإنما باملثل دلى الراحل »رينيه إتيامبل«، أستاذ 
األدب املقارن والعام يف جامعة باريس اثلاثلة )الرسبون( ىلع الرغم من لك مساعيه 

احلماسية تلحرير مفهوم األدب العاليم من مركزيته األوروبية))(. 

فلعيل لست حباجة ألن أعرب عن عميق تقديري للموقف األخاليق الرفيع اذلي 
اختذه الراحل »إيتامبل«، ليس فقط بالنسبة نلقد الريفية اجلديدة اليت اختذت سمت 
»ناٍد أورويب« يفرض معايريه ىلع ما يعرتف به »أدبًا اعمليًّا«، وإنما باملثل يف سعيه تلوسيع 
ذلك انلطاق الضيق لألدب العاليم بتأكيده ىلع اإلسهام اثلقايف لآلداب غري الغربية 
خاصة يف إطار الفصل اخلاص باآلداب العاملية اذلي قام باإلرشاف عليه يف املوسوعة 
)الفرنسية( املوسومة »إنسيلكوبيدي أونيفرساليس«. غري أنه مع لك ما قام به من جهود 
مشكورة، فثمة شائبة ترتبت ىلع توجهه املحض فقه لغوي )الفيلولويج(، ذلك اتلوجه 
اذلي مىض يف إثر ما سبق أن عرب عنه الشاعر »ماالرميه« يف عبارته الشهرية: »ما األدب 
سوى لكمات«. فيف ذلك لم خيتلف »إتيامبل« كثرًيا عما ظل يردده »رينيه فيلك« بقوهل إن 
»األدب لك وواحد يف مجيع اثلقافات«، قاصًدا بذلك اآلداب الغربية، أو تلك املدونة بأي 
منها. فكالهما، »إتيامبل« و»فيلك«، ال خيتلف منهجيًّا عن اآلخر مهما سىع »إتيامبل« 

للتأكيد ىلع رفضه للمركزية الغربية اليت يميض »فيلك« يف راكبها!

وىلع العكس من »فيلك« )بتعطيش الفاء( اذلي سار ىلع انلهج الاكنطي اجلديد 
األملانية  الفلسفية  املدرسة  كراوزه«، صاحب  فريدريش  »اكرل  هل  وروج  سبق  اذلي 

باالشرتاك مع »أوسنت وارن«. وقد نرش يف اعم 1949.  )((
انظر ىلع سبيل املثال كتابه: مقاالت يف األدب العام )حبق(، باريس )4)19(. وكذلك مؤلفه: مقاالت يف   )((
األدب العاليم، باريس، )1982( حيث أهداه إىل مؤنس طه حسني، جنل »عميد األدب العريب« الراحل 

طه حسني.



الفصل اتلاسع: األدب العريب املعارص واألدب العاليم: مدخل بديل 299299

هلا  وروج  احتذاها  من  بني  من  احتذاها  اليت  العامة  باملبادئ  جاءت  اليت  املعروفة 
بهمة يف إسبانيا »أورتيجا إي جاسيت« ىلع مدى العقود األوىل من القرن العرشين، 
خمتلف  بني  احلضاري  »اتلداخل  مدخل  أدعوه  بدياًل  نظريًّا  مدخاًل  أقرتح  فإىن 
»اخلصوصية«  مفهوم  أعرف  أن  أود  ييل  وفيما  االجتماعية«.  اثلقافية  اخلصوصيات 
كتابه  يف  دويدار  حامد  حممد  لدلكتور  كتاب  من  مقتطف  خالل  من  أقصدها  اليت 
 :)8(

ـًا اجتماعيًّا )بالفرنسية(، 2)19 باريس، ص31  املوسـوم: االقتصــاد السيايس علم
»فيما يتعلق بالوقائع االجتماعية، تتمثل العملية االجتماعية يف جمموع أنشطة األفراد 

اجلامعة  يف  ألقاها  حمارضة  آخر  إثر  يف  سعيد  إدوارد  الراحل  وبني  بيين  دارت  علنية  مناقشة  يف   )8(
الفقه  انلظري  اتلوجه  إىل  استناًدا  فيها،  رأى  واليت  وجزية،  بفرتة  رحيله  قبل  بالقاهرة  األمريكية 
لغوي لـ »يلو شبترس«، أن العمل األديب يلىق يف أثناء عملية استيعابه بعض اتلعديل، رددت عليه 
بأن قراءة العمل األديب ال تسهم يف تعديل رساتله وحسب، وإنما تضيف أحيانًا أبعاًدا جديدة إيله 
قد ال ختطر ىلع بال صاحب العمل األصيل، وأن مصدر هذه اإلضافات يف تقديري هو االختالف 
املوضويع لسياق استقباهل االجتمايع اثلقايف عن السياق اذلي أنتج يف إطاره. وهو ما يرتتب عليه 
أن املدخل الفقه لغوي يف حتليل انلصوص ليس بكاٍف أو حىت بقادر ىلع أن يفرس تلك العمليات 
اإلنتاجية اليت تضيف أبعاًدا جديدة ىلع العمل األديب يف سياق استقباهل اجلديد. األمر اذلي ال جيوز 
بني  هيلكيًّا«  »توازنًا  هنالك  أن  ذلك  املؤلف«،  بـ»موت  القائلة  انلظرية  وراء  انصيااًع  منه  يفهم  أن 
بنية العمل األديب األصيل من جهة، والسياق اثلقايف االجتمايع اذلي يستقبل فيه من اجلهة املقابلة، 
يفيض  ما  وهو  اخلالقة.  اتلوترية  العالقة  هذه  إطار  يف  للعمل  املستقبل  السياق  كفة  ترتجح  حيث 
وحسب  داخلها  من  األدبية  انلصوص  حتليل  ىلع  االقتصار  أن  مؤداه  واذلي  اتلايل،  لالستنتاج  بنا 
بالرجوع إىل األدوات الفقه لغوية ال يقارب تلك انلصوص بادلرجة الاكفية. إنما ال بد من الرجوع 
إىل أدوات العلوم االجتماعية )وليس علم االجتماع وحده!( تلحليل تلك العمليات اتلفاعلية بني 
سيايق إنتاج انلص األديب واستقباهل )انظر يف ذلك ورقيت ابلحثية: حنو مدخل عليم اجتمايع للبحث 
األديب املقارن، يف: أعمال املؤتمر اثلامن عرش للجمعية ادلويلة لألدب املقارن، ريو دي جانريو، 2009: 
14-19( والصادرة يف ترمجة عربية قام بها د. عالء ادلين حممود عبد الرمحن حتت عنوان: »من املدخل 
الفيلولويج إىل اتلأسيس العليم االجتمايع دلرس الظواهر األدبية املقارنة« يف: جملة األلسن للرتمجة، 

العدد اثلالث عرش، يناير 2018: 89-85.
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واملجتمعات يف تكرارها املستمر، وذلك داخل إطار مالبسات معينة يمر بها اتلطور 
معلًما  تصبح  حبيث  معني  حنو  ىلع  األنشطة  هذه  وتتكرر  معني.  ملجتمع  اتلارييخ 
للمرحلة اليت يمر بها تطور جمتمع من املجتمعات. كما تضيف هذه الطريقة اخلاصة 
أنشطة أحد املجتمعات نواًع من االنتظام عليها حبيث يمكن اتلعرف ىلع  تلكرار 
عالقات تتكرر بانتظام بني خمتلف األنشطة. وهذا هو ما تتبلور من خالهل دلى لك 
جمتمع، بل دلى لك مرحلة تارخيية يمر بها، القوانني املوضوعية تلطور مسريته. ذلك أنه 
حىت يف املجتمعات املختلفة اليت تعرف قوانني موضوعية مشرتكة )اكتلداول انلقدي 
مثاًل( يمكن أن يكون نمط تفعيل تلك القوانني خمتلًفا من جمتمع آلخر، حيث ينبع 
هذا االختالف من الرشوط اخلاصة بكل جمتمع: فيف إطار تاريخ املجتمعات البرشية 

يتمزي لك جمتمع بما هل من خصوصية تارخيية«)*(.

وإين لواٍع بالطبع بأوجه اتلوازي والتشابه بني خمتلف اثلقافات االجتماعية، واليت 
يقرها ابلحث العليم اتلجرييب، لكين ال أرى ذلك مربًرا لعدم االنتباه إىل االختالفات 
تتمايز بها تلك اثلقافات بعضها  العالم اليت  القيم، ورؤى  املوضوعية بني منظومات 

عن بعض)9(.

ىلع  اتلأكيد  إىل  الرامية  انلظرية  املسايع  تلك  ىلع  للرد  مستنفًرا  أراين  هنا  من 
املشرتك بني اآلداب واثلقافات البرشية)10(، وذلك جبعلها متساوقة ىلع حنو رصيح أو 
األدب  أستاذ  بدوي،  مصطىف  ادلكتور  جند  وهنا  املهيمنة.  الغربية  املعايري  مع  مضمر 

)*(  ترمجيت عن األصل الفرنيس.
جاك يلنارت، وبيرت يوجا )بتعطيش اجليم(: قراءة املقروء: دراسة يف سوسيولوجيا القراءة، باريس، 1982   )9(

)بالفرنسية(.
انظر اتلوجه العكيس ذللك يف كتاب الراحل شكري عياد: القصة القصرية يف مرص: دراسة يف تأصيل   )10(
كتاب  شاب  اذلي  األورويب  املركزي  للتوجه  انلاقد  عريض  أيًضا  وانظر   ،199( القاهرة،  أديب،  نوع 
=،)199(( بريس،  إثااك   ،)1882-1799( عرش  اتلاسع  القرن  يف  املرصي  املرسح  سادجروف«:   »فيليب 
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العريب احلديث يف جامعة كمربدج الربيطانية، ىلع سبيل املثال، يقوم بتهميش ادلور 
اذلي ما زال يلعبه الرتاث اخلاص يف املجتمعات العربية، وذلك ليس فقط يف اخلطابات 
»اثلقافية« الرسمية، وإنما باملثل يف اثلقافات الشعبية العربية. فادلكتور بدوي يركز ىلع 
دور املؤثرات وانلماذج الغربية يف األدب واثلقافة العربية املعارصة )راجع كتابه: تاريخ 
موجز لألدب العريب احلديث »باإلجنلزيية«، أكسفورد، 1993(، فضاًل عن مقاالته اليت 
أود أن أشري بصورة خاصة إىل واحدة منها ألنها ممثلة تلوجهه، ويه اليت حتمل عنوان: 
العريب  األدب  جملة  يف:  املعارص،  املرصي  للمرسح  )الرشيع(  األب  صنوع:  يعقوب 
)الصادرة باإلجنلزيية يف بريطانيا، املجدل السادس عرش، 1985، ص 132-145(. وىلع حنو 
شبيه ببدوي يميض أستاذ غرىب آخر هو »بيري اككيا«، إذ بعد أن يناقش خمتلف أطياف 
العريب املعارص، خيلص إىل أن يصف  اتلوجهات ادلينية الرصحية واملسترتة يف األدب 
جنيب حمفوظ بأنه »متوسل إىل اذلات العلية«، وإن اكن اتلوسل ىلع هذا انلحو يُعد من 
سمات الزنعة الصوفية. وخيلص »اككيا« إىل أن األدب العريب املعارص مقارب يف توجهه 
للمثل العليا للنهضة األوروبية، وبأن: احلداثيني املرصيني، شأنهم يف ذلك شأن سواهم يف 
سائر األوساط اثلقافية )الحظ هذه اجلملة االعرتاضية - م.ي.(، معنيون ىلع حنو خاص 
جبعل اإلنسان يف مركز عواملهم األدبية«. )انظر كتابه الصادر باإلجنلزيية: األدب العريب 
احلديث: عرض اعم، إدنربه، 1990، ص150(. ولعل ادلافع وراء حرص مصطىف بدوي 
ىلع اتلقليل من شأن، إن لم يكن استبعاد ادلور اذلي تلعبه خمتلف أطياف اتلدين يف 
العوالم املتخيلة لألدباء العرب املحدثني، إنما يرجع إىل حيلة دفاعية ذات طابع سيايس 

=يف: احلويلة ادلويلة ألحباث املرسح، الصادرة آنذاك عن دار نرش جامعة أوكسفورد )تصدر حايلًّا 
عن دار نرش جامعة كيمربدج(، املجدل الرابع والعرشون، العدد اثلاين، صيف )1999(: 215-214.

انظر كذلك ترمجته العربية اليت قام بها د. حممد هشام يف: جملة فصول، العدد 3) - ربيع - صيف   
.2(4-2(2 :2008
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اجتمايع يلجأ إيلها يف مواجهة اتلوجه الغريب لوصم العرب باألصويلة ادلينية. وجيدر بنا 
هنا أن نكشف عن مصلحة رأس املال املايل، ادلوىل، يف اتلعتيم ىلع رصاعه مع مصالح 
املنتجني املبارشين ىلع نطاق العالم بأرسه، وذلك باستبدال الويع بهذا الرصاع بما يديع 
أنه »حرب بني األديان«، علًما بأن رأس املال املايل ال دين هل، سوى تعظيم أرباحه انلقدية 
املهولة. وهلذا فنحن نراه ايلوم يوجه حربه ادلينية ضد عرب ايلوم والعالم اإلساليم 
برمته، بينما يسىع يف الوقت ذاته دلجمه يف إطار هيمنة نظامه العاليم ذي اتلوجه السليع 
املتمثلة يف ابلنك  املثال سياساته  الشعوب والقارات )انظر ىلع سبيل  املخرتق جلميع 
ادلويل، وصندوق انلقد، ومنظمة اتلجارة العاملية(، بينما يقف بتوجهه املهيمن هذا ىلع 

انلقيض من مبدأ الرشادة العلمية.

موضع  اكنت  احلديث  العريب  األدب  يف  ادلينية  السمات  أن  الالفت  من  ولعله 
نقاشات مستفيضة يف ندوات معرض القاهرة ادلويل للكتاب يف يناير اعم 2002. لكن 
ا يدعوه  ذلك ال عالقة هل من قريب أو بعيد بالصورة املروج هلا يف اإلعالم الغريب، عمَّ
وجنيب  الكوين  كإبراهيم  كبريين  مؤلفني  إىل  نظرنا  لو  إننا  إذ  ادلينية«،  »األصويلة 
حمفوظ، حيث اكن العالم الروايئ ملحفوظ موضع نقاش مستفيض يف تلك انلدوات، 
لوجدنا أنه ال خيلو من رؤية دينية للعالم، قد يراها »اككيا« باحثة عن املثل العليا، أو 

كما أراها متصوفة فيما تطرحه من الأدريه.

فيف األدب العريب املعارص جند متسًعا رحبًا ملختلف الزناعت املتدينة تمتد من 
إىل  تنحو  العظىم  فالغابلية  ذلك  ومع  ادلينية.  القيم  ىلع  اتلمرد  إىل  واتلقوى  الورع 
األدباء  ادلينية دلى  العوالم  ىلع  الغابلة  السمة  تعد  أن  يمكن  فالوسطية  املنتصف. 
العرب، ومع ذلك فكثرًيا ما يسلك املثقفون العرب املقيمون يف الغرب، ويف إثرهم من 
تأثر بهم من املستعربني، أمثال »بيري اككيا«، السبيل األقرص واألسهل بقوهلم إن األدب 
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الَقبْلية  انلظرة  هذه  أن  إال  العاملية«!  الغربية  القيم  فيه  »تتجىل  إنما  احلديث  العريب 
تتناقض مع حبث اتلمايزات املوضوعية املتمثلة يف مدى واسع من اتلوجهات األدبية 
ورؤى العالم دلى الكتاب العرب املحدثني حيث تمتد من »َعلَوية« أدونيس إىل العالم 
السحري الصويف إلبراهيم الكوين بلواًغ للتوجه العليم يف روايات صنع اهلل إبراهيم. 
ىلع أين أرى، ولعل حمفوظ اكن يرى ذلك أيًضا )وإن اكن ىلع طريقته اخلاصة - انظر 
خطابه املقارب للخطاب اهليجيل عن العلم يف اثلالثية مثاًل( أن مربط الفرس هو 
املعارصة.  العلمية  العقالنية  فيه  تتمثل  يك  ادليين  القييم  انلظام  استنهاض  من  نوع 
ولعل هذا املدخل خمتلف لكيًّا عن ذاك اذلي يرى قطيعة مصطنعة بني صورة علمية 
يغشاها  ملجتمعات  تقليدية  أخرى  تقابلها  املعارص،  الغرب  ملجتمعات  تكنولوجية 
»اتلعصب ادليين األصويل«. فهذه الصورة املروج هلا يف اإلعالم الغريب يه من أفضل 
املوضواعت دلراسات »اإليماجولوجيا« )الصور املتحزية السابلة للشعوب بعضها عن 
تقف يف وجه  الفعيل ال  الواقع  بإزاء  الرشيدة  العلمية  املقاربة  أن  أرى  بينما  بعض(، 
اتلنوع اثلقايف ىلع املستوى العاليم اذلي يشلك األدب العريب املعارص أحد تشكيالته. 
فال يوجد، يف تقديري، أمر يمكن أن يفقر اإلنسانية أكرث من اتلوجه األحادي للحلول 
و»اإلبدااعت« البرشية. هذا اتلوجه األحادي اذلي صار نتيجة للتسطيح السليع اذلي 
حتظى به »قيم« السوق العاملية، والرشاكت دويلة النشاط اليت تديع احلفاظ ىلع »حقوق 
اإلنسان« مقيمة هلا »نظاًما« »للعقاب« و»اثلواب« بينما تصدر عن »املبدأ« القائل بأن 
»اإلنسان هو اإلنسان يف لك زمان وماكن«. وانطالقًا من هذه األيديولوجية يصبح يف 
قدرة انلصوص أن تبحر من ماكن إىل آخر يف هذا العالم عن طريق وسيط »الرتمجة« 

دون أن يؤدي ذلك إىل قول يشء خمتلف أو جديد. 
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يف نقد أسطورة »اثلوابت العاملية« إلنتاج األدب واستقباهل
إذا ما افرتضنا أن لك نص أديب يسىع ألن يوِصل عرب اعمله املتخيل اهتماًما أو 
تطلًعا معينًا يف جمتمع حمدد، فعلينا أن نسلم، باملثل، أنه بمجرد أن ينرش هذا انلص 
ابلدل  مستقبليه يف  من جانب  واإلضافة  اتلعديل  من عمليات  للعديد  يتعرض  فإنه 
واللغة نفسها اليت نشأ فيها. وإذا ما اكن األمر كذلك فما بالك به عندما يرحل عرب 
يف  عليه  يطلق  ما  هو  العملية  هذه  يقارب  ما  لعل  أخرى؟  وبالد  لغات  إىل  الرتمجة 
تطرأ  لم  جديدة  أبعاد  عن  تفصح  قد  اليت  »اإلزاحة«  آيلة  انلفيس  اتلحليل  خطاب 
ىلع ذهن صاحب انلص األديب نفسه، بينما ينتجها السياق املجتميع املستقبل لعمله. 
فالسياق اثلقايف االجتمايع املستقبل )بكرس ابلاء( يغري أحيانًا، بل كثرًيا ىلع حنو 
الفت، من رسالة العمل األديب األصيل )دون أن يلغيه تماًما!(. وهو ما حيدث ىلع وجه 

اخلصوص يف  الرتمجة باملعىن اثلقايف االجتمايع. 

ألفريد فرج: »َعيِل  الراحل   ىلع ذلك من خالل عرض مرسحية 
ً

سأرضب مثاال
أملانيا  من  املرسحية يف لك  »مايباخ«  فرقة  قدمتها  اليت  ُقّفة«  وتابعه  اتلربيزي  جناح 
باألملانية يف سويرسا بني اعيم 1985  انلاطقة  الاكنتونات  االحتادية، وانلمسا، وبعض 
و)198 حتت عنوان: »اتلربيزي وتابعه«. فقد أثارت هذه املرسحية الكثري من الضحك 
دلى املشاهدين هناك خاصة يف املشهد اذلي يقوم فيه املمثل بـ»اتلهام« اهلواء وكأنه 

يستمتع بوجبة شهية!

أما  ويللة.  يللة  ألف  اعلم  من  مستعارة  ثالث  قصص  ىلع  املرسحية  هذه  تقوم 
املشهد اذلي يستثري الضحك دلى اجلمهور يف سياقه اجلرماين املعارص، فهو اذلي يظهر 
فيه اإلساكيف »ُقّفة« وقد تطلع إىل احلصول ىلع وجبة شهية يف قرص األمري َعيِل جناح 
 من أن حيصل ىلع »وجبته« اليت بات حيلم بها، إذا به يصبح تابًعا 

ً
اتلربيزي. لكنه بدال
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لألمري الُمفلس حيث ينطلقان مًعا يف رحلة طويلة حول العالم. وما إن وصال إىل سلطنة 
أحد السالطني حىت تظاهرا بأنهما تاجران مورسان يف انتظار وصول قافلة بضائعهما 
يف تلك املدينة. ورُساعن ما يقوم َعيِل، ذاك األمري الغريب، بتوزيع لك مدخرات )قفة( 
ىلع أهل املدينة. فال يلبث أن خيطب وده كبار اتلجار وأثرياؤهم، حىت إن السلطان 
نفسه يعرض عليه ابنته لزيوجه إياها يك يضم إىل ملكه ذلك الرثاء الوفري اذلي ستأيت به 
القافلة. وهكذا تمرغ َعيِل وتابعه قفة يف فخفخة احلياة املنعمة يف بالط السلطان. لكن 
أبًدا، وفوق ذلك تنضب ثروة السلطان ذاته، بعد أن قام َعيِل جناح  القافلة ال تصل 
اتلربيزى بتوزيعها ىلع اعمة املدينة، مما يستديع لألذهان صورة »رشقية«  نلظريه الغريب 
املحايب للفقراء »روبني هود« ! ذللك، وإن يكن بيشء من احلزن والرتدد، اضطر أثرياء 
املدينة للحكم بالشنق ىلع اتلربيزي تلقاء عدم رده ملا استدانه منهم من أموال طائلة، 
وفقدانهم ألي أمل يف أن يروا أثًرا تللك القافلة املوعودة. وما إن يساق اتلربيزي إىل حبل 
املشنقة حىت يهل غريب حيمل ىلع رأسه عمامة فخيمة معلنًا وصول القافلة اليت طال 
انتظارها. ولم يكن ذلك الغريب سوى اتلابع »قفة« بعد أن ختىفَّ ىلع هيئة تاجر مورس 
قادم من بالد بعيدة. هكذا يُطلَق رساح اتلربيزي اذلي صار يعدو اكلريح يك يكون 
»أول من يستقبل القافلة« بينما حانت هل الفرصة يك يلوذ باهلرب مع تابعه ويف صحبتهما 

ابنة السلطان اليت هرولت معهما  يك تكون بدورها يف استقبال »القافلة«.

