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د عمل دونالد ُورستر من كالسيكيات الفكر اإليكولوجي ،ويمكن
يُ َ
ع ّ
وضعه ضمن طيف واسع من األبحاث التي حاولت تحديد أصول فكرة
ّ
مفكرين
اإليكولوجيا ،مرّ ًة بالعودة إلى تاريخ المصطلح ،ومرّات إلى
تقاطعوا مع عالقة اإلنسان بالطبيعة

رواد اإليكولوجيا عقل يتدبّر جنون الحداثة
ّ

عن بدايا ٍ
ومؤسطرة
ت خجولة ُ

نظرة أولى
الحركة الطالبية الفلسطينية في الضفة الغربية
وق ـط ــاع غ ــزة ع ـن ــوان ك ـت ــاب ل ـل ـبــاحــث أح ـم ــد حنيطي
صــدر حديثًا عــن «مــؤسـســة ال ــدراس ــات الفلسطينية».
يعقد الـكـتــاب مـقــارنــة بــن الــواقــع والــراهــن وبــن عـقـ ْ
ـدي
السبعينيات والثمانينيات الـلــذيــن شـهــدا زخـمــا كبيرًا
فــي الـحــراك الطالبي الفلسطيني وحـضــورًا فــي الحياة
العامة ،ويربط التراجع الحاصل بانحسار تأثير األحزاب
السياسية والحركة الوطنية صــورة عامة ،كما يناقش
ّ
البنية االجـتـمــاعـيــة الـتــي تعمل فيها الـحــركــة الطلبية
الحالية ،األمر الذي يضفي أبعادًا محبطة على ناشطي
ّ
الحركة ويقلل فرص تطورها وتقدمها.