أما السياق اذلي كتب فيه ألفريد فرج هذه املرسحية يف اعم 8)19 فهو ما بعد 
حرب يونيو ))19. حيث جلأ فيها الستخدام »لغة العبيد« - ىلع حد تعبري »برتولت 
العربية اليت فشلت يف حتقيق ما وعدت به من حترير  برخت« -  يف نقده لألنظمة 

الشعوب العربية من االستعمار اإلرسائييل اجلاثم ىلع أنفاسها منذ اعم 1948.
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ُقّفة اهلواء، يرمز  ولعل أكرث املشاهد إثارة يف املرسحية، وهو اذلي »يلتهم« فيه 
إىل خداع اذلات اذلي ينحو تلصديق وعود اتلربيزي الفارغة، والستعداده يف الوقت 
إنتاج  سياق  هو  هذا  اكن  حقيقة.  إىل  استحالت  وكأنها  أحالمه  إىل  ينظر  ألن  ذاته 
 ،19(( )حزيران(  يونيو  حرب  أعقاب  يف  العريب  العالم  يف  املرسحية  هذه  واستقبال 
بينما نتبني أن سياق استقباهلا يف لك من أملانيا االحتادية، وانلمسا، وسويرسا خالل 
اثلمانينات اكن ِجّد خمتلف. فتهليل املشاهدين اجلرمان ملشهد ُقّفة وهو يلتهم اهلواء 
اكن ينّفس عن حس دفني بكبت اإلحساس بتوهج احلياة اتللقائية يف جمتمع يقوم 
ىلع العقالنية الشلكية، ىلع َحّد تعريف »ماكس فيرب« )بتعطيش الفاء()11(، أو ربما 
ىلع »العقل األدايت«، كما يدعـوه » هوركهايمــر«)12(. وهنــا يمكــن لـ »دريدا« أن 

يضيف إىل ذلك افرتاضيــة إحساسهم باحلياة، وكأنهـم يعيشونها. 

ولعله من الواضح أننا لسنا هنا بصدد جمتمع حيلم بالرخاء، نظًرا ألن درجة ما 
من الرفاهية النسبية اكنت متحققة أثناء اثلمانينيات يف لك من تلك ابلالد األوروبية 

اثلالثة اليت عرضت فيها تلك املرسحية.

ذلك  فيها  عرض  اليت  الفرتة  خالل  باألملانية  وانلاطقني  األملان  منظور  فمن 
العمل اكن »اتلهام اهلواء« يمثل بالنسبة هلم الوعود الاكذبة اليت يطلقها رجال األعمال 
بينما  الواعدون جبنة »جمتمع االستهالك«  اجلشعون، ومدراء املصارف، والسياسيون 

وبرلني،  كولونيا  )باألملانية(،  واالجتماع  االقتصاد  الرائد:  عمله  يف  الشكالنية«  »العقالنية  انظر:   )11(
)1944(، املجدل األول: 5). واذلي أعنيه هنا هو اتلعرف اتلقابيل ىلع العقالنية غري االفرتاضية أو 
االصطناعية يف مقابل تلك الشكالنية السائدة فيما يدىع املجتمعات الغربية احلديثة. راجع مفهويم: 
العقالنية الشكالنية، والعقالنية املوضوعية، أي املرتبطة عضويًّا بموضوعها، يف ثنايا املرجع السابق 

لـ »ماكس فيرب«.
يف كتابه: نقد العقل األدايت )باألملانية(، )194.  )12(
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شعوب  عن  ناهيك  وذلك  مضمون،  غري  بالدهم  يف  انلاس  اعمة  احتياجات  إشباع 
ما يدىع العالم اثلالث اليت تتضور جواًع. األمر اذلي يذكرنا بثورة الطلبة يف أملانيا 
اليت تمزيت يف هذين  الطلبة يف تلك احلقبة  فثورة هؤالء  وفرنسا خالل اعم 8)19. 
ابلدلين بانتعاش اقتصادي نسيب ختتلف كيفيًّا عن ثورة الطلبة يف مرص واملغرب ىلع 

جمتمع ابلؤس واملعاناة من شظف العيش.

_______________يمثل ذلك حالة عدم االستقرار واألمان اليت ختيم ىلع طبيعة العالقات االجتماعية 
القائمة ىلع تعظيم الربح ىلع حساب اعمة انلاس. وإن اكن »دريدا« حياول أن ينظر إيلها 
ىلع حنو مطلق، بينما يه ظاهرة اجتماعية، ومن ثم نسبية! لعل هذا املثال يوضح خطأ 
اتلصور القائل بثوابت أدبية تعم اكفة اثلقافات يف العالم كشأن ما ذهب إيله  »رينيه 
إتيامبل« يف كتابه الشهري اذلي سبق أن أرشنا إيله: مقاالت يف أدب اعم )حبق()13(.  فمثل 
هذه املقوالت اليت كثرًيا ما تؤخذ ىلع عواهنها تفصل يف الواقع بني العمل األديب والفين، 
وبني سياقات إنتاجه واستقباهل، ومن ثم فيه تسهم يف أسطرته. وهو ما يفيض بنا إىل 

إثارة  قضية: املعيار »انلموذيج« للك من األدبني العريب والعاليم.   

غين عن ابليان أننا ما زنلا بصدد األسطورة املعوملة اليت أرشت إيلها يف صدر 
أوروبية،  بلُغات  املدونة  أو  األوروبية،  اآلداب  بني  توحد  اليت  ويه  ادلراسة،  هذه 
واألدب العاليم. ولعل هذا الفهم املضمر قد عرب عنه بصورة رصحية الراحل »هورست 
رودجير«، أستاذ األدب األملاين سابًقا يف جامعة بون، وذلك يف نص هل كرث االستشهاد 
به:  »ليس األدب العاليم حبال من األحوال مجعية عمومية لألمم املتحدة، إذ إن األمر 
سابقة  يستوي صوت مستعمرة  املنظمة حني  هذه  العبث يف  إىل  يفيض  أن  يلبث  ال 

املقدمة: 28.  )13(
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منحت استقالهلا حديثًا، وإذا بها خايلة الوفاض من أية موارد اقتصادية أو فكرية، 
بصوت قوة عظىم، أو شعب يرتبع ىلع ثقافة تبلغ من العمر آالف األعوام«)14(.

املعايري  عقالنية  ال  مدى  نتبني  حىت  اتلرصحيات  هذه  ملثل  حباجة  لسنا  ولعلنا 
حنو  ىلع  يكن  وإن  متضمنة،  فيه  ايلوم.  اعلم  يف  هل  يروج  كما  لألدب  »انلموذجية« 
غري معلن، يف قوائم »أهم الكتاب العامليني« من أمثال دانيت، وجوته، ورامبو، وبودلري، 
وبلزاك، وزوال، وبرخت إلخ. ومع ذلك فصحيح أن »رينيه إتيامبل« قد أضاف إىل هذه 
القائمة الغربية أسماء كتاب كبار من إفريقيا وآسيا طاملا استُبعدوا من قوائم »األدب 
لم  أو  اللغات األوروبية،  بأيٍّ من  أو ينرشوها  لم يدونوا أعماهلم  أنهم  العاليم« ملجرد 
يرتمَجوا تللك اللغات اليت تعترب »مرجعية« يف حتديد مدى »اعملية« األدب. إال أن املعيار 
األديب هنا، بالرغم من »توسيع نطاقه« يلضم كبار أدباء العالم خارج إطار الغرب، يظل 
مع ذلك متعسًفا حبكم فصله بني األدب من ناحية، ورشوط إنتاجه يف مقابل سياقات 
استقباهل من انلاحية املقابلة، األمر اذلي يفيض ألسطرة األدب يف نهاية املطاف، بينما 
يتيح اتلعرف ىلع الرشوط اخلاصة بإنتاج العمل األديب واستقباهل )وموقفه املبارش أو غري 
املبارش بالنسبة لأليديولوجيات األدبية السائدة أو الَمُسودة( لزنع الطابع األسطوري عن 
املساهمة اإلبداعية اليت يقدمها، ومن ثم تلجلية أسباب استقباهل أو استداعئه يف العديد 
من السياقات االجتماعية اثلقافية املختلفة. وهو ما ال يَْصدق ىلع األعمال األدبية ذات 
اتلوجه السيايس واالجتمايع امللزتم وحدها، إنما باملثل ىلع األعمال اإلبداعية اليت قد 
تبدو للوهلة األوىل خايلة من أي بُعد اجتمايع، كأن تتوجه إلشباع بعض احلاجات 

احلقبة  ومتطلبات  جوتة  تصورات  بني  ما  العاليم:  األدب   - األورويب  األدب  رودجير:  هورست  املرجع:   )14(
فكرية  وتفاعالت  نظرية  تأمالت  املقارن:  األدب  تسرينشيك:  وك.  ريرن،  ف.  يف:  الراـهنة،  اتلارخيية 
ـل من شهرة »رودجير«، فقد  )باألملانية(، هايدلربج، 1981: 39. ولعل هذا املقتطف العنرصي قد عجَّ

صار يستشهد به للكشف عن سواه من اخلطابات غري الرصحية ىلع هذا انلحو يف عنرصيتها.
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اإلنسانية للفاكهة والرتفيه يف ظل سياق اجتمايع ثقايف معني )انظر ىلع سبيل املثال 
دراسات »باختني« عن ظاهرة الكرنفال(. وحيرضين يف هذا السياق أن مواكب الكرنفال 
اذلي حيتفل به يف شهر فرباير من لك اعم ىلع ضفاف نهر الراين يف أملانيا تغص باتلعليقات 
السياسية الساخرة سواء ىلع األحداث املحلية أو العاملية يف العام السابق عليه، كما أن 
خيال الظل يف ابلالد العربية طاملا اكن بمثابة اللسان الشعيب احلافل باتلعليقات الالذعة 

ىلع األوضاع السياسية واالجتماعية.

جائزة نوبل يف األدب وحتقيق »االعرتاف العاليم«   
لعله من املعروف أن اآلداب غري األوروبية ال تلبث أن تصبح يف متناول القراء 
فاللجنة  نوبل يف األدب. ومع ذلك  العالم أمجع حاملا حيصل أصحابها ىلع جائزة  يف 
املاحنة تللك اجلائزة ال تنظر يف اختيارها لألعمال األدبية من منظور حمض أديب. وهو 
ما نرش ىلع حنو موثق يف كتاب صدر بتلكيف من هذه اللجنة نفسها  حيمل عنوان: 
جائزة نوبل يف األدب ـ دراسة يف معايري اختياراتها )بوسطون، 1991(. وهو من تأيلف 
الكتاب  هذا  من  األوىل  الطبعة  صدرت  وقد  اللجنة.  تلك  عضو  شيل«،  »إسبمارك 
باللغة السويدية يف اعم )198 بمناسبة مرور مائيت اعم ىلع إنشاء األاكديمية املاحنة 
املؤلف  بها  قام  اليت  الكتاب  الرتمجة اإلجنلزيية هلذا  أن  الواضح  اجلائزة. ومن  تللك 
بمساعدة حمرٍر لغته األم يه اإلجنلزيية أضيف إيلها تفاصيل هامة تتعلق باحلاصلني 
الكتاب  هذا  من  السويدية  الطبعة  فيها  صدرت  اليت  السنة  بعد  اجلائزة  هذه  ىلع 
))198(، ومن بني هؤالء جنيب حمفوظ )احلاصل ىلع هذه اجلائزة يف 1988(، حيث 

أتت الطبعة اإلجنلزيية ىلع ذكره يف أكرث من موقع من هذا الكتاب.
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وقد تصادف أن كنت قد ألقيت حبثًا باللغة اإلجنلزيية يف إطار املؤتمر العارش 
للجمعية ادلويلة لألدب الُمقارن اذلي عقد يف جامعة نيويورك اعم 1982 عنوانه: »يف 
وقد  نموذًجا«.  احلديثة  والعربية  األوروبية  اآلداب  واألدبية:  االجتماعية  اتلحوالت 
نرشت ورقيت ابلحثية هذه يف نهاية الفصل األول من أعمال هذا املؤتمر يف اعم 1985 
حيث اكنت ناقدة للمثايلة الصوفية يف رواية األجيال عند لك من »توماس مان« يف 
عمله »آل بودنربوكس«، وجنيب حمفوظ يف اثلالثية.  وقد خلصت يف هذه ادلراسة إىل 
ما رأيت فيه مع إبراهيم فتيح أن ثمة فصاًما تتسم به احلياة البرشية يف العالم املتخيل 
حمفوظ  جنيب  املعنون:  الفصل  يف  باتلفصيل  هل  تعرضت  ما  وهو  حمفوظ.  نلجيب 
وتوماس مان يف املزيان، يف: الطبعة اثلانية من كتايب: معارك نقدية  الصادر يف ))200( 
عن اهليئة املرصية العامة للكتاب، )ص235-255(. ذللك لن أتوقف هنا كثرًيا أمام 
هذه القضية، إنما أخلص مبارشة ملا انتىه إيله إبراهيم فتيح من  أن الفرد يف املدينة 
تشده  األوىل  الغيبية.  واألشواق  الغريزية،  ادلوافع  »تتوزعه  حمفوظ  نلجيب  الفاضلة 
إىل األرض، واثلانية جتذبه إىل السماء. وتبدو الطبيعة اإلنسانية خمزتلة إىل املستوى 
ابليولويج، ومبددة يف املستوى الغييب. ويتكون اتلمايز الفردي نتيجة تلفاوت نسب 

الطباع اخلادلة اليت يرتكب منها اإلنسان«)15(. 

وتعقييب ىلع ذلك بأن هذا النسق القييم املغرق يف املثايلة اذلي حيكم تقنية 
الرسد عند حمفوظ، وإن بدا للوهلة األوىل واقعيًّا لشدة اتلصاقه بالوصف اخلاريج، إال 
أنه يوهم القارئ، مع بعض االستثناءات اهلامشية، بأن العالقات االجتماعية موضوع 
الرسد الروايئ »طبيعية« يف جمملها، ومن ثم فهو يسهم ىلع حنو ختييل يف توحد املتليق بها.

انظر: إبراهيم فتيح: العالم الروايئ عند جنيب حمفوظ )د.ت.(: 15-)1.  )15(
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واآلن دعنا نقارن هذا العرض انلاقد للعالَم الروايئ عند حمفوظ، واذلي تصادف 
أن اكن الوحيد يف نقده ىلع هذا انلحو هلذا األديب العريب يف واحدة من أشد اللغات 
األوروبية انتشاًرا، ويه اإلجنلزيية حىت اعم 1985، ونلقارنه بمعايري جلنة جائزة نوبل 
يف األدب اليت نرشت يف الكتاب اذلي حرره عضو اللجنة »إسبمارك شيل«، وبتلكيف 
منها، حيث نقرأ يف الفصل األول منه اذلي عنوانه: واقعية سديدة ومرتفعة )ص9( ما 
نصه: »ليست جائزة نوبل يف األدب باجلائزة األدبية يف املقام األول، فاجلائزة األدبية 
بإزاء نضال اإلنسانية حنو حتقيق »هدف  لعمل من األعمال توزن يف مقابل إسهامه 
مثايل« )األقواس املعقوفة يف األصل(«))1(. كما يشدد هذا املبدأ الرئيس ملعايري اختيار 
)األقواس  احلياة  و»مثايلة«  الفكر«  »مثايلة  ىلع  اتلأكيد  ىلع:  للجائزة  اللجنة  منح 
املعقوفة يف األصل(، وهو ما يدل بوضوح ىلع حرص جلنة اجلائزة ىلع حتقق تلك املثايلة 
 يطرح نفسه يف هذا السياق: 

ً
املحافظة فيما ختتاره من أعمال أدبية. ولعل ثمة سؤاال

أن األخري اكن  الرغم من  أدونيس، ىلع   من 
ً

بدال أن ختتار حمفوظ  اللجنة  قررت  لم 
حيظي حبماس خاص منذ بداية مداوالت اللجنة كما أشري إىل ذلك، وإن اكن ىلع حنو 
غري مبارش، يف الطبعة اإلجنلزيية من كتاب »شيل«؟. فمع أن مؤلف هذا الكتاب قد 
أشار إىل أن اللجنة قد فضلت الرسد الروايئ يف نهاية مداوالتها إال أنها لم تفصح عن 
أسباب ذلك اتلحول عن الشعر، فنحن ال نعلم ىلع سبيل املثال ما إذا اكنت اللجنة قد 
اطلعت ىلع مدار جلساتها املتتابعة ىلع تلك ادلراسة الوحيدة املنشورة بلغة أوروبية 
واسعة االنتشار اكإلجنلزيية. وانلاقدة للعالَم الروايئ عند حمفوظ و»توماس مان« مًعا 

إسبمارك شيل، مرجع سابق: 143.  )1((
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يف عمله »آل بودنربوكس«، ذلك العمل اذلي سبق أن نال عليه »توماس مان« جائزة 
نوبل يف األدب اعم 1929؟))1(.

وسواء اكنت تلك ادلراسة انلقدية قد تركت ذلك األثر أم لم ترتكه )األمر اذلي 
ال نريد أن نتوقف عنده هنا أكرث من ذلك(، إال أن ثمة أمًرا واضًحا للعيان، هو أن 
اختيار اللجنة ملحفوظ لم يتناقض مع املعايري املحددة لسياسة اجلائزة فيما خيتار هلا 
من أعمال أدبية، وهو ما ينص عليه رصاحة كتاب »شيل« الُمشار إيله اعيله. ذلك أنه 
من املعروف أنه بمجرد أن حيصل اكتب ما ىلع هذه اجلائزة حىت يرتجم إىل لغات العالم 
األكرث انتشاًرا، وهو ما يؤدي بدوره للرتويج لرؤية مجايلة معينة. فبينما اكنت اللجنة 
متسقة مع معايري اجلائزة يف اختيارها ملحفوظ، فإن نرش أعماهل الروائية ىلع مستوى 
العالم يساعد ىلع إاعدة إنتاج العالقات االجتماعية يف نطاقها ادلويل، وذلك من خالل 
ثم  ومن  حقيقتها،  ىلع  العالقات  هذه  رؤية  إماكن  ىلع  تعتم  صوفية  ملثايلة  الرتويج 

تساعد ىلع حتييد أي حترير حقييق بلين البرش من هيمنة آيلات السوق العاملية.

فعىل العكس من أيديولوجية القرية الكونية اليت يروج هلا أنصار السوق العاملية، فإن 
مقرتيح املنهيج ينحو إىل درس اتلمايزات املوضوعية بني خمتلف اثلقافات االجتماعية 
يف العالم، وذلك ىلع أساس من انلدية وانفتاح بعضها ىلع ابلعض اآلخر. فطاملا نهضت 
انلدية احلقة ىلع احرتام اتلمايزات املوضوعية ثلقافة لك جمتمع بإزاء األخرى، وما يتعلق 
بذلك من تباين طرق اإلنتاج واالستهالك يف لك منها، فإن هذا اتلوجه غري اهلريم ال 
يفيض وحسب إىل حتجيم آيلات السوق العاملية يف تسطيحها السليع لإلنتاج واالستهالك 
ىلع مستوى العالم، وإنما يفيض باملثل إىل دعم تبادل ثقايف وأديب بديل نصبو إىل حتقيقه 

تاريخ(،  )بدون  القاهرة  الروايئ عند جنيب حمفوظ،  العالم  فتيح:  إبراهيم  دراسة  إىل  باملثل  هنا  يرجع   )1((
املرجع السابق.
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بني شعوب هذا العالم. فيف إطار هذا اتلبادل غري املتحزي، أو املعتم ىلع الواقع اذلي حتياه 
الشعوب سوف يُقبل األدب العريب احلديث ىلع االخنراط يف دائرة ذلك اتلنوع اهلائل 

إلبدااعت اثلقافات االجتماعية ىلع مستوى العالم أمجع.

من أجل حتقيق ذلك فإن اعملنا حباجة إىل جوائز أدبية اعملية خمتلفة، وإىل هيئة 
لشعوب  ممثلني  من  احلالة  هذه  تتألف يف  أن  يتعني  إذ  ايلونسكو،  دويلة ختتلف عن 
العالم، ال حلكوماتها، حبيث ينتخب هؤالء ديمقراطيًّا من جانب حاميل خمتلف اثلقافات 
االجتماعية بهدف حتقيق أىلع قدر من اتلفاعل اثلقايف القائم ىلع انلدية اخلالصة بني 
لك من تلك اآلداب واثلقافات مما يعزز اإلبداع اذلايت للك منها. ولعله ينبيغ ملنظمة 
بديلة كهذه أن جيمع تمويلها ويتم تنظيمها عن طريق مساهمات اعمة انلاس املقتنعني 
بأهمية رساتلها ىلع مستوى العالم ويف خمتلف اثلقافات االجتماعية، وأن تدار بواسطة 

االنتخاب ادليمقرايط ملمثلني عن تلك الشعوب. 

أعلم أين أحلم، وأن هذا احللم حيلق فوق ما ال حيىص من العقبات اليت يغص 
بها واقع احلياة يف اعلم ايلوم، ذلك الواقع اذلي حتكمه مصالح القوى املهيمنة وآيلات 
السوق العاملية. ومع ذلك فكم من أحالم املايض صارت ايلوم حقيقة واقعة، ما عدا 
إنسانية  البرشية  احلياة  تصبح  أن  وهو  اتلحقق،  ىلع  مستعصيًا  زال  ما  واحًدا  حلًما 

وعقالنية حبق)18(. 

إين لعىل ويع تام بالطابع الطوبوي هلذا املطلب، أو اذلي يبدو كذلك، خاصة وأن توجه االقتصاد العاليم   )18(
يف املرحلة الراهنة ينحو إىل االجتاه املعاكس، أي املزيد من اغرتاب املنتجني املبارشين عن محيمية 
سياقاتهم اثلقافية االجتماعية اخلاصة، وذلك بسبب جتزئة عمليات إنتاج السلع من أجل السوق العاملية 
حبيث يصنع جزء منها يف أحد األقطار، واجلزء اتلايل يف قطر آخر، ثم يتم جتميع تلك األجزاء يف قطر 
ثالث، أو رابع، أو خامس. يُضاف إىل ذلك أنه بسبب اإلدارة الكمبيوترية للعمليات اإلنتاجية فقد 
أدى ذلك إىل فقدان عدد كبري من املنتجني املبارشين ليس فقط لوظائفهم، وإنما صاروا هم أنفسهم 
 مستبعدين من سوق العمل.  األمر اذلي يرتتب عليه أن قدرتهم ىلع رشاء املعروض يف األسواق من =
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=سلع صارت تنضب بصورة متنامية يف ابلالد الغربية، خاصة مع الرتاجع املستمر لـ»مظلة« اتلأمينات 
الصعيد  الراهنة ىلع  االقتصادية  األزمة  وهنا مكمن  السابق.  بها يف  يتمتعون  اليت اكنوا  االجتماعية 
العاليم، حيث يبحث رأس املال املايل، خاصة يف الواليات املتحدة، عن سبيل لإلفالت منها بعسكرة 
العالم ودعم بؤر الرصاع ىلع املستوى ادلويل باللجوء إلذاكء الرصاع األيديولويج وادليين، يك يموه ىلع 
الرصاع االجتمايع اذلي خلقته خياراته اهلادفة تلعظيم الربح بأي ثمن، وهو ما يتمثل بصورة جلية 
يف نظرية »تصادم احلضارات«. ذلك أن هذه الرصااعت تفيض إىل الطلب ىلع رشاء السالح يف السوق 

ادلويلة، ومن ثم إىل ازدهار ذلك القطاع »اإلنتايج« ومزيد من تطوير تقنياته اتلدمريية للبرش. 

إنما يسىع بوضعه احلايل  املايل  املال  أن رأس  يراه من  فيما  من هنا  أرى أن حممد دويدار ىلع حق   
تلكريس هيمنته ىلع مستوى العالم باللجوء ملنجزات العلم واتلكنولوجيا دلعم الرصااعت العقائدية، 
القيمية اليت تمثل تراكمات تارخيية  العقائد ونظمها  أنه هو نفسه ال يكن أدىن احرتام تللك  مع 
 ىلع 

ً
فيها انلار لزتيد اشتعاال الشعوب. فإن تلك الرصااعت ادلينية االفرتاضية )اليت ترضم  حلكمة 

الربح  تعظيم  واستهداف  املبارشين  املنتجني  بني  اتلناقض  ىلع  اتلغطية  ىلع  تساعد  إنما  اشتعال(، 
الفردي ىلع حسابهم يف السوق العاملية. هذا بينما تتعارض الرشادة العلمية مع تكريس هيمنة رأس 
الوقوف ىلع هذه اخللفيات  القول إن عدم  نافلة  العالم. ولعله من  املال املايل ىلع مقدرات شعوب 
االقتصادية االجتماعية يعوق اتلعرف ىلع العوامل الفعلية تلهميش آداب ما يدىع العالم اثلالث، 
»انلموذج  يدىع  ما  مع  امللتبسة  العالقة  إطار  يف  خاصة  املعارص،  العريب  األدب  بينها  من  واليت 
واملقياس العاليم لألدب«، وهو اذلي يتخذ من املعايري الغربية نرباًسا هل يهتدى به. انظر يف نقدي 
األدبية: اإلسهام  نماذج األعمال  الغربية يف شأن  للمركزية  فعال  تفكيك  حنو  باإلجنلزيية:  ذللك دراسيت 
اإلنسانية،  اتلوجهات  ادلويل ذلوي  اخلامس عرش لالحتاد  املؤتمر  أعمال  املضمار، يف:  العريب يف ـهذا 

حترير: بيرت هوروات وآخرين،  انلارش: بيرت النج، نيويورك، 1998: 389-381.
Magdi Youssef: Towards a Real Decentralization of the Literary Canon: The Arab Contribution, 
in: Peter Horwath et al (eds): Proceedings of the Fifteenth Congress of the International 
Federation of Humanists, New York, Bern, Paris, Berlin: Peter Lang, 1998: 381-389.



الفصل العارش

تعقيب عىل مداخلة األستاذ الدكتور جمدي يوسف 
 عن »األدب العريب املعارص واألدب العاملي:

مدخل بديل«)*(

د. أندرياس بفلتش
أستاذ ادلراسات العربية جبامعة برلني احلرة

أسمح نلفيس بأن أستهل تعقييب ىلع ما تمزي به خطاب األستاذ ادلكتور جمدي 
يوسف من عمق وثراء ووضوح يف الرؤية حول األدب العريب املعارص واألدب العاليم، 
وذلك من خالل تأكيده ىلع انلقطة املحورية جلديلة اتلبادل اثلقايف. فادلكتور جمدي 
يرفض وجهة انلظر السائدة بأن اتلبادل اثلقايف يتمثل فيما يدعوه »تغلغل عنرص ثقايف 

)أو أكرث من عنرص( من اخلارج يف ثقافة أو جمتمع خمتلف«.

وإين ألتفق تماًما مع األستاذ ادلكتور جمدي يف مقرتحه الرايم لرضورة جتاوز هذا 
 من ذلك إىل خمتلف الظواهر األدبية باعتبارها متساوية يف قدر 

ً
اتلوجه، وانلظر بدل

لك منها، ومن ثم لرفض أية صورة من صور اتلدرج اهلريم وما يرتتب عليه من تقييم. 
فذلك اتلوجه اهلريم، كما يراه ادلكتور جمدي، ل يفيض إىل استيعاب قضيتنا وحسب، 
وإنما هو بالقدر نفسه غري اعدل بامتياز، كما أنه من وجهة انلظر العلمية عديم انلفع. 
ثم هو فضاًل عن ذلك خيلط بني العلة واألثر، فهذا انلوع من اتلحليل اثلقايف ينتسب 

ترمجة حمرر الكتاب.)*( 
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 هلا. كما أن علينا أل ننىس أن الغابلية العظىم 
ًّ

إىل سياق املشلكة، بينما ل يقدم حال
من كتاب ما يمكن أن يدىع املدرسة الكالسيكية احلديثة  يف األدب العريب املعارص 
وغريهم،  إدريس،  ويوسف  احلكيم،  وتوفيق  تيمور،  واألخوين  حيق،  حيىي  أمثال  من 
قد سلموا بصورة رصحية أو ضمنية بغلبة مفاهيم اآلداب الغربية وتراثاتها. فأوروبا 
عند طه حسني نموذج جيب أن يقتىف، وأنه ىلع مرص أن تصبح قطعة من أوروبا، أْي 
قطعة من العالم احلديث. وهو يرفض أن يرى أّي فارق ذي بال بني مرص وأوربا. وهو 
يدعو املرصيني يف كتابه الصادر اعم 1938 »مستقبل اثلقافة يف مرص« أن »ينفضوا عن 
قلوبهم ذلك الوهم ابلغيض بأنهم خلقوا من طينة ختتلف عن طينة األوربيني، أو أنهم 

تشلكوا ىلع حنو خمتلف، أو أوتوا ذاكًء ل يكافئ ذاكء األوربيني«)1(.

يالحظ هنا أن الاكتب لم حيدد الصفحة اليت أخذ عنها  مقتطفه من كتاب طه حسني. هلذا اضطررنا    )1(
لرتمجة استشهاده عن الرتمجة الفرنسية لصاحب هذا اتلعقيب ىلع حبثنا. وقد وافانا ادلكتور ماجد 

الصعيدى مشكوًرا بنص الفقرة املشار إيلها  يف كتاب طه حسني، ويه اكتلايل: 

»فال ينبيغ أن يفهم املرصي أن بينه وبني األورويب فرقًا عقليًّا قويًّا أو ضعيًفا. ول ينبيغ أن يفهم   
يلتقيا(  ولن  غرب  والغرب  رشق،  )الرشق  املشهور  بيته  يف  كيبلنج  ذكره  اذلي  الرشق  أن  املرصي 
يصدق عليه أو ىلع وطنه العزيز. ول ينبيغ أن يفهم املرصي أن اللكمة اليت قاهلا إسماعيل وجعل بها 
مرص جزًءا من أوروبا، قد اكنت فنًّا من فنون اتلمدح، أو لونًا من ألوان املفاخرة. وإنما اكنت مرص 
دائًما جزًءا من أوروبا، يف لك ما يتصل باحلياة العقلية واثلقافية، ىلع اختالف فروعها وألوانها«؛ طه 

حسني: مستقبل اثلقافة يف مرص، دار املعارف، الطبعة اثلانية، 1996: 28.

ىلع أنه ل جيوز نلا أن نغفل السياق اذلي صدرت فيه  الطبعة األوىل من هذا الكتاب لطه حسني )اعم   
1938( حيث اكنت مرص ترزخ حتت نري الستعمار اإلجنلزيي. فأغلب الظن أن صاحب »مستقبل 
املستعمر  استعالء  بانلفس يف مواطنيه يف مسىع منه نليف  اثلقة  يرد  أن  به  اثلقافة يف مرص« قصد 
األجنيب عليهم.  لكن، بعد أن رحل عنا الستعمار بصورته السياسية تعني علينا أن حنرر أنفسنا 
من نظرته إىل العالم، واستكشاف خصوصياتنا الجتماعية اثلقافية يف تمزيها املوضويع عن الغربيني 
اذلين ما زالوا يستعمرون العالم اقتصاديًّا وأيديولوجيًّا عن طريق عوملة معايريهم، وتهميش ما عداهم 

من اثلقافات الجتماعية. )املحرر(. 
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إل أن هذا اتلوجه قد تغري ىلع حنو درايم بعد هزيمة 1967 إذ جلأ بعض الكتاب 
من أمثال مجال الغيطاين وإدوار اخلراط لستلهام الرتاث األديب العريب القديم يف غمار 
حبثهم عن أشاكل أدبية جديدة. فعىل حد قول الغيطاين: »لقد اكتشفت عدة تقنيات 
جديدة مثل اخلروج ىلع الزمن املستقيم، واملونولوج ادلاخيل«. فقد جلأ األول للتجديد 
يف أسلوب الرسد ذاته، بينما اكنت عينه من جهة ىلع األدب العاليم، وعينه األخرى 
من اجلهة املقابلة ىلع الرتاث األديب العريب )...( وهو يميض قائاًل: »لقد جنحت أخرًيا 
يف جتاوز الصيااغت اتلقليدية، أو بعبارة أخرى ختلصُت من اإلحساس ادلاخيل بأين 
بأين  أشعر  فقط،  واآلن  اآلن،  وإذا يب   )...( الكالسييك  الروايئ  الرسد  بمعايري  حمكوم 
بدأت أحترك حبرية أكرب يف اجتاه أسايلب تعبريية جديدة تستويح املوروث يف األدب 

العريب«)2(.

إين ألرى أنه جيب انلظر إىل آيلة اتلبادل اثلقايف ىلع حنو جديل، وذلك بالرتكزي ىلع 
القدرات اإلبداعية. وادلكتور يوسف يركز، عن حق، ىلع جانب اتلليق بينما يميض 
القارئ يف عملية  تركز ىلع دور  اليت  األدبية  نهج مدرسة »كونستانس«  يف ذلك ىلع 
اإلنتاج األديب بمؤسسيها »روبرت ياوس« و»فولفجانج إيزر«)3( )انظر ردي ىلع ذلك 

لم يعني اكتب هذا اتلعقيب مصدر هذا املقتطف، ذللك  ترمجته عن الفرنسية  كما ورد يف تعقيبه.   )2(
)املحرر مرتمًجا(.

العليم الجتمايع،  الضخم بني توجيه ابلحيث  الفارق  »بفلتش« لشديد األسف  السيد  لم يالحظ   )3(
واتلوجه اهلرمونيطييق تللك املدرسة. انظر تعلييق يف هذا اخلصوص بمقدميت للطبعة األوىل الصادرة 
من  العاليم  األدب  حترير  »حنو  دلراسيت  كذلك  يرجع  أن  وللقارئ  الكتاب.  هذا  من  كمربدج  يف 
الزنوع للمركزية الغربية«. ونصها األصيل صدر باللغة اإلجنلزيية عن دار نرش »بنجاميزن« )أمسرتدام 
 Magdi Youssef: اتلايل:  انلحو  ىلع  اإلنرتنت   ىلع  متاح  اآلن  وهو   .2015 اعم  يف  واكيلفورنيا( 
Decolonizing World Literature كما صدرت هل ترمجة عربية يف موقع »احلوار املتمدين« ىلع انلت. 

)حمرر الكتاب(.  
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الداعء يف اهلامش، ويف مقدميت للطبعة األوىل الصادرة يف كمربدج من هذا الكتاب 
ص5-6، ويف ترمجتها العربية بامللحق اثلاين من هذا الكتاب ص345-346-م.ي.(. 
وهما يف ذلك يتبعان املدرسة السكولستيكية يف مبدئها القائل بأن »لك ما يستقبل، 
أن  يكاد  حنو  ىلع  بوركيه«  »بيرت  بينه  ما  وهو  يستقبله«.   ممن  ابتداًء  يستقبل  إنما 
يكون مطابًقا هلذا اتلوجه يف كتابه اذلي حيمل عنوان »اتلبادل اثلقايف«، والصادر يف 
فرانكفورت باألملانية يف 2000 من أن اتلبادل اثلقايف ل يميض أبًدا يف اجتاه أحادي ىلع 
نمط نظرية »املرسل من ناحية، واملستقبل لرساتله من اجلانب اآلخر«. فاتلبادل اثلقايف 
أعمال.  من  تستقبله  ما  هيلكة  تعيد  اإلبداع  شديدة  عملية  هو  إنما  »بوركيه«  عند 

فمحصلة ذلك اللقاء بني اثلقافات تتعدى جمموع أطراف تفاعلها. 

كما أين أتفق مع ادلكتور جمدي يف موقفه من خطاب ما بعد الستعمار، بوصفه 
ينم يف بعض األحيان عن توجه غريب متعاٍل يف نهاية املطاف. ومع ذلك فقد يكون 
اثلقايف.  اتلبادل  آليلات  تقييم  إاعدة  عن  معرًبا  الستعمار  بعد  ما  خطاب  منطلق 
فخطاب ما بعد الستعمار ل يقترص ىلع متابعة دؤوبة لعنارص ثقافية تبدو متباعدة، 
ومن ثم اتلفاعل املركب يف األدب العريب احلديث بني الرتاثات املحلية والوافد عليها 
من عنارص ثقافية أجنبية، إنما يقوم هذا اخلطاب ىلع مفهوم »اهلجني اثلقايف« اذلي 
»مرساًل«،  الغرب  رأى  طاملا  اذلي  اتلقليدي  السترشايق  اخلطاب  ىلع  السبيل  يقطع 

والرشق »مستقباًل« لـ »مؤثراته«.  

وأخرًيا أود أن أشري إىل ما يدعوه »أوتمار إتيه«، أستاذ آداب اللغات ذات األصول 
ا ثابتًا«، وذلك بوصفه ظاهرة تتمزي بها  الالتينية جبامعة بوتسدام: »أدبًا ل يعرف مستقرًّ
واملعوملة،  العاملية  األدبية  الشباكت  »بعيًدا عن  »إتيه«:  األدبية احلديثة. ويميض  احلياة 
واليت ل  تنحو أبًدا للمساواة، فإن األدب اذلي ل يعرف مستقًرا ثابتًا  يصبح ذا أهمية 
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متنامية باستمرار. ويف نهاية قرن يتمزي بهجرات رهيبة غري مسبوقة، وبمختلف محالت 
الطرد انلاجتة عن احلروب، وعن املجااعت، والكوارث القتصادية، وابليئية، واملالحقات 
تغريات حوتلها  العاملية  اآلداب  والسياسية، واجلنسية، طرأت ىلع خريطة  العنرصية، 

تدرجييًا عرب القرنني العرشين والواحد والعرشين وما زالت تعمل فيها حتولتها«.

ا ثابتًا« أقل قدًرا من  ول جيوز بالطبع اعتبار هذا »األدب اذلي ل يعرف هل مستقرًّ
»األدب العاليم يف صورته السائدة«. بل هو ىلع العكس من ذلك يتمزي ىلع ذلك األدب 
العاليم السائد، كما أكدت الاكتبة اجلزائرية آسيا جبار يف مؤتمر عقد يف اعم 1997 
بقوهلا: أنه »بال وطن، ودون ما حاجة ملوروث ثقايف، أحببت حياة الرتحال ىلع مدى ما 
ل يقل عن العرشين اعًما، وشعرت أحيانًا أين يف بدلي يف برشلونة، أو يف ابلندقية، أو 
يف »فرايبورج يف برايسجاو«. فعندما يأيت رجل أو تأيت امرأة من جنوب أوربا وتكتب 
يوازي  أو  يعادل  ما  إن  بالعكس.  بل  الغرائبية،  باب  من  ليس  فذلك  أوروبيًّا،  أدبًا 

»السترشاق« عند األوروبيني، يصبح عندنا »الستغراب«.– لم ل؟«.

نيه تعقييب ىلع ادلكتور جمدي بقويل 
ُ
بعبارة أخرى: إيلك رد الفعل! وهنا أود أن أ

اثلقايف.  اتلبادل  وجديلات  بآيلات  يتعلق  فيما  منه   
ً

تفاؤل أكرث  أكون  ألْن  أميل  إين 
فعادًة ما تمنح دراسة اآلداب غري األوروبية يف الغرب فرصة اتلعرف ىلع أفاكر جديدة 
وتتجاوزها.  الغربية  واملصطلحات  املفاهيم  تنقض  أفاكر  اخلاص،  منها  لك  تراث  يف 
 من ذلك 

ً
فال بد نلا أن نكف عن احلديث عما ما ندعوه »حنن«، و»هم«، وأن نبدأ بدل

يف الرتكزي ىلع الفروق)4( بيننا كمصدر تلوتر متوهج. فبناًء ىلع هذا الختالف وذاك 
اتلوتر أتطلع حلوار فكري وإبدايع بامتياز حيمله إيلنا املستقبل)5(. 

املوضوعية. )املحرر(.  )4(
وحنن أيًضا نتطلع إيله. ولعل هذا الكتاب جيسد ذلك احلوار. )املحرر(.  )5(





املالحـــــــــق





)١(

  نشوء وتطور 
 »الرابطة الدولية لدراسات التداخل احلضاري«، 

وما متخض عنها من أنشطة

هذا الكتاب ثمرة مؤتمر حبيث قمت بتنظيمه وعقده يف مقر ايلونسكو بباريس ىلع 
مدى يويم 28 و29 مارس 2009 حتت عنوان »اإلسهام العريب املعارص يف اثلقافة العاملية: 
حوار عريب –- غريب«، وذلك باسم »الرابطة ادلويلة دلراسات اتلداخل احلضاري« اليت 
كنت قد أسستها يف جامعة بريمن يف أملانيا االحتادية. وىلع خالف اتلقليد اتلجمييع 
العرب ذوي  ابلاحثني  باختيار  بادرت  العلمية، ال سيما ادلويلة،  املؤتمرات  املتبع يف 
اخلربة والقدرة ىلع تقديم إضافاتهم  للرتاث العاليم يف ختصص لك منهم، واقرتحت 
تلك  يف  رفيعة  علمية  وماكنة  وزن  ذوي  هلم  مناقشني  غربيني  باحثني  دعوة  باملثل 

اتلخصصات يلعّقبوا ىلع زمالئهم العرب من منظورهم الغريب.

وقبل أن أوضح اهلدف من عقد هذا املؤتمر ال بد أن أرسد املالبسات اليت دعت 
إلنشاء »الرابطة ادلويلة دلراسات اتلداخل احلضاري« اليت عنها انبثقت هذه ادلعوة 

ابلحثية. 