شوقي بن حسن

ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك اع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ٌـاد س ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ٌـد بـ ـ ــأن
ٌ
اإليـ ـ ـك ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا ح ـ ـق ـ ــل مـ ـع ــرف ـ ّـي
حديث ،نظرًا لكون القضايا التي
يــدرس ـهــا ِ -عـلـمـيــا وف ـكــريــا  -حــديـثــة نسبيًا،
م ـثــل ال ـت ـل ـ ّـوث ال ـب ـي ـئــي وال ـت ـغ ـ ّـي ــرات املـنــاخـيــة
امل ـف ــاج ـئ ــة والـ ـنـ ـض ــوب ال ــدي ـم ـغ ــراف ــي لـبـعــض
املناطق والضغط على مناطق أخرى .غير أن
ّ
تتسم بهذا االسم بشكل
اإليكولوجيا  -ولو لم
ّ
ثابت إل في القرن العشرين  -كانت حاضرة
ّ
ّ
ّ
كوعي وكهاجس لدى عــدة مفكرين يسميهم
امل ـ ـ ـ ّ
ـؤرخ األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ُورسـ ـت ــر ()1941
ّ
بـ ـ ــ«رواد اإلي ـكــولــوج ـيــا» ،وه ــو ّ ع ـنــوان كتابه
الصادرة ترجمته الفرنسية مؤخرًا في سلسلة
الجيب لدى منشورات «أرتو»ُ .ي َع ّد هذا العمل
من كالسيكيات الفكر اإليكولوجي ،وتحديدًا
تاريخه ،ويمكن أن نضعه ضمن طيف واسع
ِ
ّ
مــن األبـحــاث واملــؤلـفــات التي حــاولــت تحديد
ً
أصــول فكرة اإليكولوجيا ،مـ ّـرة بالعودة إلى
تاريخ ظهور املصطلح ،ومـ ّـرات بالعودة إلى
ّ
مفكرين تقاطعوا مع عالقة اإلنسان بالطبيعة
ُ
مثل جان جاك روسو وكارل ماركس .ولم تخل
حتى ثقافتنا العربية من هذه الجهود ،إذ نجد
ُ
تبرعم الفكر اإليكولوجي
كثيرين ُيــرجـعــون
إلى ّ
مقدمة ابن خلدون .بالنسبة إلى ورستر،
َ
َ
ّ
فإن لإليكولوجيا أبوين؛ أب فكري هو هنري
دي ـف ـيــد ث ـ ــورو ،وق ــد وس ــم امل ــؤل ــف ت ـص ـ ّـورات ــه
بـ«اإليكولوجيا الرومانسية» ،وأب ِع ّ
لمي ،هو
تـشــارلــز دارويـ ــن ،وهــو ُمطلق «اإليكولوجيا
املـتـشــائـمــة» ،تـلــك الـتــي تـبــدو أق ــرب إلــى أفــام
نهايات العالم.
ّ
لـكــن الـكـتــاب لـيــس اخـتــزالـيــا بحيث يختصر
ُّ
انبالج الفكر اإليكولوجي في اسمني يطمئن
إل ـي ـه ـمــا ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس ،تـكـمــن قـيـمـتــه في
م ـحــاول ـتــه رس ــم مــرح ـلــة والدة ه ــذه املـعــرفــة
الـ ـج ــدي ــدة ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ش ـب ـكــة م ــن ال ـت ـفــاعــل
ب ــن األش ـخ ــاص وامل ـج ـت ـم ـعــات؛ ف ـب ــدون وعــي
جماعي ،أو بعبارة املؤلفّ :
ّ
«جو من التحفيز
الـثـقــافــي ال ـعــام» ح ــول قضية الـبـيـئــة ،مــا كــان
ليظهر حـ ّـس إيـكــولــوجــي .حــدث ذلــك بحسب
ّ
املخيلة
ورستر في عصر األنوار ،عصر انفالت
َ
املعرفية وط ْرق مشاريع كانت تبدو مستحيلة
منذ بضعة عقود .في ذلك القرن الثامن عشر،
ّ
ٌ
نسيج من املفاهيم مثل
ظهر ،بحسب املؤلف،
التوازن والوفرة والترابط والحالة الطبيعية
ّ
أرضية خصبة لتبلور مشروع بناء
ستكون
ّ
معرفي جديد هو اإليكولوجيا.
حقل
يعيد امل ـ ّ
ـؤرخ األمـيــركــي وضــع اللبنة األولــى
في هذا املشروع إلى شخصية غير معروفة
ك ـفــايــة ف ــي ال ـث ـقــافــة ال ـعــامــة الـ ـي ــوم ،جيلبير
قاض من بلدة سيلبورن جنوب
وايت ،وهو
ٍ
إن ـك ـل ـتــرا ،كــانــت ل ــه مـجـمــوعــة م ــن ال ـهــوايــات
الـفــرديــة الطريفة ،منها مـحــاولــة دارس ــة أثر
االنـتـقــال بــن الـفـصــول األرب ـعــة والـبـحــث في
منشأ التسميات ،وهــي أشـكــال مــن الهواية
كانت دارجة وقتها (مثلها مثل دراسة اللغات
ً
ّ
امليتة وجماجم الشعوب البعيدة) ،لكن قليال
منها قد تزامن مع منعطف تاريخي خطير،
ذلك أن إنكلترا آنــذاك كانت تعيش على وقع
ّ
ستغير مشهدها إلى األبد.
عاصفة
كــانــت ال ـثــورة الصناعية فــي بــدايــاتـهــا ،وقد
أخذ الهدوء الراسخ ألقاليم ّ
ّ
يتفسخ
برمتها
بالتدريج ،وحني وضع وايت كتابه «التاريخ
الطبيعي لسيلبورن» ( )1789لــم يكن يعلم

أيديولوجيا العقود األخيرة

ــ«رواد اإليكولوجيا» في كتاب جيب ،وهو
ظهرت الترجمة الفرنسية لـ ّ
مخصص لكتب مضمونة االنتشار ،كما يحدث أن ُتطبع كتب
حجم
ّ
بهذا الحجم إليصالها على مدى واسع ،وهو حال الكثير من الكتب
ّ
مؤخرًا .ظاهرة ترتبط بدخول دعاة الحفاظ على البيئة في
اإليكولوجية
العقود القليلة الماضية على خط السياسة ،وهو ما يعني أن اإليكولوجيا
نقدي بل باتت أقرب إلى األيديولوجيا.
لم تعد مجرّد خطاب
ّ

أنــه سيترك أث ـرًا سـيـ ّ
ـؤرخ بــه دونــالــد ُورستر
ظ ـهــور ّأول وع ــي مـبــاشــر ب ـض ــرورة صـعــود
عـقــل يـتـ ّ
ـدبــر الـجـنــون ال ــذي دخـلـتــه البشرية
ّ
م ــع ع ـصــر ال ـت ـص ـن ـيــع .ت ـفــطــن واي ـ ــت إلـ ــى أن
الطبيعية ،مثلها مثل معمار مدن الحضارات
القديمةّ ،
مهددة باالندثار ما لم تجد الرعاية
ّ
تدريجي ،وبالتالي
الكافية ،وأن هذا االندثار
ّ
فــإن كتابة تاريخ طبيعي بــات واجـبــا ،فبعد
عقود لــن يكون الــريــف البريطاني كما كــان،
وبعد قرون لن يبقى أي ريف كما كان في أي
مكان من العالم.
يـ ّـرى امل ـ ّ
ـؤرخ األميركي أنــه ،فــي نفس الفترة،
وضمن نفس الــوعــي تقريبًا (محاولة مسك

ظهرت اإليكولوجيا
كعقل يحاول أن يتدبّر
جنون عصر التصنيع
لوال صعود المعرفة
العابرة للتخصصات لما
ُ
كتب تاريخ البيئة