املقارن يف مقر  للجمعية ادلويلة لألدب  اثلامن  املؤتمر  انعقاد  اكن ذلك خالل 
أكاديمية العلوم يف بودابست اعم ١9٧٦؛ حيث كنت مشارًك يف مائدة مستديرة حول 
قضايا األدب املقارن، اكن يديرها »دووفيه فوكيما«، األستاذ املعروف بتوجهه املنحاز 
آنذاك  لكميت  يف  طرحت  إن  وما  اهلونلدية.  »أوترخت«  جامعة  يف  الغربية  للمركزية 



324اإلسهام العريب املعارص يف اثلقافة العاملية:حوار عريب - غريب 324

الغربية حىت قطع عيّل  الغربية ىلع سائر اآلداب غري  املعايري األدبية  إشاكيلة هيمنة 
القاعة  النقسام  داع  مما  اتلايل  للمتحدث  متعسف  حنو  ىلع  اللكمة  وأعطى  لكميت، 
لفريقني: أحدهما يستهجن طريح لقضية اهليمنة هذه، واآلخر حيتج ىلع قطعه عيّل 
لكميت ال سيما يف مؤتمر عليم كهذا. والطريف أن من بني أوئلك اذلين احتجوا ىلع 
طريح لقضية اهليمنة الغربية آنذاك أستاذ لألدب املقارن يف جامعة هندية، وعضو يف 
جملس إدارة »اجلمعية ادلويلة لألدب املقارن«. وقد توجه إيّل بعد اجللسة يلعرب يل عن 
احتجاجه بقوهل: أنت تريد أن تسحب البساط من حتتهم )يقصد الغربيني من ذوي 

اتلوجه املركزي الغريب(؟ إنهم أساتذتنا!              

اليت طرحتُها  للقضية  املؤازرين  ابلاحثني  أن  أيًضا  واملستغرب  الطريف  لكن 
يف  أو  أوروبا،  يف  سواء  غربية،  بلغات  متحدثة  أو  غربية،  جامعات  يف  أساتذة  اكنوا 
األمريكتني، أذكر من بينهم »جاك يلنارت«، خليفة »لوسيان جودلمان« يف املدرسة 
العليا للعلوم االجتماعية جبامعة باريس، و»روبرتو ريتامار«، الشاعر املشهور صاحب 
الالتينية. وقد عزم هؤالء  أمريكا  اثلقافية يف  اتلبعية  نظرية  اهلامة يف  اإلسهامات 
ميع ىلع رضورة إنشاء رابطة علمية مستقلة نتمكن فيها أن نرد ىلع داعوى املركزية 
ووقع  عيّل  العالم.  مستوى  ىلع  املختلفة  األحباث  ومراكز  اجلامعات  يف  الغربية 
االختيار يك أكون مؤسًسا هلذه الرابطة العلمية ادلويلة اليت استقر الرأي ىلع أن تدىع 
 Association Internationale d’Etudes »الرابطة ادلويلة دلراسات اتلداخل احلضاري«

.Interculturelles/International .Association of Intercultural Studies (IAIS)

هلذه  املؤسسون  األعضاء  جامعاتها  يف  حيارض  اكن  اليت  ادلول  تلعدد   ونظًرا 
الرابطة، فقد استغرق تسجيلها بالطرق القانونية املتعارف عليها عدة أعوام يك تصبح 



نشوء وتطور »الرابطة ادلويلة دلراسات اتلداخل احلضاري« 325325

»رسمية« يف اعم ١98١، وما زالت تمارس نشاطها العليم، ال سيما وأنه قد صار هلا صفة 
استشارية يف املجلس االقتصادي واالجتمايع لألمم املتحدة. 

 - سنرت  يونيفرسييت  »إنرت  جامعة  يف   ١98٥ اعم  األول  مؤتمرها  عقد  وقد 
دوبروفنيك« املخصصة لعقد املؤتمرات العلمية ادلويلة يف يوغسالفيا السابقة. وقد 
أملانيا  يف  هامبورج  جامعة  رئيس  هو  آنذاك  اجلامعة  تلك  رئيس  اكن  أن  تصادف 
االحتادية، بينما اكن جملس إدارتها مكونًا من أعضاء هيئة اتلدريس يف عدد كبري من 
اجلامعات الغربية. وكن عنوان مؤتمرنا األول اذلي اقرتحُت موضوعه وصغت حماوره 
هو »اتلفاعل احلضاري بني العاملني العريب والغريب يف العرص احلديث«.  وقد شارك 
آنذاك يف اإلعداد هل املهندس الراحل حسن فتيح وذلك يف ندوة حتضريية عقدت يف 
اعم ١98٤ يف »مركز ادلراسات االسرتاتيجية« يف األهرام بدعم وترحيب مشكور من 

مديره آنذاك األستاذ الراحل السيد يسني. 

أما هذا املؤتمر اذلي قمت بتنظيمه وعقده يف مقر ايلونسكو بباريس يف اعم 2009 
فاكن موضوعه خمتلًفا، وإن اكن مقارًبا للسابق يف الطرح املنهيج واإلجرايئ العام. إذ اكن 
يمثل ردًّا ىلع املشاركة اخلائبة للجامعة العربية حني بلت ادلعوة تلكون »ضيف رشف« 
يف معرض فرانكفورت اعم 200٤. فقد اختار عمرو موىس، أمني اعم اجلامعة العربية 
آنذاك ألسباب غري مفهومة موظًفا تقليديًّا يف وزارة اثلقافة املرصية، عرف عنه والؤه 
ا« ىلع  الربنامج اثلقايف ملشاركة اجلامعة  الشخيص الشديد لفاروق حسين؛ »مرشفًا اعمًّ
العربية يف ذلك املعرض. ولم يكن ذلك املوظف مؤهاًل بأية حال ألداء ذلك ادلور. فقد 
وقع بسهولة يف فخ إاعدة إنتاج برنامج للندوات قام به املعهد اثلقايف الفرنيس يف القاهرة 
عنوانه: عندما اكن العلم  يتحدث العربية )منذ ألف اعم!(، يلجعله حموًرا أساسيًّا يف 
برنامج مشاركة اجلامعة العربية يف معرض فرانكفورت. وقد كتبت قبل انعقاد املعرض 
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بعدة شهور ثماين مقاالت يف الصحف املرصية، من بينها األهرام ايلويم، وجملة اهلالل، 
أحذر فيها من االقتصار ىلع تقديم إسهامات علمائنا العرب القداىم يف العلوم الطبيعية 
لقوم يعرفون قاماتهم أكرث منا، بينما نتقاعس حنن العرب عن تقديم اإلسهامات العربية 
املعارصة يف خمتلف ختصصات العلوم الطبيعية، وكأننا بذلك خنرج أنفسنا بأنفسنا من 
اتلاريخ احلايل، ال سيما وأن هذه العلوم يه الفاعلة ىلع مستوى العالم. ذللك فاتلهرب 
من تقديم إسهامات باحثينا العرب املعارصين يف هذا اجلانب اخلطري يعد اعرتافًا ضمنيًّا 
بأنه ال دور نلا يعتد به يف اتلاريخ املعارص، أو لنئ اكن نلا أي دور يذكر،  فربما  منا 
يف  بالغة احليك واملحااكة، أي أن »شطارتنا« يف طق احلنك، بينما نرتك لآلخرين صياغة 
األدبية  للندوات  بالنسبة   أما  الطبيعية.  العلوم  املتقدمة يف  بأحباثهم  العاليم  اتلاريخ 
اليت عقدت يف معرض فرانكفورت فاكن يمكن أن تعقد يف مقر اجلامعة العربية، 
أو املجلس األىلع للثقافة يف القاهرة، وبذلك توفر املبالغ الطائلة لسفر وإقامة وفودنا 
العربية لفرانكفورت، خاصة وأن نفقات اإلقامة يف فنادق فرانكفورت أثناء املعرض 

تصبح أضعاف قيمتها يف غري أوقاته! 

من هنا جعلت املحور األول يف هذا املؤتمر ابلديل اذلي عقدته يف مقر ايلونسكو 
بباريس خمصًصا لإلسهامات العربية احلايلة يف ختصصات العلوم الطبيعية. واخرتت 
ْ علم الصيدلة )ادلكتور حممد رؤوف 

َ
ذللك باحثني عرب ذوي قامات سامقة يف جمايل

هندسة  ويف  القاهرة(،  يف  ادلوائية  وابلحوث  للرقابة  القومية  باهليئة  األستاذ  حامد، 
جبامعة  اهلندسة  لكية  يف  الكبري  املادة  هذه  أستاذ  املوصيل،  حامد  )ادلكتور  اإلنتاج 
ْ ختصصهما، حيث 

َ
عني شمس(. كما ناقشهما باحثان غربيان رفيعا املستوى يف جمايل

هذان  قدمه  ما  مع  الشديد  اإلجيايب  تفاعلهما  عن  فقط  ليس  تعقيباتهما  أعربت 
بما  الرصيح  اعرتافهما  عن  باملثل  وإنما  اتلخصيص،  جماهل  يف  لكٌّ  العربيان،  الرائدان 

قدمه زميالهما العربيان من إضافات هامة لرتاث العلم يف جمايلهما.
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يف منهجية هذا املؤتمر 
من حق القارئ أن يقف ميع ىلع أصول املنهج اذلي أقمت عليه مؤتمر ايلونسكو 
بباريس: فلم أقصد هنا بـ»اإلسهام العريب املعارص« أن أقدم ما يمكن أن يكون منبّت 
الصلة عما يشغل سائر ابلاحثني ىلع مستوى العالم. وإال ملا اكن هنالك داٍع للحوار 
مع ذلك اآلخر اذلي ما زال يتصدر العالم بإجنازاته العلمية. إنما أن نصدر يف أحباثنا 
عن االختالف املوضويع ملجتمعاتنا العربية املعارصة، وخلصوصياتنا الطبيعية واثلقافية 
 من تلك ابلالد 

ًّ
احلايلة، يف مقابل الطبيعة األويلة، واثلقافات االجتماعية اليت تمزي كال

اليت ينتيم إيلها باحثوها يف الغرب املعارص. وهو ما يعين أننا لن نبدأ إطالقًا من الصفر يف 
درس ما نبتيغ احلصول ىلع نتائج حبثية جادة فيه، بل علينا أن نقف ىلع آخر ما توصلت 
إيله البرشية من جهد حبيث يف جمال اتلخصص، لكن ليس نلحاكيه، وإنما نلخترب 
مدى مصداقيته من عدمه ابتداًء من اختالف أرضياتنا املوضوعية اجتماعيًّا، وثقافيًّا، 
أقول هنا »الرشوط املوضوعية«، وأشدد  الراهنة.  وبيئيًّا عن أرضياٍت سوانا يف احلقبة 
عليها، ألمزيها تماًما عن صور الشعوب بعضها عن بعض بما تغص به من نزاعت ورؤى 
ذاتية أبعد ما تكون عن الوجود املوضويع تللك الشعوب، بل كثرًيا ما تذيك االنبهار 
املندفع، أو الرصاع األعىم بينها ىلع أساس ال عالقة هل ابلتة بالرشادة العلمية. ذللك فما 
جيمع ابلاحثني والعلماء احلقيقيني ىلع مستوى العالم هو تلك »الرباءة الكربى« اليت 
يصدرون عنها يف حبث الظواهر اليت يتعرضون هلا. ومع ذلك، فاالختالف املوضويع بني 
احلياة املجتمعية والطبيعية يف بالدههم ينبيغ أن يوجه ابلحث العليم يف املقام األول حلل 

مشكالت املجتمعات اليت ينتمون إيلها. 

فعالَم ينهض إذن إجناز اعلِم عريب يف علوم ادلواء مثاًل يف جمال ختصصه؟
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لم يَصدر ادلكتور رؤوف حامد يف أحباثه جبامعة الفاتح يف يلبيا يف نهاية السبعينيات 
ومقتبل اثلمانينيات من القرن املايض عن »املعرتف به دويلًّا« يف جمال ختصصه، وهو 
إنما عن اختالف اعدات استهالك  الغذاء وادلواء« األمريكية،  ما تروج هل »إدارة 
الغذاء يف املجتمع اللييب ومدى تأثريها ىلع تمثيل ادلواء غريب املنشأ؛ حيث تبني هل 
بانتظام مع لك  احلريف(  الفلفل  )املكونة من  اهلريسة  ملادة  الليبيني  تناول  أن اعدة 
دث قرًحا باألمعاء 

ُ
وجبة ال يُفيض ملا تروج هل األحباث األمريكية من أن هذه املادة حت

واالثين عرش، إنما تقلل مع تناوهلا مع لك وجبة بانتظام وبمقادير معينة من إماكن 
ما قدمه  أن تكسب صاحبها مناعة ضدها. وهو  بل يمكن  القرح،  تلك  حدوث 
ادلكتور رؤوف حامد مع طلبته يف مؤتمرات علوم الصيدلة يف لكٍّ من »فيينا«، اعصمة 
انلمسا، و»مونرتو« يف سويرسا، ويف ايلابان، مما أثار الكثري من املناقشات يف هذا املجال. 
ذللك اكن عنوان حبثه يف املؤتمر اذلي عقدتُه يف باريس: املحلية منبًعا للعاملية. ومع 
ذلك - فكما أرشنا يف مقدمة هذا الكتاب - رفضت اخلارجية الفرنسية أن تمنحه 
تأشرية ملدة ثالثة أيام  دلخول فرنسا إللقاء حبثه هذا يف مؤتمرنا، مع أنه سبق لدلكتور 
وبعد  قبل  فرنسا  سياحية دلخول  تأشرية  مرة ىلع  من  أكرث  أن حصل  حامد  رؤوف 
املؤتمر! ولعل السبب يف عدم ترصحيها هل يف هذه املرة يتسق مع القرار الصادر عن 
ىلع  الفرنسية  اثلقافة  بـ»فضل  االعرتاف  ىلع  باحلث  الفرنسية  الترشيعية  اجلمعية 
مستعمرات فرنسا«، وهو ما احتجت عليه احلكومة اجلزائرية آنذاك بشدة. والغالب 
أن ذلك الرفض دون إبداء األسباب، يرجع لكوين قد وجهت، بصفيت رئيًسا للمؤتمر، 
إعطائه  من  ذلك سيرسع  أن  ظنًّا مين  املؤتمر،  عنوان  ذاكًرا  بالفرنسية  إيله  ادلعوة 
اتلأشرية، بينما لم أفعل ذلك عن غري عمد مع سائر ابلاحثني املدعوين للمؤتمر ذاته.
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بمعهد  اهلضيم  اجلهاز  جمال  يف  الشهري  انلمسوي  ابلاحث  تعقيب  جاء  وقد 
ادلراسات ادلوائية يف جامعة »جراتس« الطبية بانلمسا، الربوفيسور »بيرت هولترس«، 
اتلاريخ  إىل  القيم، ومشرًيا  إيله ادلكتور رؤوف حامد يف حبثه  ملا توصل  تماًما  مؤيًدا 
الغرب  علّموا  اذلين  والرهاوي،  اهليثم  ابن  أمثال  من  القداىم  العرب  لعلماء  العريق 
األسس اليت يقوم عليها العلم اتلجرييب احلديث، ناقًدا ادلوريات الغربية املعارصة 
بأحباث  االهتمام  دون  الغربيني  من  املشاهري  أحباث  لنرش  اتلوجه  أحادي  يف حتزيها 
الغرب، يف حني أن دراسات هؤالء،  الضوء يف  املهمشني يف ابلالد ابلعيدة عن دائرة 
انلابعة من اخلصوصيات  اثلقافية االجتماعية اليت ينتمون إيلها، يه اليت يمكن أن 

ترثي  ابلحث العليم وتضيف إيله ىلع مستوى العالم. 

أما حبث ادلكتور حامد املوصيل فاكن موضوعه: مواردنا من املواد املتجددة: قاعدة 
بلحث  ما  نواًع  طويل  عنوان  املحلية.  جمتمعاتنا  يف  املستدامة  اذلاتية  للتنمية  مادية 
املتجددة  املادية  املوارد  يعّرف  املوصيل  تماًما. فادلكتور  لكنه مع ذلك مربر  أكادييم، 
زالت حية  وما  أنها اكنت  اجلوهرية  )...( خاصيتها  بيولوجية  أصول  »تأيت من  بأنها: 
نسًقا إيكولوجيًّا  الطبيعية، وبذلك تشلك  )...( أي تعكس شكاًل من أشاكل احلياة 
صغرًيا )...( لكنه ال ينفصل عن انلظام  اإليكولويج األكرب. مما يعين أن هذه املوارد 
املادية املتجددة حتمل  داخلها، وإن اكن يف صورة مصغرة، لك مكونات الشفرة اجلينية 

للطبيعة »األم«، ومن ثم تلعاقب احلياة واملوت فيها«.  

زهيدة  بتلكفة  »تتوفر  املتجددة  املادية  املوارد  هذه  أن  املوصيل  ادلكتور  ويرى 
من  املفهوم  هذا  ىلع  نلا  ما  )مع  اثلالث«  »العالم  يدىع  فيما  الريفية  املناطق  يف 
املتجددة،  املادية  املوارد  هذه  ترتبط  املعيشة  اقتصاد  سياق  ويف  حتفظات - م.ي.(، 
وىلع وجه اخلصوص ابلوايق الزراعية منها، بإشباع احلاجات األساسية لقاطين املناطق 
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الريفية خباصة؛ حيث يعكس املوروث اثلقايف واتلقين هلذه املجتمعات قدرة خالقة 
ىلع إبداع طرق جديدة تلوظيفها واستخدامها ىلع املستوى املحيل )...(. هذا بينما أدى 
املتجددة  املادية  للموارد  إهمال متعمد  الغربية إىل  املزتايد ىلع طرق احلياة  االعتماد 
واملتاحة حمليًّا، وما يرتبط بها من موروث تقين وإبدااعت ثقافية نابعة من بيئتها... 

حىت تراجعت تلصري مصدًرا للتلوث ابلييئ، وعبئًا اقتصاديًّا ىلع جمتمعاتها املحلية«.

متعددة  »نماذج  املوصيل  حامد  ادلكتور  الكبري  العالم  هذا  ورقة  تُقدم  هنا  من 
املوارد  هذه  تلوظيف  جديدة  طرق  تعبيد  يف  واتلكنولوجيا  العلم  دور  تكشف 
املتجددة يف إشباع احلاجات األساسية لغابلية ساكن الريف، فضاًل عن نرش صنااعت 
مع  وتكنولوجيًّا  ثقافيًّا  ومتناغمة  املتجددة  املوارد  تلك  معتمدة ىلع  مزنيلة صغرية 
السياقات الريفية املحلية«. وتقوم ورقة ادلكتور املوصيل هذه ىلع حبث ميداين أجراه 
ىلع مدى أعوام طويلة ىلع انلخيل يف املجتمعات العربية؛ حيث يمكن االستفادة 
من لك مكونات انلخلة للغذاء وابلناء وصنع خمتلف املنتجات اليت حيتاجها املجتمع 
املحيل. وقد استطاع ادلكتور املوصيل أن يوفر بمعونة خارجية)!( لسيدات الريف يف 
مرص موتوًرا مزنيلًّا صغرًيا يقمن به وهّن يف دورهّن بتصنيع تلك املنتجات القائمة ىلع 
خملفات انلخيل، وبيعها يف األسواق مما يسهم يف حترير املرأة الريفية من سطوة الرجل 

ويكسبها ماكنة اجتماعية يف أرستها وحميطها.

وقد علق ادلكتور »هانس فان فينن«، أستاذ العلوم ابليئية يف جامعيت »أمسرتدام«، 
و»فيندزهايم« يف هونلدا، مشيًدا ببحث ادلكتور املوصيل اذلي يقوم ىلع االعتماد ىلع 
الوافدة تلعظيم  احلديثة  اتلقنيات  استخدام  واثلقايف يف  املادي  وتراثها  املحلية  ابليئة 
الوافدة  اتلقنيات  ىلع  لالعتماد  اللجوء  من   

ً
بدال املحلية  املواد  تلك  من  االستفادة 

يف  املوصيل  فادلكتور  وبذلك  منطقة.  بكل  اخلاص  الرتاث  عن  »املستحدثة«  بعيًدا 
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لكمات املعّقب الغريب »يساعد ىلع تعظيم دور املواطن يف املناطق الريفية يف عملية إنتاج 
واستهالك املوارد املتاحة بيئيًّا، مما يدعم دوره كمبدع وصانع للقرار يف جمتمعه املحيل«.

العريب  اإلسهام  وهو  املؤتمر،  هذا  حماور  من  اتلايل  املحور  إىل  ذلك  بعد  ننتقل 
املعارص يف جمال العلوم االجتماعية. 