تجهيز لـ جان لوك كوركو ،بالقرب من مدينة نانت الفرنسية)Getty( 2007 ،
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ً
األح ـيــاء ،وهــي علوم وجــدت الطريق سالكة
للتبلور بـســرعــة بسسب الـحــاجــة إلـيـهــا من
وعلى وجه التحديد الدول
قبل مراكز القوىّ ،
ورؤوس األمـ ـ ــوال .ومل ــا كــانــت اإليـكــولــوجـيــا
ّ
فــي طــورهــا األول أق ــرب إل ــى مــرثـيــة مـبــكــرة،
ّ
كان من الطبيعي أل يقف وراء هــا الداعمون
ّ
ّ
قطاع اجتماعي
واملمو ّلون ،فلم تتحول إلى َ
ي ـس ـت ـقــل ّ ب ــذات ــه ،وهـ ـك ــذا ل ــم ي ـب ــق ل ـهــا ســوى
أن تـتـخــفــى فــي ع ـلــوم أخـ ــرى ،لـتـظـهــر ضمن
ّ
تتحول إلى
العلمية ،أو أن
انشغاالت داروين ِ
يوتوبيا ،كما هو الحال عند ثورو.
مــن أطــروحــات كتاب ورسـتــر حـضـ ُ
ـور مــا هو
ّ
َ
غـيــر حــداثــي كـعــوامــل مـغــذيــة لإليكولوجيا
باعتبارها إف ــرازًا معرفيًا لعصور الحداثة،
ح ـي ــث ُي ـظ ـه ــر ط ـ ــوال ك ـت ــاب ــه أث ـ ـ َـر ال ـخ ـل ـفـ ّـيــات
ّ
الــدي ـّن ـيــة لـلـمـنــظــريــن ال ــذي ــن ي ــذك ــره ــم ،وهــي
م ـ ــؤث ـ ــرات املـ ـعـ ـتـ ـق ــدات الـ ـت ــي ن ـ ـشـ ــأوا عـلـيـهــا
(األدب ـي ــات املسيحية تـحــديـدًا ،والـتــي يمكن
بسهولة تطويعها للخطاب اإليكولوجي)،
وأيـ ـ ـض ـ ــا ب ـح ـث ـه ــم ف ـ ــي ث ـ ـقـ ــافـ ــات أخـ ـ ـ ــرى عــن
مــرت ـكــزات فـكــريــة ،إذ كـثـيـرًا مــا تـقــاطـعــوا مع
ديـ ــانـ ــات شـ ــرق آسـ ـي ــا .وب ـش ـك ــل ع ـ ــامُ ،يـثـبــت
ٌ
ورسـ ـت ــر أن ال ـف ـكــر اإلي ـك ــول ــوج ــي م ــدي ــن في
ّ
تطوره إليمان ّ
الرواد بأفكار مثالية ونماذج
ّ
طوباوية كانت تحركهم نحو أهداف لم تكن
الح ّس
واضحة في
زمنهم ،فهي ال تنتمي إلى ِ
ّ
املـشـتــرك ،وال تـتــوفــر حتى امل ـفــردات الكافية
ل ـش ــرح أط ــروح ــات ـه ــم ،وقـ ــد أن ـت ــج ذلـ ــك طيفًا
مــن الخطابات املتجانسةّ ،مــن الفلسفة إلى
ّ ّ
مهمة كل َمن
العلوم املـجـ ّـردة ،وهو ما يعقد
ّ
التصدي لتاريخ الفكر اإليكولوجي.
يحاول
ب ـع ـي ـدًا ع ــن م ــوض ــوع ــه امل ـب ــاش ــر ،أي تــاري ــخ
اإليكولوجيا ،يمكن النظر إلى كتاب ُورستر
ع ـلــى كــونــه م ـحــاولــة ف ــي ف ـهــم ك ـيــف تـتـبـلــور
الـحـقــول املعرفية؛ إنـهــا فــي النهاية كائنات
تــاريـخـيــة ت ـت ـطـ ّـور عـبــر الــزمــن وت ـح ـتــاج إلــى
ش ــروط ح ـيــاة كـثـيــرة كــي تـسـتـمــر ،كـمــا أنها
ي ـم ـك ــن أن ت ـع ــان ــي مـ ــن ال ـن ـب ــذ وال ـت ـه ـم ـيــش،