وإذا اكن االقتصاد السيايس كعلم اجتمايع ناقد يعد العصب الرئيس ال أقول 
اتلخصصات  لاكفة  املجتمعية  األسس  لفهم  وإنما  وحدها،  االجتماعية  العلوم  لاكفة 
ادلقيقة جبميع جماالتها، فقد دعوت شيخ أساتذة هذا العلم يف اعملنا العريب، ادلكتور 
حممد حامد دويدار )جامعة اإلسكندرية( يلقدم نلا يف هذا املؤتمر تفسرًيا خمتلًفا عما 
هو شائع يف الكتابات الغربية يف مسعاها لـ»رشح« أسباب األزمة االقتصادية الطاحنة 
اليت مرت بها أمريكا يف اعم 200٧، ومن ثّم االقتصاد اتلابع لألمريكي يف خمتلف 
القارات، وهو ما عرف بأزمة االئتمان العقاري. فقد درجت معظم األدبيات الغربية 
ىلع توصيف هذه األزمة بأنها »مايلة«، بينما أوضح ادلكتور دويدار يف حبثه املستفيض 
أنها أزمة »هيلكية«، وليست حمض مايلة نلمط إنتايج صعد يف الغرب احلديث يلتجاوز 
انلظام اإلقطايع السائد يف القرون الوسطى األوروبية رافًعا راية رأس املال اتلجاري، 
بالطوائف  امللحقني  لغري  أصبح  وبذلك  يمر.  دعه  يعمل،  دعه  األثري:  شعاره  يلصري 
احلرفية اليت احتكرت العمل يف القرون الوسطى األوروبية أن يمارس نشاطه احلريف، 
وللتاجر املرّوج إلنتاجهم أن يميض به عرب احلدود إىل خمتلف أرجاء العالم. إال أن نمط 
اإلنتاج اجلديد صار ىلع »ثوريته« هذه حيمل عوامل فنائه منذ والدته، وذلك بافتئاته 
ىلع الطبيعة االجتماعية لإلنتاج عن طريق تكريس احلافز الفردي تلحقيق الربح 
انلقدي بما يفيض به لـ»خصخصة املنافع وتعميم اخلسائر«. وىلع الرغم من مسىع »آدم 
الرأسمايل بما داعه »ايلد اخلفية«، فإن  الطابع الرصايع لإلنتاج  سميث« تلربير ذلك 
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تفتيت العملية اإلنتاجية يف ظل اقتصاد السوق الرأسمايلة لم يفِض وحسب الغرتاب 
–- بفتح اتلاء - عن منِتجه املبارش، يلصبح جمرد سلعة ال حتمل طابع صانعها  املنتَج 
آيلات  ينتجه وسواه عرب  ملا  »مستهلك«  بدوره جمرد  املتليق  وليك يصبح  األسواق،  يف 
السوق؛ بل يصبح اإلنسان مفرًغ من محيمية عالقته بما ينتجه وما يستهلكه يلصبح 
ما  وهو  العاصفة.  احلياة  هذه  يف  يتيم  كطفل  واألصول،  اجلذور  منبّت  »زبون«  جمرد 
يرتتب عليه الفصل بني قيم االستعمال اليت حتمل ذلك الطابع احلمييم لإلنتاج من 
جهة، واالستهالك من اجلهة املقابلة، يك تسود قيم اتلبادل اليت ختضع آليلات السوق 
بما تكرسه من مسىع تلوسيع نطاقها بأي ثمن سعيًا تلحقيق الربح انلقدي للفرد ىلع 
حساب املجموع. فليس املهم أن يكون املرء منتًجا، وإنما املهم أن يكون حائًزا ىلع 

انلقود اليت تسمح هل برشاء إنتاج اآلخرين مسلويب اهلوية يف األسواق.

وقد ترتب ىلع ادلافع الفردي تلحقيق أىلع ربح نقدي ممكن، تقسيم العملية 
آن.  املستهلك يف  وفصلها عن  بعض،  بعضها عن  منفصلة  لعدة وحدات  اإلنتاجية 
السابق موصولة كحالة صانع األحذية اذلي يصنع احلذاء يدويًّا،  فبعد أن اكنت يف 
ويسلمه ملستهلكه فيتقاىض عليه أجره مبارشة، إذ بهذه العملية، اليت اكنت يف السابق 
ال تفصل بني اإلنتاج  واالستهالك، تصبح يف مصنع األحذية »احلديث« جمّزأة لسلسلة 
يف  ا  خمتصًّ مبارش  منِتج  لك  يصبح  حبيث  بعض.  عن  بعضها  املنفصلة  العمليات  من 
املنفصلة بعضها  الوحدات  العمليات دون سواها، تلجمع تلك  املصنع بإحدى تلك 
عن بعض يف انلهاية يف شلك احلذاء املعروض للبيع ىلع أمل أن حيقق صاحب املصنع، 
أو املشاركون يف رأس ماهل، أىلع ربح نقدي ممكن يف األسواق. وهو ما يرتتب عليه 
سلسلة من االنقطااعت تمثل بذرة األزمة يف ذلك انلمط اإلنتايج احلديث. فصاحب 
رأس املال حباجة للحصول ىلع قرض من ابلنك للقيام بمرشوعه، ثم رشاء قوة العمل 
من األسواق، وتدريب العمال ىلع ما يتعني عليهم القيام به يف املصنع، وقد يمرض 



نشوء وتطور »الرابطة ادلويلة دلراسات اتلداخل احلضاري« 333333

أحدهم أو يتوىف، فيضطر إلحالهل بمن يقوم ماكنه، ثم طرح املنتَج انلهايئ يف األسواق 
ىلع أمل حتقيق الربح انلقدي اذلي هو دافعه الرئيس يف لك هذه العمليات اإلنتاجية. 
رأس  يرجوه صاحب  ملا  تفيض  ال  قد  اليت  واالنقطااعت  باملخاطرات  ميلء  ذلك  لك 
يدفع  أن  املبارش  املنتج  قدرة  يتغلب ىلع عدم  الفردي. وحىت  تعظيم رحبه  من  املال 
ثمن ما أنتجه دفعة واحدة، غبًلا ما يلجأ صاحب رأس املال نلظام اتلقسيط يف ابليع 
عن طريق ابلنوك. وهو ما أدى مؤخًرا لألزمة املروعة لـ»نظام« االئتمان العقاري يف 
الواليات املتحدة؛ حيث أقبل الكثريون ىلع رشاء الوحدات السكنية دون أن يمكنهم 
الواليات  يف  العقاري  التسليف  بنوك  أعىت  النهيار  أدى  مما  تملكها،  أقساط  دفع 
أزمة  عن  يعرّب  بأنه  االنهيار  هذا  وصف  ىلع  الغربية  الكتابات  دأبت  وقد  املتحدة. 
مايلة. بينما يكشف حبث ادلكتور دويدار عن جذور تلك األزمة يف نمط اإلنتاج 
هيلكية  كأزمة  اتلارييخ  بعدها  إيلها يف  للنظر  يدعونا  ما  وهو  أنتجها،  اذلي  السائد 
ذللك انلمط اإلنتايج، وليس يف جمرد حلظتها اآلنية. ذللك يلزم انلظر إىل األزمات 
ادلورية نلمط اإلنتاج السائد يف العصور احلديثة من منظور تارييخ للتعرف ىلع إيقاع 
ترددها اذلي يُشبه كبوة احلصان املتكررة، وذلك بالرجوع للمائة أو املائة واخلمسني 
اعًما األخرية وتردد تلك األزمات ىلع مدى دوري متوسط، وقريب، وبعيد، مما جعله 
يف املرحلة احلايلة من اتلاريخ عبئًا ىلع البرشية، مدمًرا هلا يف صورة جمااعت، كتلك 
اليت أودت حبياة مليون أيرنلدي يف منتصف القرن اتلاسع عرش، وأمثاهلم يف اهلند، 
وحروب شعواء ىلع الشعوب املساملة )انظر احلرب العاملية األوىل، ثم اثلانية، ثم احلرب 

ىلع شعيَب أفغانستان والعراق، يف أواخر القرن املايض وأوائل احلايل(.

ويتعلق بذلك اتلوجه العام، احلرص ىلع حمو اذلاكرة اتلارخيية للشعوب بوصفها 
تعرب عن هويات تلك الشعوب وخصوصياتها اثلقافية، وهو ما تمثل يف تيسري االعتداء 
ىلع املتاحف يف العراق، بوصفها من أقدم موروثات البرشية، ورسقة ونهب وحتطيم 
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حمتوياتها حتت اداعءات »عقائدية« مبترسة، أو ملجرد بيع ما ينهب منها يف األسواق 
وحتقيق ربح نقدي ىلع حساب تاريخ واحد من أقدم شعوب هذا العالم. وإذا كنت 
قد توقفت بلعض الوقت أمام االقتصاد السيايس بوصفه علًما اجتماعيًّا اكشًفا، فإنما 
تلوضيح ما تال ذلك من ورقات قدمت يف جمال اتلنظري لألدب والفن واختيار العمارة 
باعتبارها جامعة ملختلف الفنون، ثم القرتايح منهًجا بدياًل للمذاهب الغربية دلرس 

عالقة األدب العريب املعارص باألدب العاليم.

ولعله من الواضح أن ابلصمة اليت تركها حسن فتيح، وال يزال يبثها راسم بدران 
املجال ىلع مستوى  املعارص يف هذا  العريب  اإلسهام  العمارة تيجء يف مقدمة  يف جمال 
العالم. ويف غياب هذا الرائد الكبري قدم »جيمس ستيل« أستاذ العمارة يف جامعة جنوب 
اكيلفورنيا األمريكية، ورقة حبثية يف املؤتمر، حتت عنوان: عمارة اهلوية عند لك من 
فتيح،  حسن  عمارة  أن  فرضية  ىلع  »ستيل«  ورقة  وتقوم  بدران.  وراسم  فتيح  حسن 
وخليفته املبدع األردين من أصل فلسطيين، يه نوع من مقاومة االستعمار الغريب يف 
املنطقة العربية، ورد فعل وطين بإزائه يف صيغة معمارية. وهو ما خيتلف معه يف تعقيبه 
املتعمق ابلاحث األملاين الكبري »أندرياس فايالند« - بتعطيش الفاء -  )جامعة آخن 
اتلكنولوجية(، اذلي يرى أن تفسري »ستيل« لظاهرة عمارة الفقراء عند حسن فتيح، 
أو العمارة ابليئية دلى راسم بدران، ال يصح أن ختزتل إىل جمرد رد فعل رافض للهيمنة 
الغربية يف األوطان العربية، وإنما يه يف األساس، عند حسن فتيح،  حتزيُّ للنظام القييم 
 من االنصياع آليلات السوق املدمرة 

ً
والعميل يف بناء دور الفالحني يف قرى مرص بدال

الفالحني  وطرقه دلى اعمة  ابلناء  بمواد  وارتباطه  القييم يف عقالنيته  اتلوجه  ذللك 
»البسطاء«. فهو ىلع العكس مما يعين املعماريني احلداثيني، ال يبحث عن  صيغ وأشاكل 
معمارية منبّتة الصلة بمجتمعاتها، وإنما يصدر عن اتلعرف ىلع عقالنية طرق ابلناء يف 
القرى املرصية، وتلفعيلها بكل ما أويت من معرفة علمية عرصية. أما بالنسبة لراسم 
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بدران اذلي قدم ورقة حتت عنوان: تأمالت حول روائية املاكن، بمعىن الكشف عن 
الطبقات احلضارية ليس للعمارة ادلويلة املعوملة، اليت ال تعرف تلك اخلصوصيات، وال 
يعنيها سوى أن تضع اإلنسان يف معلبات سكنية سابقة الصنع ال يشعر فيها بتحقق 
خصوصيته انلفسية املجتمعية حبال من األحوال. وحيرضين يف هذا الصدد أين شاهدت 
بنفيس ما ترتب ىلع بناء جامعة بوخوم يف أملانيا يف أوائل سبعينيات القرن املايض ىلع 
نمط »العمارة الوظيفية« اليت اكنت سائدة آنذاك، من انتحار الطلبة يف غرف دورهم 
امللحقة باجلامعة نظًرا ملا اعنوه من إحباط نفيس شديد بسبب اتلكرار الرتيب تللك 
املودة املعمارية اليت شيدت ىلع نمطها تلك اجلامعة، وتكلفت آنذاك ملياري مارك يف 
مرحلتها األوىل ىلع حساب دافع الرضائب األملاين اذلي اكتأب أبناؤه وانتحر بعضهم 
بسبب ذلك انلهج املعماري ابلعيد لك ابلعد عن إشباع احلاجات انلفسية واالجتماعية 
ملستخدميه، بينما لم تكن تلك العمارة املحبطة سوى »رد فعل« حمض شيلك ملا سبقها 
من تصاميم معمارية. األمر اذلي خيتلف جوهريًّا عما دفع حسن فتيح تلبين وتفعيل 
عمارة الفالح املرصي، خباماته املتاحة بيئيًّا، وطرق بنائه املتوارثة عن األجداد للقباب 
املرصي.  الريف  يف  اتلضامين  القييم  انلظام  ىلع  »بنائه«  عن  فضاًل  اهلواء،  ومالقف 
فهو بهذا املعىن حتزيُّ اجتمايع للمنِتج احلقييق للغذاء، ومواد اتلصنيع اليت يقوم عليها 
املجتمع املرصي، وليس تكيفا مع آيلات السوق العاملية اليت تماهت معها الطبقات 
الطفيلية يف املجتمع املرصي واليت غبًلا ما اكنت تقطن املدن، وتعيش من فضلة خري 
الفالح املرصي املنتج ألغلب القيم املادية واملعنوية يف بالده بينما تغمطه أبسط حقوقه 
»أندرياس  الكبري  نقد ابلاحث األملاين  اإلنسانية. اكنت هذه يه انلقطة األساسية يف 
فايالند« )بتعطيش الفاء( ملا ذهب إيله »جيمس ستيل« يف ورقته. وقد سبق أن أرشت 
يف مقدميت هلذه الطبعة العربية إىل احلوار ادلائر بني لكٍّ من »جيمس ستيل« األمريكي، 
و»أندرياس فايالند« األملاين يف هذا الكتاب، وأن مرجعيته ىه عقالنية اإلنسان املرصي 
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والعريب املعارص كما تتمثل يف عمارته األصيلة قليلة، إن لم تكن معدومة اتلاكيلف 
حبكم انلظام القييم اتلضامين ألهل القرى املرصية والعربية، يف مقابل العمارة الغربية 
احلديثة املعتمدة ىلع آيلات السوق، واليت تفتقر إىل إشباع احلاجات انلفسية لقاطنيها 
بالرغم مما ينفق عليها من أموال طائلة، وذلك مقارنة باملرجعية األوروبية االسترشاقية 
اليت اتسم بها حوار اإلجنلزيي والفرنيس حول الفالح املرصي يف رواية »عودة الروح« 

تلوفيق احلكيم!

وىلع درب حسن فتيح مىض راسم بدران يف مسعاه ملقاومة آيلات السوق العاملية 
املدمرة للطابع املحيل احلميم للعمارة العربية املعارصة باكتشاف خصوصياتها اثلقافية 
واالجتماعية اليت جتعل الساكن العريب يسكن إيلها، وأنها ليست جمرد تصميمات 
أن  العريب يف  املواطن  وإنما حتقيًقا حلاجة  املال،  إرضاء بعض ذوي  تستهدف  شلكية 

يشعر بارتياحه للمسكن اذلي حيتضنه بني جدرانه)١(.   

األدب  عنوان:  حتمل  واليت  املذكور،  املؤتمر  أعمال  بها  أنهيت  اليت  ورقيت  ويف 
املجتمع  »سياق  دعوته  عما  َصدرُْت  بديل،  مدخل  العاليم:  واألدب  املعارص  العريب 
املستقِبل« - بكرس ابلاء - لألدب أو اآلداب األجنبية يف مقابل املناهج الغربية اليت 
تصدر إما عن ادلرس املحض فقه لغوي إلنتاج األدب، أو عن قارئ  األدب باملعىن 
املجرد العام القائم ىلع أساس هرمونيطييق )تأوييل(  يف السيع تلفسري عملية استقبال 

وتقييم األعمال األدبية. 

اضطررنا لعامل الوقت أن نرئج ترمجة الفصل اثلامن من طبعة كمربدج ألعمال هذا اللقاء ابلحيث،   )١(
وهو اذلي يعّقب فيه ابلاحث األملاين »أندرياس فايالند« ىلع ورقة املعماري العريب »راسم بدران«، 
ونرجو أن يستدرك ذلك يف طبعة قادمة من هذا الكتاب، خاصة وأن هذا الفصل املرجأة ترمجته - 

فضاًل عن إغراقه يف تفاصيل تنظريية - ليس حموريًّا بالنسبة لقضية الكتاب. )املحرر(.
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اتلوجهني  كال  عن  جذريًّا  خمتلًفا  منهًجا  دراسيت  يف  قدمت  ذلك  مقابل  يف 
الغربيني؛ حيث يقوم ىلع رصد االختالف املوضويع لسياق االستقبال االجتمايع عن 
نتج العمل األديب يف إطاره. ومن ثم فاستقبال العمل الوافد حيدث ابتداًء 

ُ
السياق اذلي أ

ثقافته  الاكتب األصيل يف إطار  لرؤية  امتداًدا  من ذلك االختالف املوضويع، وليس 
االجتماعية اخلاصة، مما يتيح إضافة جوهرية للعمل األديب األجنيب بفضل ما تتمزي به 
اخلصوصيات االجتماعية اثلقافية من تمايزات موضوعية ىلع مستوى العالم، وليس 
فقط ىلع مستوى اعملنا العريب، وإن اكن اإلعالم املعارص بطابعه املتكيف مع آيلات 
السوق العاملية يسىع لطمس تلك اتلمايزات لصالح عوملة جمردة ليست بعيدة أشد ما 
يكون ابلعد عن محيمية اإلحساس باحلياة وحسب، وإنما باملثل منافية ثلقافة اعملية 
 من هيمنة 

ً
عقالنية حبق تقوم ىلع تفاعل خمتلف ثقافات العالم بعضها عن بعض بدال

أنشأتُها  اليت  الكتب  واثلقافات. من هنا اكنت سلسلة  املجتمعات  بعضها ىلع سائر 
 Towards »يف دار نرش »علماء كمربدج« حتت عنوان: »حنو ثقافة اعملية عقالنية حبق 
العاملية  اثلقافة  تشكيل  إلاعدة  تهدف  ويه   ،a Really Rational World Culture

من خالل تقديم إسهامات جادة، ال سيما من جانب جمتمعات اجلنوب املهمشة، يف 
ختصصات تمثل اكفة فروع املعرفة احلديثة، وإن اكنت نابعة من االختالف املوضويع 
ملختلف املجتمعات واثلقافات ىلع وجه البسيطة يف يومنا هذا، ومن ثم ممهدة تلبادل 

مرٍث للثقافة العاملية يتجاوز فقرها احلايل أحادي اتلوجه من الشمال إىل اجلنوب. 

أ. د. جمدي يوسف
magdiyoussef177@gmail.com





)٢(

مقدمة املحرر للطبعة األوىل)*(

أ. د. جمدي يوسف 
رئيس الرابطة ادلويلة دلراسات اتلداخل احلضاري

ليست هذه جمرد »أعمال« ملؤتمر من املؤتمرات، إنما يه حُماّجة تقوم ىلع فكرة 
وحدة املعرفة يف العرص احلديث. ذللك فاتلخصصات املقدمة يف هذا الكتاب تمثل 
اإلنتاج(،  وهندسة  األدوية،  علم  )يف  الطبيعية  بالعلوم  بدًءا  املعرفة،  فروع  اكفة 
للفنون  جامعة  باعتبارها  العمارة  ويف  اجتمايع(،  )كعلم  السيايس  االقتصاد  ويف 

التشكيلية، ثم أخرًيا يف األدب املقارن والعام. 

هدف هذا الكتاب هو مواجهة االنطباع، إن لم يكن اتلحزي املسبق اذلي يّديع 
ال  حمدثة  غربية  خصيصة  هو  إنما  اتلخصصات  معظم  يف  اجلاد  ابلحيث  اإلنتاج  أن 
جتاريه فيها أو تضيف إيلها املجتمعات غري الغربية. فعىل الرغم من أن املجتمعات 
غري الغربية تعاين كثرًيا من رضوب العنرصية واتلهميش، فإن هلا مع ذلك إضافات 
للمعارف العاملية يف خمتلف اتلخصصات ال جيوز جتاهلها حبال من األحوال. وهو ما 
يتداىع يف ذهين مع جتربة اتلدريس اليت ُخضتها يف جامعة طنطا يف منعطف العقدين 
السابع واثلامن من القرن املايض. فطالب العلم يفدون ىلع جامعة تلك املدينة اليت 
تتوسط دتلا مرص من املناطق الزراعية املجاورة هلا. وىلع الرغم مما ُيْعِوز تلك املدينة 

الصادرة يف كمربدج باإلجنلزيية والفرنسية، اعم 20١8. ترمجة اكتبها إىل العربية)*( 
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من خدمات واستثمارات بالقياس ملا تتمتع به اعصمة ابلالد، فإين شعرت أين أقرب 
إذ  القاهرة،  جامعة  يف  حارضتُهم  اذلين  زمالئهم  من  اإلقليمية  اجلامعة  تلك  لطلبة 
 ىلع ابلحث العليم اجلاد ىلع الرغم مما يتمتعون به من امتيازات 

ً
اكنوا أقل منهم إقباال

نسبية.

لست أقصد هنا بالرضورة أن أعقد موازنة بني آيلة اتلهميش ىلع انلطاق املحيل 
خارج إطار الغرب وما تيش به آيلاتها ىلع انلطاق ادلويل. إنما أريد أن أواجه وهًما 
يشيع يف أذهان الكثريين، ال سيما ممن حُيَسبون ىلع أهل اثلقافة، بأنه ىلع اكفة اثلقافات 
االجتماعية أن تميض ىلع نهج املعايري األوروبية والغربية يف ابلحث العليم وما يفيض 
إيله من نتائج باعتبارها مثاًل أىلع ال حميص من اتباعه يف لك ما يتعلق بدرس الطبيعة 
واملجتمع. ذلك أن هذا الوهم ال يسود الغرب وحده بإزاء املجتمعات غري الغربية، إنما 

هو شائع باملثل دلى العديد من املثقفني يف ابلالد غري الغربية.

ذللك رأيت أن أختار نهج حوار عريب غريب يك أضع الفكرة املتحزية القائلة بأن 
الغرب هو اذلي حيتكر وحده املنهج العليم، موضع انلقاش انلاقد واتلحدي الاكشف. 
وذللك بادرت يف 2009 بدعوة علماء عرب وغربيني الجتماع باسم »الرابطة ادلويلة 

دلراسات اتلداخل احلضاري«)١(، يف مقر ايلونسكو بباريس.

من  خمتارة  جمموعة  ىلع  فتحتوي  االجتماع  هذا  يف  قُدمت  اليت  األحباث  أما   
اتلخصصات املمثلة لاكفة فروع املعرفة، حيث قدم يف لك منها باحث عريب ما أجنزه 
من نتائج حبثية )أو تنظريه ملا حققه من حلول إبداعية يف العمارة(، بينما قام باحث 

غريب باتلعقيب ىلع لك من تلك األوراق املقدمة.

اليت كنت قد أسستها يف أملانيا، ويه مسجلة يف حمكمة بريمن االبتدائية. حسب نظام اجلمعيات   )١(
األهلية هناك.
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 إال أن هناك استثناًء واحًدا هلذه القاعدة يف هذه الطبعة األوىل من أعمال هذا 
االجتماع ابلحيث. فقد تعني علينا نرش هذه األعمال دون تعليق بلاحث غريب ىلع 
اليت  الطاحنة  االقتصادية  األزمة  تفسري  يف  دويدار  حممد  ادلكتور  األستاذ  مساهمة 
تعذر  إذ  و2008،   200٧ يف  األمريكية  العقاري  التسليف  بنوك  انهيار  ىلع  ترتبت 
احلصول ىلع انلص املكتوب للتعليق الشفايه اذلي قدمه يف هذا االجتماع األستاذ 
ادلكتور »كريستيان زجيرست« )جامعة »مونسرت« األملانية( تعقيبًا ىلع ابلحث املتعمق 
اذلي قدمه األستاذ ادلكتور حممد دويدار )جامعة اإلسكندرية( وذلك بسبب مرض 
كريتكه«  »ميخائيل  ادلكتور  األستاذ  تعقيب  ننتظر  وما زنلا  رحيله)2(.  ثم  املعقب 
)جامعة النكسرت، باململكة املتحدة( ىلع هذا ابلحث القيم ُمرّكًزا فيه ىلع اتلحليل 
االقتصادي السيايس لألزمة العاملية اليت كشف جذروها باحثنا العريب الكبري. ونأمل 
أن نتمكن من نرش تعقيب ادلكتور »كريتكه« ىلع هذه املساهمة القيمة بمجرد أن 

يوافينا بها يف الطبعة اثلانية من هذا الكتاب))(.

واحلقيقة أين طاملا تطلعت لعقد هذا االجتماع ابلحيث اجلمايع اذلي جّسد حلًما 
عزيًزا عيلَّ منذ مطلع شبايب األول، وهو أن أكون متخصًصا يف جماالت املعرفة البرشية 
وإن  احلديثة،  العصور  لم يكن مستحياًل يف  إن  املنال،  بعيد  اذلي صار  األمر  اكفة، 
حتقق ىلع يد أسالفنا ابلاحثني القدماء من أمثال الفارايب وابن سينا. فقد جعل تشعب 
اتلخصصات يف يومنا هذا من الصعب ىلع باحث أن يتابع جمرد ورقة لزميل هل يف فرع 
آخر من فروع اتلخصص نفسه، فما بالك بسائر اتلخصصات. وهو ما يبني مدى اتلحدي 

)2(  يف فرباير 20١٥.
نستعيض عنها مؤقتًا ببعض تعليقات حمرر الكتاب يف هوامش دراسة ادلكتور دويدار.  )((
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الكبري اذلي أواجهه هنا واذلي دفعين ألن أجلأ هلذا العمل ابلحيث اجلمايع اذلي يضم 
العديد من اتلخصصات واملتخصصني سعيًا تلحقيق مبدأ وحدة املعرفة.

السائدة، ومن  للعديد من اتلصورات  الكتاب يمثل حتديًا رصحيًا  من هنا فهذا 
سوانا  من جانب  انلهج  هذا  يُستوَح  أن  آمل  كما  ملناقشات مكثفة.  فهو حباجة  ثم 
بتقديم إسهاماتها يف خمتلف  تبادر بدورها  ايلوم يك  املهمشة يف اعلم  من احلضارات 

اتلخصصات صدوًرا عما تتمزي به خصوصيات لك من ممارساتها املجتمعية اثلقافية.

ىلع أنه ليس من العقالين أن نتصور أن اإلسهام يف اثلقافة العاملية يبدأ من فراغ. 
بالفعل يف لك من تلك اخلصوصيات  يمارس  ما  يقوم ذلك اإلسهام ىلع  ما  إنما غبًلا 
اثلقافية االجتماعية من حلول وأسايلب ختتص بها، إْذ اعدًة ما تكون متوارثة يف أدائها 
اجلسدي، أو مسلكها االجتمايع، أو طرقها الفنية يف لك من القارات اثلالث: إفريقيا، 
وآسيا، وأمريكا الوسطى، واجلنوبية، بل ويف بعض اثلقافات االجتماعية املهمشة يف عقر 
دار الغرب ذاته)٤(؟ هنا يتعني ىلع تلك اثلقافات املهمشة أن تعيد اختبار املعايري املعوملة 
اليت غبًلا ما تصدر عن الغرب احلديث صدوًرا عن املمارسات االجتماعية املتوارثة 
والسابقة ىلع تلك احلداثة املعوملة. بذلك يمكن اإلضافة ابلحثية للعلم ىلع انلطاق 
رؤوف  ادلكتور حممد  األستاذ  األدوية،  علم  الكبري يف  ابلاحث  أثبته  ما  وهو  العاليم. 
الفاتح يف يلبيا يف منعطف  العليم يف جامعة  باتلدريس وابلحث  قيامه  أثناء  حامد، 
العقدين السابع واثلامن من القرن املايض، إذ تبني هل أنه بالصدور يف أحباثه ادلوائية 
عن اعدات استهالك الغذاء املتوارثة يف املجتمع اللييب أمكن تعديل وتصحيح املعايري 

»املعتمدة« دويلًّا، واملعوملة من جانب »إدارة الغذاء وادلواء األمريكية«.

مثل ثقافات املجتمعات الزراعية وانلائية عن احلرض يف أيرنلدا.  )٤(
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العقالين يف مسىع األستاذ ادلكتور حامد املوصيل )أستاذ  كما جند هذا اتلوجه 
هندسة اإلنتاج جبامعة عني شمس( لالعتماد ىلع معارف األهايل املحليني يف املناطق 
مرشوع  إطار  يف  وذلك  متجددة،  طبيعية  موارد  من  دليهم  بما  احلرض  عن  انلائية 
يستهدف دعم اعتمادهم املستقل ىلع اذلات، ال سيما فيما يتعلق بوضع املرأة يف تلك 
»خرباء«  بها  يبرش  ما  اعدًة  اليت  اجلاهزة  الغربية  للنماذج  اللجوء  من   

ً
بدال املناطق، 

األمم املتحدة بدعوى »تطوير« املجتمعات الرشقية »املتخلفة«. وهو ما ال يعين بالطبع 
العدول مبدئيًّا عن أي من احللول الغربية أو غري الغربية ما دامت تدعم احلاجات 

الفعلية لألهايل يف لك من سياقاتهم االجتماعية.

وىلع هذا انلهج اكنت مسايع املهندس حسن فتيح )١900–-١989( اليت سلط بها 
الضوء ميدانيًّا وتنظرييًّا ىلع عقالنية دور الفالحني يف مرص ودورها يف إشباع احلاجات 
ابليئية واالجتماعية اليت عجزت انلماذج الغربية احلديثة يف العمارة عن تلبيتها. فطاملا 
دأب املعماريون ذوو اتلوجه الغريب ىلع تصميم املباين ىلع حنو جتريدي يتطلب تكايلف 
باهظة، ومع ذلك ال يشبع حاجات األهايل املرتبطة بموروثاتهم االجتماعية اثلقافية، 
 من اتلكيف مع 

ً
األمر اذلي يُفيض إىل اغرتابهم عن محيمية احلياة يف جمتمعاتهم بدال

بيئاتهم األصلية ىلع حنو يشبعهم نفسيًّا واجتماعيًّا. فال عجب إن أصبحت جتربة حسن 
فتيح املعمارية رائدة يف لك من غرب إفريقيا، وأمريكا اجلنوبية، بل ويف والية أريزونا 
األمريكية الشمايلة ىلع حد سواء. وهو ما دفع املهندس املعماري راسم بدران، اذلي 
حصل ىلع درجه ادلكتوراه يف هذا اتلخصص من واحدة من أشهر اجلامعات اتلكنولوجية 
يف أملانيا، ويه املدرسة اتلكنولوجية العليا بمدينة »دارمشتات«، أن ينأى بنفسه عن 
اتلصميمات املجردة املوجهة إلشباع احتياجات السوق، مفضاًل عليها عقالنية الطرق 
املتوارثة اليت ينتهجها األهايل يف فلسطني واألردن يف بناء وتشكيل دورهم حىت يسكنوا 
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إيلها. علًما بأنه وإن اكن حسن فتيح قد حصل يف العقود األوىل من القرن العرشين 
ىلع درجته العلمية يف علوم العمارة يف واحدة من أشهر معاهد »القمة« يف أوروبا، ويه 
»ابلويلتكنيك« يف باريس، إال أنه اختذ، شأنه يف ذلك شأن بدران، موقًفا ناقًدا و»مغرباًل« 
ملا اكتسبه هناك من معارف هيأت هل اكتشاف عقالنية بناء املسكن اذلي يأوي إيله 

الفالح املرصي منذ أقدم العصور.

جامعة  يف  الكبري  األستاذ  دويــدار،  حممد  ادلكتور  نهج  باملثل  هذا  اكن  وقد 
اإلسكندرية، يف حتليله االقتصادي السيايس ىلع حنو خمتلف عن معظم اتلفسريات 
الغربية لألزمة ادلويلة العارمة اليت هزت الواليات املتحدة يف اعيم 200٧ و2008. إذ 
دأبت أغلب األدبيات االقتصادية الغربية ىلع تفسري هذه األزمة بأنها »مايلة«، بينما 
وأنها  هيلكية،  األزمة  تلك  أن  الكتاب،  هذا  املتفرد يف  دويدار يف حبثه  ادلكتور  بنيَّ 
ترجع يف األساس ملا يعرتيها من تناقض بني الطبيعة اجلماعية لإلنتاج، واالستحواذ 
الفردي ىلع ناجته، وهو اذلي ما زال يسود ىلع حنو عشوايئ نمط اإلنتاج السائد ىلع 
الصعيد العاليم منذ بداياته األوىل حىت يومنا هذا بكل ما يرتتب عليه من خماطر 

وانقطااعت.

ابلاحث  ينتيم  أن  اهليلكية  اتلناقضات  بتلك  االستبصار  ىلع  يساعد  مما  ولعله 
معه  للتعامل  اضطرت  ولو  املعولم،  الغريب  اإلنتاج  بنمط  تتوحد  ال  اجتماعية  ثلقافة 
ومع ما تفرضه تنظيماته االقتصادية والقانونية اليت أصبحت تسود اكفة أرجاء العالم 
عن طريق آيلات السوق العاملية. وادلكتور دويدار نشأ يف إحدى مناطق مرص الزراعية 
بالوجه ابلحري، حيث خرب ممارساتها وطرقها اإلنتاجية منذ طفوتله املبكرة، فكيف هل 
أن يتنكر هلا بعد أن صار باحثًا مرموقًا، أو أن يتوحد بأسايلب الفكر الغريب ىلع الرغم 
من استخدامه ألدوات ابلحث العليم املطورة يف الغرب؟ فصدوره عن خلفية خمتلفة 
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موضوعيًّا جعله خَيلُص إىل نتائج حبثية خمتلفة عن تلك اليت ذهب إيلها أغلب زمالئه 
الغربيني.

وهو ما ينطبق باملثل ىلع حاليت باعتباري مرصيًّا تمرس بالفكر الغريب أثناء قيامه 
العليم واتلدريس يف اجلامعات األملانية ىلع مدى عدة عقود، فقد طورت  بابلحث 
مدخاًل بدياًل للمداخل الغربية يف تفسري العالقة بني اآلداب القومية بعضها بابلعض 
اتلثاقف،  نلظريات  معارضة  ملنهجية  أدعو  رصت  كما  العاليم)٥(.  وباألدب  اآلخر، 
واتلثقف من اخلارج، ونلظرية »القارئ املجرد« اليت تدعو هلا مدرسة »كونستانس«، 
ناهيك عن اتلوجهات الفيلولوجية الغربية اليت سار ىلع منواهلا الراحل إدوارد سعيد، 
ال سيما وأنه اكن قد اختلف منذ نعومة أظفاره يف موطنه العريب إىل معاهد اتلعليم 
انلظري  توجيه  أما  فيها)٧(.  ليستقر  املتحدة  الواليات  إىل  يهاجر  أن  قبل  الغربية)٦( 
ابلديل فأصدر فيه عما أدعوه »سياق االستقبال اثلقايف االجتمايع« اذلي يضيف للوافد 
اذلي يستقبله حبكم اختالفه عنه موضوعيًّا، سواء يف جماالت العلوم الطبيعية، أو 
يف الفنون واآلداب. إال أن الزميل ادلكتور »بفليتش«، األستاذ جبامعة برلني احلرة، قد 
حسبين خطأ يف تعقيبه ىلع ورقيت يف هذا الكتاب، ىلع »ياوس« و»إيزار« ذوْي اتلوجه 

انظر ىلع سبيل املثال دراسيت: حنو حترير األدب العاليم من الزنوع للمركزية الغربية )باإلحنلزيية، ويف   )٥(
ترمجة عربية نرشت مؤخًرا(: يف: تيو داءان وآخرون )حمررون(: اللغات واآلداب األساسية واهلامشية يف 

ظل نظام دويل معولم، دار نرش »جون بنجاميزن«، أمسرتدام – فيالدلفيا، 20١٥، ص: ١2٥-١٤0.
تردد ىلع لكية فكتوريا يف مرص قبل رحيله ألمريكا، وذلك يف مقابل املدارس احلكومية املرصية اليت   )٦(

تردد عليها اكتب هذه املقدمة منذ املرحلة االبتدائية وحىت خترج يف جامعة عني شمس.
)املنشورة  األوريب،  األدب  خرافة  دراسيت:  يف  الغريب  الفيلولويج  سعيد  إدوارد  تلوجه  نقدي  انظر   )٧(
إىل  ترمجت  كما   ،200( اعم  روما  يف  صدرت  حيث  اإليطايلة  إىل  واملرتمجة   )١988 اعم  باإلجنلزيية 
العربية حيث صدرت عن املجلس األىلع للثقافة بالقاهرة اعم 200٧ يف كتاب حيمل عنوان: األدب 

األوريب من منظور اآلخر، حترير فرانكا سينوبويل وترمجة جمدي يوسف وآخرين.
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انلاجز  اختاليف  يتبني  أن  دون  كونستانس«،  »مدرسة  هل  تروج  اذلي  اهلرمونيطييق، 
عنها وعنهما. فتنظريي لعمليات إنتاج األدب واستقباهل يقوم ىلع العكس منهما تماًما 

ىلع منهجية علمية اجتماعية.

وما أسهل أن يقع ابلاحثون الغربيون يف مثل هذه اإلسقاطات باخزتال اتلوجهات 
املختلفة تماًما عن توجهاتهم تللك السائدة يف الغرب، حىت إن ابلاحث االجتمايع 
والفيلسوف األملاين الشهري »يورجن هابرماس«، قد حسبين أثناء زيارته للقاهرة، يف 

اعم ١998، ىلع توجه »ياوس«)8(. فلَم ال حيسبين عليه »بفليتش« هو اآلخر؟! 

وإين ال أبرئ نفيس من مثل تلك اإلسقاطات، فقد وقعُت فيها عندما أسقطُت 
ثقافيت االجتماعية اليت عرفتها يف مرص ىلع تلك اخلاصة بالعاصمة الفرنسية عندما 
زرت باريس للمرة األوىل وما زلت يف اتلاسعة عرشة من عمري. لكين ما إن تعرفت 
اإلسقاطات.  هذه  ملثل  تعرًضا  أقل  رصت  حىت  الفرنيس  املجتمع  ىلع  أعمق  بصورة 
ولعله من نافلة القول إن ادلرس العليم ادلقيق خري ما حيررنا من تلك اإلسقاطات 
من  االجتماعية  اثلقافات  املوضويع ىلع خمتلف  اتلعرف  ماكنها  أن حيل  اليت جيدر 

خالل الرصد اتلقابيل ادلقيق بلعضها يف مقابل ابلعض اآلخر)9(.

هنا يمكن أن أخلص فلسفة هذا الطرح ىلع انلحو اتلايل: من الرضورة بماكن 
أي من حلول  استقبال  اثلقافية يف  االجتماعية  منا  نَصُدر حبثيًّا عن سياقات لك  أن 
اثلقافات األخرى، وذلك يف اكفة اتلخصصات، وأن نكون ىلع استعداد الختبار خمتلف 

ولعل الشعور بهذا انلقص هو اذلي حدا بـ »هابرماس« ألن يذيل إهداءه ألحد مؤلفاته يل بالعبارة   )8(
اتلايلة: »حنو فهم أفضل للعالم العريب«.

أي ملا ختتلف فيه اثلقافات االجتماعية بعضها عن بعض، ومن ثم يفيض تلمايزها املوضويع دونما   )9(
أي حكم قييم.
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منجزات اثلقافات االجتماعية األخرى بمنهجية تنهض ىلع االختالف املوضويع بني 
إضافة  يتيح  املوضويع  االختالف  بذلك  ادلقيق  فالويع  واآلخر.  االجتماعية  اذلات 
أبعاد غري مسبوقة إىل ذلك اآلخر مما جيعل اذلات اثلقافية االجتماعية أكرث رسوًخا ىلع 
خصوصية أرضيتها. األمر اذلي يمكن أن يرُثي اثلقافة العاملية بكل املقاييس. ولعل 
هذا املدخل ابلديل اذلي يقوم ىلع تفعيل اتلنوع اثلقايف ىلع مستوى العالم، أن يُنِعش 

اثلقافة العاملية وأن ينهض بالقوى اإلبداعية لإلنسانية يف اكفة اتلخصصات)١0(.

ذلك أن اإلشاكيلة املطروحة للنقاش هنا يه أن اتلوجه ذا ابلعد الواحد يف أغلب 
الفنون  ويف  االجتماعية،  العلوم  عرب  احلديثة،  الطبيعية  بالعلوم  بدًءا  اتلخصصات، 
إنما هو غريب يف األساس، خاصة وأن الغرب - أي غرب - قد صار قبلة  واآلداب، 
يف  صار  أنه  كما  احلديث.  العرص  يف  السائدة  العالم  رؤى  ومصدر  العليم،  ابلحث 
»العالم اثلالث«)١١(،  الوقت ذاته »مالًذا« لغابلية األجيال اجلديدة من شباب ما يُدىع 

والـتأيلف  التشكييل  للفن   
ً

وصوال الطبيعية،  العلوم  جماالت  يف  سيما  ال  متخصصينا،  أكرث  يرى   )١0(
العلوم احلديثة والفنون؟ لكن  املوسييق، أن هذا الطرح »خيايل«، فأين حنن من »تقدم« الغرب يف 
هؤالء ال يسعون للتعرف ىلع تارخيية السياقات االجتماعية اليت أدت إىل ذلك »اتلقدم« الغريب، ومن ثم 
ىلع نسبيتها مهما بلغت من »تعقيد«، ليس فقط من خالل تطور مكتشفاتها، وإنما بوصفها يف لك من 
مراحل تطورها نتاًجا ألنشطة سياقات اجتماعية ثقافية يف صورة ختصصية. من هنا يمكننا أن ننشئ 
أحباثنا العلمية يف خمتلف اتلخصصات ىلع الويع بنسبية االختالف املوضويع ألرضياتنا االجتماعية 
عن تلك اليت أنتجت احللول الغربية اليت يعولم ابلعض منها، وحيتكر ابلعض اآلخر )انظر الرصاع 

القائم حايلًّا بني أمريكا وإيران، وليس إيران وحدها!، حول »اكتساب املعرفة« يف جمال اذلرة(. 
ابتداًء من نظرة وضعية ال تارخيية للوضع  مع ما يل من حتفظ شديد ىلع هذا املفهوم اذلي صك   )١١(
احلايل ىلع مستوى العالم، بينما ال يضع يف حسبانه السياقات اتلارخيية اليت أدت لصعود الغرب ىلع 
حساب سائر شعوب هذا العالم. ولو أخذنا مرص وحدها كنموذج تللك اتلحوالت اتلارخيية، فلوال 
احتاد القوى الغربية عليها يف نهاية العقد الرابع من القرن اتلاسع عرش لاكنت ايلوم قوة منافسة هل 

ىلع الصعيد العاليم.
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ذلك الشباب اذلي صار مندفًعا يف تنصله من تراثات أجداده، ولغات أوطانه. وهو ما 
يُفيض إىل جتريف تنوع مسارات البرشية يف تفاعلها مع الطبيعة األويلة بغية إشباع 
احتياجات خمتلف اثلقافات االجتماعية ىلع أرضية لك منها. أما اتكاء الغرب ىلع 
هيمنته اعمليًّا باسم »اتلواصل الكوكيب« إنما يفيض إىل إفقار الوسائل واألسايلب الغربية 

ذاتها يف تطورها عرب اتلاريخ.

لست هنا بإزاء نقد »رومانيس« للوضع القائم ىلع املستوى العاليم ىلع حنو قد 
يبعث يف اذلهن رفض »جوته« يف زمانه لرؤية العالم عند نيوتن. فقد قام رفض املنّظر 
األملاين لرؤية نيوتن العلمية الطبيعية للعالم ىلع ما رأى فيه »جوته« انتهااًك حلميمية 
اتلفاعل مع الطبيعة األويلة، األمر اذلي أفاض فيه عرب مؤلفه الضخم عن »نظرية 

األلوان«، وباملثل يف صكه ملفهوم »األدب العاليم«)١2(.