ويمكنها  -ضمن ظروف مختلفة  -أن تزدهر
مثلما تزدهر البلدان واملدن.
من منظور آخرّ ،
يفسر الكتاب ،وهو يتناول
ّ
تاريخ اإليكولوجيا ،ملــاذا ظل هذا النوع من
الـكـتــابــات نـ ــادرًا .ط ــوال فـصــول كـتــاب ّ
«رواد
اإلي ـكــولــوج ـيــا» سـنـعــرف ك ــم ه ــو مـفـلـ ٌـت هــذا
ّ
نتحدث عن منجز عالم
التاريخ ،فنحن مـ ّـرة
ُ
نباتات مثل كارل فون ليني ،وحني يستدعى
ال ّ
بد من إضاءة بيئته في السويدّ ،
ومرة يأتي
ّ
ذكر نصوص هنري ديفيد ثورو ،وال بد في
وقتها من معرفة شيء عن سياقاتها األدبية
ّ
والفكرية .إذن ،في كل خطوة من كتابة تاريخ
ب ــداي ــات اإلي ـكــولــوج ـيــا ،ي ـجــد املـ ـ ـ ّ
ـؤرخ نفسه
ّ
ّ
متنوعة
مضطرًا للسفر بعيدًا ،في جغرافيات
ّ
وفي حقول معرفية متباينة ،ولعل التعقيد
الواضح في مسار هذه األسفار هو ما ّ
يفسر
صعوبة كتابة تاريخ اإليكولوجيا ،فمادته
تقع في تــواريــخ فـضــاءات كثيرة ،ويمكن أن
صعود نزعة املعرفة
نستنتج هنا أنــه لــوال َ
ال ـع ــاب ــرة لـلـتـخـ ّـصـصــات لـ ــا ك ــان م ــن املـمـكــن
كتابة هذا النوع من املادة التاريخية.
ّ
ُ
يتوقف بحث ُورستر عند أربعينيات القرن
ّ
املـ ــاضـ ــي ،ف ـم ــا ب ـع ــده ــا ي ـس ــم ـي ــه ب ــ«ال ـع ـص ــر
اإلي ـكــولــوجــي» (وم ـنــه عـصــرنــا ال ـي ــوم) ،ذلــك
ّ
تحولت فيه اإليكولوجيا إلــى ظاهرة
الــذي
ّ
كــوكـبـيــة لـهــا فــاعـلــيـتـهــا وثــواب ـت ـهــا ،بــل إنها
لمية -
اليوم باتت أقرب إلى جماعة ضغط ِع ّ
فكرية ،كما باتت  -وهي التي ُولدت متأخرة
عن بقية الحقول املعرفية  -تلتهم الكثير من
الـحـقــول املـ ـج ــاورة ،ومـنـهــا االق ـت ـصــاد وعلم
األحياء ،وأكثر من ذلك أخذت موقع القاضي
بني معارف وتكنولوجيات كثيرةّ ،
فأي بحث
ال ُيراعي املنظور اإليكولوجي بات منذ عقود
خارج دائرة اإلضافة املرغوبة للمعرفة.
ُ
ّ
تؤكد ذلك العودة الكثيفة إلى كتاب ُورستر
الــذي ظهرت نسخته األولــى فــي ّ ،1977ومن
ث ـ ّـم بـقــي املـ ـ ّ
ـؤرخ األمـيــركــي ي ـطـ ّـوره ويـشــذبــه،
وه ــو يــأتــي فــي طبعته الفرنسية ال ـيــوم في
ش ـك ــل ك ـت ــاب ج ـي ــب ،زه ـي ــد ال ـث ـم ــنُ ،م ـع ـت ـنـ ًـى
ب ــإخ ــراج ــه وج ـ ـ ــودة ورق ـ ـ ــه ،يـ ـح ــاول ت ــروي ــج
الفكر اإليـكــولــوجــي بشكل واض ــح وصــريــح.
وي ـ ـبـ ــدو كـ ـت ــاب ُورس ـ ـتـ ــر م ـن ــاس ـب ــا مل ـث ــل ه ــذا
ال ـ ــدور ال ــدع ــائ ـ ّـي ،ورب ـم ــا ال ـ ـ َـد َع ـ ـ ّ
ـوي؛ ك ـيــف ال
وهــو يعيدنا ّإلــى زمــن الـبــدايــات ،والبدايات
أسطورية وجذابة عادة...