يف  الغرب  إجنازات  حبال  ينكر  ال  الغربية  املعيارية  هليمنة  فنقدي  ذلك  ومع 
ابلحث العليم، بما يف ذلك تلك اليت قدمها نيوتن، وما جّبها مما جاء بعدها))١(. إنما 

)تنظري  الطبيعة  ىلع  للسيطرة  بمنحاه  الغرب،  يف  احلديث  الطبييع  العليم  اتلوجه  من  العكس  ىلع   )١2(
»ديكارت« ىلع سبيل املثال يف هذا املجال(، اكن جوتة يدعو للتناغم مع الطبيعة األويلة، واتلفاعل 
املتبادل بني ثقافات وآداب العالم اكفة، ىلع العكس من اتلوجه االستعماري للغرب، وسعيه للسيطرة ىلع 
بالد الرشق خباصة. من هنا فقد صك »جوتة« مفهوم »األدب العاليم« ىلع أساس خمتلف من اتلفاعل 
انلّدّي بني اكفة آداب العالم. كما أنه تأثر كثرًيا باآلداب الرشقية، وهو ما عرب عنه خاصة يف كتابه: 
»ادليوان الرشيق للمؤلف الغريب«. وقد طرحت »اجلمعية ادلويلة لألدب املقارن«، ذات اتلوجه األورويب 
املركزي، يف أوائل مؤتمراتها اليت عقدت بعد احلرب العاملية اثلانية مفهوم جوتة هذا عن األدب العاليم 
جلدل مستفيض، كما تمرد عليه »هورست رودجير«، أستاذ األدب املقارن يف جامعة بون، ومؤسس »جملة 
أركديا« لألدب املقارن يف أملانيا االحتادية بأْن ذكر رصاحًة أن: »األدب العاليم ليس جبمعية اعمة لألمم 
املتحدة، يستوي فيها صوت بدل ناشئ ُمنح استقالهل حديثًا، بأمة عريقة ذات تاريخ ضارب يف القدم« 

)قاصًداابلالد األوروبية ىلع عكس احلقائق اتلارخيية!(. 
اكنلظرية النسبية ألينشتاين، ونظرية »عدم اتلحديد« لفرنر هايزنربج... إلخ.  )١((
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ينهض نقدي املعريف الفلسيف للهيمنة الغربية ىلع اثلقافة العاملية ىلع مقرتيح املنهيج 
ابلديل اتلايل:

ينبيغ ىلع ابلاحث املنتيم ثلقافته االجتماعية أال يستهل استقصاءه العليم بما 
جِنز من أحباث معرتف بها »اعمليًّا« يف أي من اتلخصصات )وما بها من تشعبات(، 

ُ
أ

 
ً

إنما أن يبدأ درسه يف سعيه تلطوير أدوات ثقافته االجتماعية املحلية بالوقوف أوال
ىلع الطرق اليت تسىع بها ثقافة جمتمعه إلشباع حاجات الغابلية العظىم من أهايلها 
يف تفاعلها مع السياقات العامة تلطور البرشية بغية جتاوز حلوهلا املحلية من داخل 

هيالكها املعرفية)١٤(.

كما أين أطالب بإاعدة ربط اتلخصصات ادلقيقة بكل من السياقات االجتماعية 
مطبًقا  أهايلها،  من  العظىم  الغابلية  احتياجات  تشبع  أن  فيها  يفرتض  اليت  اثلقافية 
ذلك ىلع تفاعل العالم العريب مع الغرب يف العرص احلديث من خالل تقديم أحباث 
 إىل اتلنظري للفن 

ً
جتسد ذلك اتلفاعل املستقل بدًءا بالعلوم الطبيعية احلديثة، وصوال

واألدب.

وهنا يتعني علينا أن نضع يف حسباننا آيلات اتلفاعل بني املوروثات اثلقافية يف لك من املجتمعات   )١٤(
املحلية، والوافد عليها من حلول خارجية. إال أنه ىلع تلك احللول الوافدة أال تهمش اإلرث اثلقايف، 
وإنما يعاد انلظر يف عقالنيتها ابتداًء من احللول املحلية السابقة عليها، وليس تبنيًا هلا ىلع حنو يبدو 
»عمليًّا«، وإن اكن تطبيقه اآليل يفيض يف الكثري من األحيان إىل العكس من ذلك، فضاًل عن أنه 
دثه من 

ُ
يعّمق من اتلبعية بالنسبة للخارج. ونلرضب مثاًل ىلع ذلك بوسائل اتلنظيف املستوردة وما حت

مشالك بيئية وصحية يف مقابل الطرق األصلية تلنظيف األواين بعد استعماهلا يف الطبخ واالستهالك 
املزنيل بدعك تراب الفرن الفاليح فيها يلمتص ما بها من دهون ثم غسلها بعد ذلك، بما ال يفيض 
الضارة  كيماوياتها  تظل  اليت  املستوردة  »احلديثة«  املنظفات  من  العكس  ىلع  صحية  مشالك  ألية 

بالصحة اعلقة باألواين اليت »تنظف« بها!
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وإين ألرجو أن حتذو هذا احلذو سائر اثلقافات االجتماعية املهمشة يف اعلم ايلوم 
ال سيما وأنها تعاين من هيمنة اتلوجه الغريب يف اكفة اتلخصصات احلديثة، وذلك يف 
 إىل املجتمع األيرنلدي 

ً
خمتلف تلك األقطار بدًءا باهلند، والفلبني، وتايالند، وصوال

م هذا الكتاب، بوصفه ثمرة عمل مجايع، بدياًل عقالنيًّا  املعارص)١٥(. وإين آلمل أن يقدَّ
للزنوع للمركزية الغربية يف خمتلف اتلخصصات )انظر املزيد عن مرشويع هذا يف 

.(wikipedia.org/wiki/Magdi_Youssef :الرابط اتلايل

)م.ي.( 

ىلع الرغم من أن تلك اجلزيرة تقع جغرافيًّا يف وسط أوروبا فإن الشعب األيرنلدي اعىن من االستعمار   )١٥(
الربيطاين املتاخم هل أشد ما تكون املعاناة، اليت جتاوزت اتلضحيات املادية الفادحة اليت لكفته حياة 
مليون أيرنلدي قضوا جواًع يف منتصف القرن اتلاسع عرش إىل فقد الكثري من الرتاث اثلقايف اخلاص 
بالشعب األيرنلدي ولغته األصلية اليت يتحدث بها ايلوم أقل من ُخس ذلك الشعب!. األمر اذلي 
حدا باملخرج السينمايئ األيرنلدي »بوب كوين« ألن ينتج فيلًما يف اثلمانينيات عنوانه: أطالنطيون، 
دلل فيه ىلع أن ثقافة الشعب األيرنلدي أصوهلا نابعة من شمايل إفريقيا، من مرص ىلع وجه اتلحديد، 
وأنها انتقلت تللك اجلزيرة عرب املحيط األطلنطي، معارًضا بذلك اتلوجه القائل بأن أصول أيرنلده 
لكتية وافدة من شمايل أوروبا. كما أن هل كتابًا حيمل عنوان ذلك الفيلم، بينما حيمل عنوانًا فرعيًّا 
اتلداخل احلضاري واالستقالل الفكري،  نصه: »تراث أيرنلده املنتيم لشمال إفريقيا«. )راجع كتابنا: 

مكتبة األرسة، 200٦: ١8٥-١9١(.



 )٣(
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تعانيه  ما  مواجهة  رضورة  يه  العمل  هذا  يطرحها  اليت  الرئيسية  القضية  إن 
ىلع  متوازن  وعليم  ثقايف  تلبادل  االفتقار  من  تارخيها  من  احلقبة  هذه  يف  البرشية 
ْه ىلع حنو رصيح أو ضمين إسهاماُت كبار ابلاحثني يف  الصعيد العاليم. وهو ما تَناوتلَ
للفن، واألدب.  اتلنظري  الطبيعية، واالجتماعية، ويف  العلوم  الكتاب يف جماالت  هذا 
اتلخصصات  خمتلف  يف  جتريدي  املحض  للتوجه  رفضهم  يف  مجيًعا  اشرتكوا  وقد 
احلديثة. ذلك اتلوجه اذلي يشلك دافُعه األسايس اتلنافَُس ىلع جتاوز آخر ما توصل 
إيله ابلحث العليم يف أي من فروع املعرفة، األمر اذلي صار يلىق ادلعم والتشجيع 
من جانب املؤسسات العلمية، واإلدارات احلكومية، ومن جانب جائزة نوبل ىلع حد 
سواء. إال أنه من اثلابت أيًضا أن هذا اتلوجه ابلحيث يشيح بوجهه عن السيع ىلع حنو 
املجتمعات  األهايل يف خمتلف  من  العظىم  للغابلية  امللحة  احلاجات  تللبية  عقالين 
العلمية  األحباث  تلك  أن  وانلتيجة  ثقافية)١(.  خصوصيات  من  وهلم  هلا  بما  املحلية 
اتلجريدية وإن أشبعت بعض احلاجات البرشية، إال أنها تُفيض، وقد أفضت بالفعل 
إىل نتائج اكرثية تمثلت يف مأساة هريوشيما وناجازايك. ولعلنا نعلم أن نظرييَت الكّم 
والنسبية اللتني وُضعتا يف بدايات القرن املايض قد مهدتا، وإن يكن ىلع حنو غري 

 )*(.Paperback edition, 2020

ليس املقصود هنا بـ»اثلقافات املحلية« هو تكريسها، وإنما جتاُوزها من داخلها من خالل االتصال   )١(
باثلقافات األخرى. لكن ليس للتوحد بأي منها ىلع حساب اثلقافة املحلية اليت يه نتاج حللول 
ذلك املجمتع املحيل يف تفاعله مع الطبيعتني األويلة واالجتماعية، واستداعئه للموروث اثلقايف يف 

تلك العملية اجلديلة.
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مبارش أو متعمد، ملا مّكن يف األربعينيات من إنتاج الطاقة اذلرية وما ترتب ىلع ذلك 
من إساءة استخدامها ىلع انلحو اذلي شاهدناه. 

العلوم  يف  إيلها  املشار  األحباث  تلك  أن  املحضة  الصدفة  باب  من  يكن  فلم 
الطبيعية قد أجريت يف فرتة ما بني احلربني العامليتني األوىل واثلانية! 

ومع ذلك فإين ال أشارك املوقف املتشائم بإزاء العلوم الطبيعية اذلي عرب عنه 
»فريدريش دورينمات« يف مرسحيته »علماء الطبيعة« حيث قدم فيها »أينشتاين« يف 
دور »إرنست هايرنيخ إرنسيت« إىل جوار رفاقه من ابلاحثني يف تلك العلوم بوصفهم 
يشلكون خطًرا داهًما ىلع البرشية مما يتعني معه وضعهم خلف القضبان كما توضع 

احليوانات املفرتسة. 

ذلك أن اكتشاف قوانني الطبيعة حني يصدر عن دافع موّجه إلشباع حاجات 
الشعوب يف تفاعلها السليم ال يمكن إال أن يعود بانلفع ىلع تلك الشعوب، أما إذا ما 
أجريت تلك األحباث يف إطار عالقات رصاعية بني البرش، فغابًلا ما تُفيض إىل إنتاج 
أسلحة احرتاب متبادل. إن وضَع ذلك يف احلسبان يقتيض وضع ميثاق أخاليق للبحث 
العليم، ولو أنه ال يُفعَّل، ال ىلع انلطاق القويم وال ادلويل، مع أن األخذ به ىلع حنو 
 من حلف »يمني انلفاق« اذلي 

ً
ِجدي يمكن أن يساعد يف عقلنة ابلحث العليم بدال

ال حُيرتم إال شلكيًّا، بينما ال يراىع يف ممارسات ابلحث العليم املندفعة وراء إشباع 
حاجات السوق بطابعها السليع، أو بالسيع غري املبارش إلشباعها عن طريق الزنوع 

تلجاوز »سقف« آخر ما توصل إيله ابلحث العليم.

من املفروغ منه أن أي حماولة جادة تلوظيف ابلحث العليم يف إشباع حاجات 
 عن مسح دقيق ألويلات هذه 

ً
الغابلية العظىم لشعب من الشعوب ال بد أن تصدر أوال

احلاجات. وهو ما يمثل األولوية القصوى للتعرف ىلع اإلشاكيلات ابلحثية الرئيسية 
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 من 
ً

اليت حباجة إلجياد حلول هلا، األمر اذلي يفرض علينا اتلمسك بهذا اتلوجه بدال
ترك ابلحث العليم موّجًها إلشباع حاجات السوق، أو الهثًا وراء جمرد جتاوز آخر ما 

حتقق من نتائج حبثية يف جمال من املجاالت)2(.

أما انلموذج ابلديل اذلي نقدمه يف هذا الكتاب فيقوم ىلع إاعدة انلظر يف املعايري 
املعوملة للبحث العليم من خالل الصدور يف أحباثنا العلمية عن املمارسات الفعلية 

للمجتمعات املحلية. 

وهو ما جند جتسيًدا حيًّا هل يف ادلراسة اليت قام بها ادلكتور رؤوف حامد، واليت 
صّدرنا بها هذا الكتاب. فيه تصدر عن اعدات استهالك الغذاء يف املجتمع اللييب 
من  الرغم  وىلع  األمعاء.  قرحة  لعالج  املعوملة  األدوية  مصداقية  اختبار  يف  كأساس 
أن نتائج هذه ادلراسة قد قُوبِلت بالرفض يف أول األمر من جانب املنظمات ابلحثية 
ادلويلة، ال سيما املركزية الغربية، فإنها قد صارت ايلوم من مسلّمات ابلحث العليم 
يف هذا املجال. ذلك أن منهجية ادلكتور رؤوف القائمة ىلع استكشاف أثر احلاجات 
املحلية ومعارفها يف تناول أحباث علم ادلواء يمثل حتديًا أساسيًّا ىلع املستويني انلظري 
والعميل للتوجه املعولم يف هذا املجال، وهو ما جيعله نموذًجا يستحق أن حُيتذى يف هذا 

تتسابق ابلالد الغربية يف احلصول ىلع براءات االخرتاع، ليس من أجل إشباع حاجات جمتمعاتها   )2(
يف املقام األول بقدر ما هو للمتاجرة بها اعمليًّا. األمر اذلي صار مقننًا من خالل سن قوانني امللكية 
الفكرية يف السوق العاملية، وما يطبق يف مجيع املجاالت، خاصة يف سوق ادلواء اذلي يصنع معظمه 
يف الغرب، وحيظر تعميمه ملن ال يستطيع دفع أثمانه ابلاهظة يف ابلالد غري الغربية، اكإلفريقية )دواء 
»منظمة  إطار  يف  جنيف  التفاقية  )تبًعا  »املؤلفني«  حقوق  ىلع  يطبق  أنه  كما   .)

ً
مثاال اإليدز  مرض 

اتلجارة العاملية«( اليت تلعب دوًرا رئيسيًّا يف سوق الكتاب اليت تعقد سنويًّا يف فرانكفورت، وتعرف 
باسم »معرض فرانكفورت ادلويل للكتاب«. وينيع الاكتب انلمسوي الراحل »اشتيفان تسفايج« ىلع 
ابلالد األوروبية يف آخر كتبه عن »الربازيل: بدل املستقبل« )١9٤١( هذا السباق الالهث يف احلصول 
ىلع براءات االخرتاع بما يذيك الرصاع بني األمم، ويسحق ما تبىق بكل منها من عالقات إنسانية. 
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املضمار. ذلك أن هذا املوقف انلاقد لآلخر، ال سيما بعد أن اعرتف بنتاجئه، من بني 
من اعرتف، باحث أورويب كبري يف علم األدوية، ال يمكن إال أن يكون يف صالح 
ابلحث العليم والقائمني به سواء من اجلانب املرسل، أو املتليق نلتاجئه. هذا فضاًل 
عن أنه ال حيمل أي أثر ضار، ناهيك عن أن يسهم بأي صورة من الصور يف أي من 

الرصااعت بني شعوب هذا العالم.

الفلسفية،  انلاحية  من  تواجه  الكتاب  هذا  يضمها  اليت  اخلمس  وادلراسات 
املعرفة  حقول  لاكفة  املمثلة  ابلحثية  املجاالت  خمتلف  يف  اثلقافية  واالجتماعية 
بنيتها  ىلع  تنطوي  اليت  اتلخصصات  يف  العليم  ابلحث  ه  تَوجُّ إشاكيلات  احلديثة، 
ومنطقها ادلاخيل دون انلظر إىل سياقات لك منها اجتماعيًّا وثقافيًّا، فضاًل عن سبل 
إشباع حاجات األهايل يف لك من تلك السياقات. أما املدخل املشرتك بني اتلخصصات 
اخلمسة اليت يضمها هذا الكتاب، فينهض ىلع ما تطرحه لك من السياقات اثلقافية 
االجتماعية من أسئلة تتعلق بتكيفها مع الطبيعة األويلة، وخياراتها بالنسبة لطبيعتها 
اثلانية )االجتماعية(. ىلع أن ذلك ال يعين أن نبدأ من فراغ، بل ىلع العكس من ذلك، 
أن نقارن ما توصلت إيله جمتمعاتنا بما حققته سائر جمتمعات العالم من منجزات، 
بما يف ذلك آخر ما بلغه ابلحث العليم من اكتشافات ىلع مستوى املسكونة. وهنا 
يتعني ىلع ابلحث العليم أن يَصُدر يف املقام األول عن احلاجات االجتماعية اثلقافية 

للغابلية العظىم من األهايل املساملني.

يقودنا هذا املنطلق ابلحيث إىل نتائج خمتلفة جوهريًّا عن تلك اليت حيققها الغرب 
ىلع  إيلها  يُنظر  واليت  تُعولم،  اليت  وحدها  يه  الغربية  احللول  وأن  خاصة  احلديث، 
أنها املفتاح »الوحيد« حلل اكفة املشكالت. ومع ذلك فحني َيْفِصل اتلوجه السائد يف 
للغابلية العظىم من األهايل يف  الفعلية  الغرب ابلحث العليم عن إشباع احلاجات 
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لك من سياقاتهم االجتماعية اثلقافية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي نلتائج اكرثية توازي 
تلك اليت تنجم عن آيلات السوق العاملية اليت صارت أشد ما تكون انتهااًك للبيئة 
مهما حاول  هذاالعالم،  من شعوب  العظىم  الغابلية  والطبيعة، وجتاهاًل الحتياجات 

»آدم سميث« أن يربر هذا اتلناقض.

أما اتلوجه األحادي نلمط اإلنتاج اثلقايف السائد يف الغرب بما حيمله من طرق 
حبثية إجرائية، وما يطرحه من أسئلة ونتائج، فقد صار ايلوم منترًشا اكنلار يف اهلشيم 
الطبيعية احلديثة،  العلوم  يعد مقصوًرا ىلع  ولم  الغريب«،  العالم غري  أرجاء  »بقية  يف 
اليت حتمل بني طياتها  تناقضاته ادلاخلية  تعداها بلقية اتلخصصات األخرى يف  بل 
إماكنات تدمريية للبرشية والطبيعة نظًرا تلوجهها األحادي املشار إيله. والسؤال هنا 
عما إذا اكن ذلك صحيًّا للتبادل اثلقايف ىلع مستوى اعلم ايلوم طاملا أنه يقمع ويستبعد 
االجتماعية  اثلقافات  من  لك  وطورتها  صنعتها  اليت  الطبيعة  مع  اتلكيف  طرق 
املحلية عرب تارخيها الطويل. كما أنه علينا أن نضيف هلذه املالحظة انلاقدة ما صار 
واضًحا للعيان من جلوء األجيال الشابة يف أغلب األقطار غري الغربية هلجران تراث 
يِلَْعُدوا حنو اتلوحد بالسوق  جمتمعاتهم املحلية بما حتمله من خربات آالف األعوام، 
العاملية وتوجهاتها االستهالكية. أضف إىل ذلك أن رحيل األجيال األكرب سنًّا يف تلك 
املجتمعات املحلية القديمة يفيض إىل تاليش ما حتمله من ِحَكٍم وحلول تراكمت 
ىلع مدى آالف األعوام مما يرتتب عليه إفقار ال مثيل هل للثقافة العاملية. وهذا يفرس 
علة اهتمام منظمة ايلونسكو بتوثيق ما تتمكن من توثيقه من تلك الرتاثات اثلقافية 

الضاربة بعمق يف اتلاريخ والُمَعرَّضة يف الوقت ذاته لالندثار))(.

كمرشوع مجع وتوثيق السرية اهلاليلة اذلي توفر عليه الشاعر الراحل عبد الرمحن األبنودي.  )((
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ذلك أن األثر املدمر تلوجه ابلحث العليم بمركزيته الغربية حنو إشباع احتياجات 
 ىلع معظم اتلخصصات ابلحثية احلديثة 

ً
دائرة اتلداول يف السوق العاملية صار وباال

يف اعلم ايلوم.

حيرتم  اذلي  العليم  للبحث  ممثلة  نماذج  يقدم  اذلي  الكتاب  هذا  خالل  من 
اثلقافات املحلية واحتياجاتها األصيلة يف العالم العريب، نسىع تلقديم نموذج بديل 
الغربية وتدايع  لسائر اثلقافات االجتماعية املهمشة وما تعانيه من هيمنة املركزية 
الشعب  كثقافة  ذاتها،  الغربية  األقطار  داخل  اثلقافات  تلك  بإزاء  املدمرة  آثارها 
األيرنلدي اليت ضىح بها، بما يف ذلك اللغة األيرنلدية، بوصفها حاملة للهوية اثلقافية 
ذللك الشعب، بينما صارت تتوحد بسمات اثلقافات الغربية السائدة يف السوق العاملية. 
م غري قليل من اإلسهامات العبقرية يف اللغة واثلقافة  فمع أن الشعب األيرنلدي قدَّ
يف  األيرنلدية  باللغة  واحدة  مرسحية  ذلك  مع  تُعَرض  لم  فإنه  باإلجنلزيية،  انلاطقة 
مهرجان املرسح اذلي عقد يف منتصف التسعينيات يف دبلن)٤(، واذلي تصادف أن 
بشأن  تساؤيل  هيين«)٥( ىلع  »شيماس  األيرنلدي  الشاعر  هناك، حيث علق  شاهدتُه 

هذه الظاهرة الغريبة آنذاك بقوهل: أنت ىلع حق.

فالوقوف أمام هذا املأزق احلزين لألدب األيرنلدي يف لغته القومية، وهو ما صار 
يمثل رصااًع نفسيًّا لاكتب كبري حبجم »جيمس جويس« نظًرا ملا يعرتيه من اغرتاب 
وهو  العاملية،  السوق  بآيلات  للتوحد  يعدو  اذلي صار  الشعب  اثلقافية ذللك  للهوية 
تلبية احلاجات اثلقافية األصيلة  إذا اكن ذلك ىلع حساب  للتساؤل عما  ما يدعونا 

اعصمة مجهورية أيرنلده املستقلة.  )٤(
احلاصل ىلع جائزة نوبل يف األدب يف اعم ١99٥.  )٥(
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املستعمر  لغة  إحالل  بإزاء  يُطرح  أن  يتعني  السؤال  هذا  لعل  األيرنلدي؟  للشعب 
السابق ماكن اللغات األصيلة اليت باتت مهمشة يف الكثري من بالد العالم، خاصة يف 

إفريقيا وآسيا.

بينما ال يتعني أن يؤخذ هذا الكتاب ىلع حنو حريف كنموذج تلناول مشكالت 
املجتمعات الشبيهة باحلالة األيرنلدية، إال أننا نتساءل عما إذا اكن يمكن أن يُتخذ 
منطلًقا ملناقشة قضايا املجتمع األيرنلدي وما اعناه ىلع مدى سبعة قرون من االستعمار 
الربيطاين، أو بما يشابهه بالنسبة للمجتمعات املهمشة يف اعلم ايلوم، وذلك من منظور 
ينحو للتحرر من االستعمار، كذلك اذلي عرب عنه باحثون يف جامعة »السابيزنا« )أي 
للتحرر من االستعمار اثلقايف يف دراسايت  احلكمة( يف روما حني ملسوا تلك ادلعوة 
)اليت ترمجوها لإليطايلة( واليت من بينها: قصص األطفال العرب يف عرص »ديزين«، 

و»خرافة األدب األورويب«)٦(. 

وضع هؤالء ابلاحثون كتابني باإليطايلة مستوحيني من دراسيت عن خرافة األدب األورويب، األول   )٦(
بعنوان دراسيت هذه نفسها، وقد صدر يف روما اعم ١999، بتحرير فرانكا سينوبويل، واثلاين بتحرير 
هذه ابلاحثة باملثل حتت عنوان: األدب األوريب من منظور اآلخر، روما، )200، وقد تُرجم إىل العربية 
وصدر عن املجلس األىلع للثقافة يف اعم 200٧، كما نوقش يف معرض الكتاب ادلويل بالقاهرة يف 
ذلك العام. وقد أشار الراحل »أرماندو نييش« يف كتابه »تاريخ خمتلف لألدب العاليم«، اذلي صدر 
باإليطايلة يف 200١ ونرُشت ترمجته العربية عن املرشوع القويم للرتمجة بالقاهرة يف 200٧، إىل تأثر »تيار 
اتلحرر من االستعمار« يف إيطايلا بما نرُش خارج إيطايلا يف هذا املضمار ذاكًرا دراسايت يف مقدمته 
»قصص  بدراسيت  الفتة  بصورة  يستشهدون  صاروا  أنهم  كما  اإليطايلون،  ابلاحثون  بها  تأثر  اليت 
األطفال العرب يف عرص ديزين« ملا وجدوه فيها مماثاًل ملا أصاب ثقافة الطفل اإليطايل من اغرتاب 

ترتب ىلع هيمنة نماذج »ديزين«.
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احلرية  بكل  تناقش  أن  املمكن  من  اكن  إذا  عما  أتساءل  أن  أود  ختاًما، 
مقرتحايت بشأن حبث عليم بديل ومسئول بإزاء القضايا امللحة ملجتمعه، وأن تمحص 
هذه املقرتحات من جانب ابلاحثني املهمومني باتلواصل مع أوئلك اذلين يكرسون 
أحباثهم من أجلهم، وهم اذلين يمثلون الغابلية العظىم من شعوب هذا العالم. من هنا 
أال يتوجب علينا بصفتنا باحثني مسئولني عن إشباع االحتياجات الفعلية لشعوبنا 
أن نسىع للتغلب ىلع لك ما حيول دون جين ثمار ابلحث العليم واالستمتاع بها حمليًّا 
باتلمايزات  أقوى  وعيًا  نطور  يدعونا مسعانا هذا ألن  أال  ثم  ذاته.  الوقت  واعمليًّا يف 
من  اآلخر  بعضها  مع  املتفاعلة سلميًّا  االجتماعية  اثلقافات  بني خمتلف  املوضوعية 
خالل طريقة لك منها يف اتلعامل مع الطبيعة األويلة، وفيما تتمزي به بعضها عن بعض 

يف تناول أمور حياتها ايلومية؟

ايلوم  املهمشة اكفة يف اعلم  اثلقافات  يتشجع ممثلو  أن  الكتاب  بهذا  نأمل  حنن 
انلويع  باتلمايز  وعيهم  من  انلابعة  ابلحثية  إسهاماتهم  تقديم  يف  حذونا  حيذو  يك 
الحتياجات شعوبهم، وطرق ممارساتهم يف احلياة اليت تكونت من خالل تاريخ طويل 
من تفاعل جمتمعاتهم مع الطبيعة األويلة، ومن ثم تقديم توجهات خمتلفة عن تلك 
اليت تسود املمارسات الغربية املركزية اليت ما زالت تهيمن ىلع ابلحث العليم يف اكفة 
أرجاء العالم. فمن خالل حتدي تلك انلتائج ابلحثية السادرة يف جتاهل اخلصوصيات 
انلاقد  املمزي  للحس  يفتقر  تسطييح  انُس 

َ
جت عوملة  أجل  من  اثلقافية  االجتماعية 

)باعتبارها حمصلة لتسييد آيلات السوق العاملية وما يتصل بها من مصالح اقتصادية 
 منها »باندونج جديدة« 

ً
وسياسية »للقوى العظىم« يف اعملنا( يمكن أن نؤسس بدال

يف  أّسسُت  ذلك  أجل  من  العالم.  مستوى  ىلع  املرثية  واكتشافاته  العليم  للبحث 
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كمربدج)٧( سلسلة كتب حتمل عنوان: »حنو ثقافة اعملية عقالنية حبق«، آماًل أن تقدم 
واأليرنلدي،  واهلندي،  اإلفرييق،  اإلسهام  من   

ًّ
كال هذا  نهجنا  ىلع  القادمة  جمدلاتها 

واتلايالندي، والصيين إلخ يف اثلقافة العاملية، وذلك يف ختصصات ممثلة لاكفة فروع 
املعرفة.

أ. د. جمدي يوسف
magdiyoussef177@gmail.com

اليت  السلسلة  دعوة  أن  ذلك  عن  اإلجابة  باإلجنلزيية؟  ولَم  »كمربدج«؟  ولَم  ابلعض:  يتساءل  قد   )٧(
بدأتُها بهذا الكتاب ليست حملية، وإال لُكتبت باللغة العربية مثاًل، وإنما يه دعوة اعملية تستهدف 
 مما يه عليه حىت اآلن من هيمنة انلماذج الغربية ىلع سائر 

ً
إاعدة تشكيل ثقافات هذا العالم بدال

اثلقافات غري الغربية، القرتاح منهجية حتول هذه العالقة األحادية إىل تفاعل وتبادل ثقايف حقييق 
ىلع املستوى ادلويل. ولّما اكنت اإلجنلزيية ال تزال لغة اتلواصل ادلويل حىت اآلن، فنحن مضطرون 
الستخدامها ألسباب حمض عملية، وليس حبال ألنها »غربية«. فنحن نكتب بالعربية بما ال يقل 

حبال عما نكتبه باللغات األوروبية اليت نرشت وتنرش بها أعمانلا.





 نبذة عن الباحثني امل�ساهمني 
يف العمل اجلماعي الذي يقدمه هذا الكتاب

)إعداد حمرر الكتاب(

أ. د. حممد حامد دويدار 	

أستاذ االقتصاد السيايس بكلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، والرئيس األسبق 
جلمعية االقتصاديني األفارقة.

املواتية  الصحية غري  الرغم من ظروفه  أنه ىلع  باذلكر  ودل يف 3 فرباير 1932، وجدير 
ما زال يعمل باتلدريس وابلحث العليم، واإلرشاف ىلع الرسائل العلمية بهمة اعيلة، 
مؤتمرنا  يف  يللقيها  الفرنسية  باللغة  الكتاب  هذا  يف  الرائدة  دراسته  أجنز  أنه  كما 
بايلونسكو بباريس اعم 2009، ثم ترمجها إىل العربية تلنرش يف هذا الكتاب حتت ظروف 
صحية قاسية. ومع ذلك فما تنبأ به يف دراسته هذه، اليت كتبها وألقاها يف مؤتمرنا يف 
2009، خبالف معظم  اتلنظريات الغربية، قد حتقق اآلن يف 2020 من خالل تفيش وباء 
الكورونا ىلع الصعيد العاليم، وما يرتتب ىلع ذلك من كشف نلمط اإلنتاج السائد 
يف عالقته بمدى إشباع، أو عدم إشباع احلاجات الصحية امللحة للغابلية العظىم من 

األهايل يف معاقل الغرب وعواصمه، ناهيك عن أقايلمه. 

وادلويل  والعريب،  املرصي،  االقتصاد  درس  منهجية  يف  تأسيسية  أعمال  صاحب  وهو 
تفوق اخلمسني كتابًا، وعدد كبري من ادلراسات يلتها جتمع يف عدد من املجدلات يف 
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سلسلة »مكتبة األرسة« يك تصبح يف متناول القارئ العام املهتم بهذا اجلانب شديد 
األهمية يف اعملنا العريب. ولدلكتور دويدار أعمال ألفها بالعربية، واإلجنلزيية والفرنسية 
جمال  يف  أساسية  مراجع  وأصبحت  واإليطايلة،  والربتغايلة  لإلسبانية  بعضها  ترجم   ،
االقتصاد السيايس يف العديد من اجلامعات األوروبية واإلفريقية. وقد أسس دراسات 
االقتصاد السيايس باللغة العربية يف جامعة اجلزائر، وأرشف ىلع الرسائل العلمية لعدد 
كبري من ابلاحثني اذلين صار بعضهم وزراء يف لك من مرص وفرنسا، و العالم العريب، 
وإفريقيا، غري أن بعده عن األضواء جعل الكثريين ىلع غري معرفة بعلمه الغزير اذلي 

ما أجدر أن ينتفع به يف بالدنا.

أ. د. حممد رؤوف حامد 	

أستاذ علم األدوية يف اهليئة القومية للرقابة وابلحوث ادلوائية بالقاهرة.

أثر األدوية ىلع  إقليميًّا يف  نوعها  أنشأ يف مرص ثالث وحدات حبثية اكنت األوىل من 
األجنة، وفارماكولوجيا األدوية، واإلتاحة احليوية لألدوية. كما أسس ادلكتور رؤوف 
الرسائل  من  العديد  ىلع  وأرشف  مرص،  يف  ادلواء  جماالت  يف  جديدة  علمية  مدارس 
العلمية يف علوم ادلواء، كما ساهم يف تطوير العملية اتلعليمية يف لكية الصيدلة يف يلبيا،  
ويف تأسيس ادلراسات العليا وابلحوث يف لكية العلوم الصحية يف إريرتيا. أرشف ىلع 
العديد من األحباث العلمية يف جمال اتلنمية يف مرص وخارجها. وهو عضو سابق يف األمانة 
العامة للتنمية اتلكنولوجية بأكاديمية ابلحث العليم يف مرص، كما اكن مقرًرا للجنة 
ابلحوث العلمية يف املجلس األىلع للثقافة يف القاهرة )دورة 2007 – 2009(. هل عرشات 

املؤلفات يف جمال اتلفكري العليم، وإدارة املعرفة، واإلبداع املجتميع، واملستقبليات. 
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أ. د. حامد املوصيل 	

إدارة  جملس  ورئيس  شمس  عني  جامعة  اهلندسة،  لكية  يف  اإلنتاج  هندسة  أستاذ 
»اجلمعية املرصية تلنمية املجتمعات املحلية«.

الصغرية« جبامعته، وصاحب مدرسة  الصنااعت  تنمية  لـ »مركز  الرئيس األسبق  وهو 
أنه صاحب عدد كبري من براءات االخرتاع يف  علمية من ابلاحثني املرموقني. كما 
مما  انلخيل،  رأسها  وىلع  اجلنوب،  بالد  يف  املتاحة  املحلية  املوارد  من  االستفادة  جمال 
يوفر عبء استرياد األخشاب من اخلارج، ومن ثم املزيانيات والعمالت اليت تنفق بال 
داٍع يف هذا املضمار. ولدلكتور املوصيل عدد كبري من األحباث العلمية اليت قدمها يف 
مؤتمرات دويلة وحظيت جبوائز عديدة واعرتاف دويل بإجنازاته. وهو ىلع دقته العلمية 
املشهودة يف دراسته امليدانية يف هذا الكتاب، يصل إىل القارئ غري املتخصص بيرس 
وسهولة.  وهو مؤسس أول مؤتمر اعليم عن انلخيل، باعتباره ثروة قومية مطمورة يف 
العالم العريب، وبالد اجلنوب بوجه اعم، حيث أقيمت حلقته األوىل يف أسوان )2018(، 

وحلقته اثلانية يف مالزييا اعم 2020.

د. راسم بدران  	

ودل يف القدس اعم 1945، وهو ابن الفنان الكبري مجال بدران اذلي اشتهر برتميمه منرب 
صالح ادلين يف املسجد األقىص بعد ما أصابه من تلف جراء احلريق اذلي نشب هناك 

يف اعم 1969.  

أشهر  أن ختم دراسته يف واحدة من  بعد  باألردن  بدران يف عمان  راسم  استقر  وقد 
اجلامعات اهلندسية يف العالم، ويه اجلامعة اتلكنولوجية يف مدينة »دارمشات« األملانية. 
وقد صار أحد أعالم العمارة يف العالم العريب، ومن كبار مفكريها ىلع مستوى العالم. 
تبىن ادلكتور راسم منذ أواخر السبعينيات قضية الرتاث العريب يف بناء ادلور اخلاصة 
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العربية،  والعامة، كإطار ملسألة اهلوية واتلجديد يف إطار اخلصوصية اثلقافية للبالد 
كما طرحت مشاريعه املعمارية العديدة جتسيًدا إبداعيًّا هلذه اإلشاكيلة يف أغلب ابلالد 
العربية، من السعودية، إىل مرص، وسوريا، وبلنان، وقطر واألردن، إىل القدس الرشيف، 
واملغرب األقىص، وايلمن. كما أن إبدااعته املعمارية حازت الكثري من اجلوائز العربية 

وادلويلة، من أهمها جائزة أاغخان يف العمارة.

أ. د. جمدي يوسف  	

)يف  عقدين  مدى  ىلع  األملانية  باجلامعات  املعرفة  وفلسفة  املقارن  األدب  أستاذ 
جامعات كولونيا، وبوخوم، وبون، وبرلني احلرة(، واألستاذ الزائر جبامعة القاهرة ىلع 
اثلمانينيات حىت منتصف  مدى نيف وعرشين اعًما )بكلية اآلداب من منتصف 
الصحافة  لقسم  العليا  بادلراسات  ابلحث  ومناهج  احلايلة،  األلفية  من  األول  العقد 
ملناهج  زائًرا  أستاًذا  قبلها  واكن   ،)1991-1989( القاهرة من  اإلعالم، جامعة  بكلية 
ابلحث يف املعهد العايل للنقد الفين بأكاديمية الفنون بالقاهرة )1983-1984(، ولعلم 
االجتماع والفلسفة جبامعة طنطا )من 1979-1981( مفضاًل عليها عرًضا موازًيا من 

جامعة »مرييالند« بالواليات املتحدة. 

وهو رئيس »الرابطة ادلويلة دلراسات اتلداخل احلضاري« اليت أسسها جبامعة »بريمن« 
واملناهج  للمعارف  األحادي  اتلوجه  تشكيل  إلاعدة  السيع  بهدف   1981 يف  األملانية 
ابلحثية من دول الشمال إىل بالد اجلنوب، يك تصبح تفاعلية يف خمتلف اتلخصصات 
باللغة  املعرفة  نظرية  يف  مؤلفات  صاحب  وهو  اعملنا.  وجمتمعات  ثقافات  مجيع  بني 
العربية، فضاًل عن ست لغات أوروبية يه األملانية، والفرنسية، واإلجنلزيية اليت يؤلف 
بكلٍّ منها،  كما ترجم العديد من أعماهل إىل الربتغايلة، واللغة األيرنلدية، واإليطايلة، 
حيث قررت ىلع طلبة األدب املقارن، وطلبة علوم الرتبية يف جامعة »السابيزنا« بروما 
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واستوحيت هناك يف تشكيل تيار جاميع يدعو للتحرر من الزنعة االستعمارية للعالم. 
كما ترمجت بعض أعماهل للغة الصينية يف دار نرش جامعة بكني. 

املناقشون الغربيون بلاحثينا العرب فيما قدموه يف هذا الكتاب:

أ. د. بيرت هولترس، أستاذ ورئيس وحدة حبوث علم أمراض اجلهاز اهلضيم بمعهد  	

من  وهو  بانلمسا،  الطبية  »جراتس«  جبامعة  والرسيرية  اتلجريبية  ادلواء  علوم 
أنه مستشار تلحرير  العالم يف هذا اتلخصص، كما  العلماء ىلع مستوى  أشهر 

أعرق املجالت العلمية ادلويلة  يف ختصصه.  

ريادة  	 واستدامة  أمسرتدام،  جامعة  يف  ابليئة  علوم  أستاذ  فينن،  فان  هانس  د.  أ. 

األعمال يف جامعة »فنديسهايم« بمدينة »تسفويله« )مع تعطيش الفاء( بهونلده. 
وهو صاحب دراسات وأحباث رائدة يف جمال ختصصه. وقد ألىق لكمة ابلاحثني 
الغربيني يف املؤتمر اذلي عقد يف مقر ايلونسكو بباريس يف 2009، واذلي حيوي 

هذا الكتاب ثمرة ما ألىق فيه من أحباث ودراسات. 

أ. د. جيمس ستيل، أستاذ العمارة يف جامعة جنوب اكيلفورنيا، بالواليات املتحدة،  	

كتابان  العديدة  مؤلفاته  بني  من  املعارصة.  العربية  العمارة  يف  متخصص  وهو 
حبجم كبري: أحدهما عن عمارة حسن فتيح، واآلخر عن املعماري راسم بدران. 
وقد قام باتلدريس يف جامعة امللك فيصل يف مدينة ادلمام بالسعودية. وهو من 

اخلرباء الغربيني املولعني بالعمارة العربية األصيلة يف اعملنا العريب. 

»آخن«  	 جبامعة  املدن  ختطيط  قسم  يف  مرموق  وباحث  شاعر  فايالند،  أندرياس 

املوسوعيني  املثقفني  كبار  من  وهو  )سابًقا(.  أملانيا  يف  الشهرية  اتلكنولوجية 
واألملانية،  باإلجنلزيية  عديدة  حبثية  ومؤلفات  شعرية،  دواوين  عدة  هل  األملان. 
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كما أنه يصدر عدة جمالت فكرية باللغة اإلجنلزيية ىلع الشبكة العنقودية من 
بينها »الفن يف املجتمع« Art in Society، و»صوت الطريق العام« Street Voice، وقد 
أصدر يف اثلمانينيات والتسعينيات العديد من الكتب الورقية يف دار نرش فكرية 

ثقافية أسسها يف مدينيت »آخن« األملانية، و»روتردام« اهلونلدية. 

أ. د. أندرياس بفلتش، أستاذ األدب العريب احلديث يف جامعة برلني احلرة. وهو يف  	

الوقت ذاته يملك منحاًل الستخراج عسل انلحل حيث ختلصت أملانيا، خاصة 
مدينة برلني، من الفصل املفتعل بني العمل اذلهين والعمل ايلدوي، وذلك من 
القرن العرشين ىلع يدي مدرسة »ابلاوهاوس«  أوائل  خالل تراثها اثلقايف منذ 

الشهرية. 

قام برتمجة فصول الكتاب 
الفصل اخلاص بكل  العرب  الكتاب من ابلاحثني  ترجم أغلب مؤليف فصول 
منهم إىل العربية يلصدر يف هذه الطبعة عن مكتبة اإلسكندرية، مع استثناء الفصل 
اذلي ألفه ادلكتور حامد املوصيل وترمجه بدقة األستاذ نبيل مرقس، ابلاحث االجتمايع 
املرموق، كما ترجم الفصل املعلق عليه من جانب ابلاحث اهلونلدي »فان فينن«. وقامت 
األستاذة ابلاحثة إيمان حامد إسماعيل برتمجة تعقيب العالم انلمسوي »بيرت هولترس« ىلع 

حبث األستاذ ادلكتور رؤوف حامد، وترجم حمرر الكتاب ورقة ادلكتور راسم بدران 
يف العمارة، بينما شارك ادلكتور حممد بهنيس يف ترمجة الفصلني السابع واثلامن من 

الكتاب بمراجعة وتصويب املحرر.   