عــن «امل ــرك ــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراس ـ ــة الـسـيــاســات»
صدرت حديثًا النسخة العربية من كتاب روسيا في
البحر األبيض املتوسط :حملة كاترينا العظمى
في األرخبيل للباحثني إ .م .سميليانسكايا ،وم .ب.
فيليجيف ،وي .ب .سميليانسكايا بترجمة محمد
دياب وجمال كمال القرى .يستعرض الكتاب املحاوالت
الروسية للعودة إلى املياه الدافئة من خالل فهم طبيعة
تحالفات موسكو فــي املنطقة وصراعاتها مــع الــدول
اإلقليمية على مدار أكثر من مئتني وخمسني عامًا؛ منذ
عهد بطرس األكبر ،مــرورًا بكاترينا الثانية وورثتها،
ً
والحقبة السوفييتية ،وصوال إلى النظام الحالي.
ف ــي ك ـت ــاب ــه ع ــال ــم ب ــا ت ــرب ــة :امل ــاض ــي وال ـح ــاض ــر
واملـسـتـقـبــل امل ـح ـفــوف بــامل ـخــاطــر لـ ــأرض تحت
أقدامنا الصادر عن «منشورات جامعة يــال» ،يتناول
ّ
املعقدة بني ّ
تغير املناخ
الباحث جو هاندلسمان الروابط
وتــآكــل الـتــربــة واألم ــن ال ـغــذائــي وامل ــائ ــي ،حـيــث ستكون
مساحات شاسعة من األراضي الزراعية قاحلة من التربة
السطحية خالل هذا القرن بسبب ّ
التلوث واالحتياجات
ّ
سيسبب أزمات ستعصف بالبشرية
املتزايدة للغذاء ،ما
ويـسـتــدعــي الـتـفـكـيــر بـطــرائــق مـبـتـكــرة مــن إج ــل تأمني
استدامة أطــول ،وقــد يكون مستغربًا ّأن جــزءًا من هذه
ّ
الحلول يمكن تعلمه من الحضارات القديمة.
ّ
للقاصة واملـتــرجـمــة األمـيــركـيــة ليديا دايـفــز (،)1947
صدر حديثًا ،لدى منشورات «مكميالن» في نيويورك،
ّ
مقاالت وحوارات
يضم
كتاب محاوالت :اثنان الذي
ٍ
ّ
للمؤلفة حول مهنتها األساسية :الترجمة .تتناول دايفز
ّ
التأثير الــذي تركه على مسيرتها ُ
قيامها بنقل كتاب
فرنسيني مثل مارسيل بروست وغوستاف فلوبير
إلى اإلنكليزية ،كما ّ
تعرج على زيارة لها إلى مدينة آرل
ّ
ّ
الفرنسية ،وعلى تعلمها لعدد من اللغات .الكتاب يأتي
بعد عمل حمل عنوان «مـحــاوالت :واحــد» تناولت فيه
ُّ
مواضيع مثل تقنيات الكتابة ،والفوتوغرافيا ،وتمثالت
الدين في األدب.
يبدو كتاب الجمهورية ألفالطون أشهر من ُي َع ّرف ،إذ
ّ ّ
فضولي إل وسبق أن سمع عنه ،هذا إن ّ لم
ما من قارئ
ّ
يقرأه .على أن شهرة ُعمل الفيلسوف اإلغريقي غطت
ـات أخ ــرى حــول املــوضــوع نفسه ،ال
نــوعــا مــا على كـتــابـ ٍ
ّ
سيما َ
كتاب ْي «الجمهورية» اللذين وضعهما الفيلسوفان
اإلغريقيان اآلخران :ديوجانس الكلبي وزينون الرواقي.
ك ـت ــاب «ال ـج ـم ـه ــوري ــات الـ ـث ــاث» الـ ـص ــادر حــدي ـثــا لــدى
منشورات «فران» الفلسفية في باريس ،بتحرير سوزان
أوسـ ــون وجــولـيـيــت لــوم ـيــر ،يـسـعــى إل ــى اإلض ـ ــاءة على
هذين الكتابني وإلى إيضاح عالقتهما وتقاطعاتهما مع
«جمهورية» أفالطون.
عن «مركز دراس ــات الــوحــدة العربية» صــدرت حديثًا
الطبعة الثانية من كتاب من جمر إلى جمر :صفحات
من ذكريات منير شفيق بتدوين وتحرير نافذ أبو
ّ
الفلسطيني ()1934
حسنةُ .يضيء العمل سيرة املفكر
ّ
منذ طفولته قبيل النكبة .مــرورًا باملحطات التاريخية
ّ
التي ّ
والتحوالت العربية
مرت بها القضية الفلسطينية،
ّ
ّ
واإلقليمية والدولية التي أثرت فيها َ .ال تعكس املذكرات،
ّ
كما نقرأ على غالف الكتاب ،وجهة نظر قادة «الصف
ّ
األول» في املقاومة الفلسطينية ،بل غلب عليها عرض
تجربة شفيق الشخصية ومقاربته للوضع السياسي
في كل مرحلة من مراحلها.
ب ـتــرج ـمــة طـ ــارق ع ـث ـم ــان ،ص ــدر حــدي ـثــا ع ــن «الـشـبـكــة
ال ـعــرب ـيــة لــأب ـحــاث وال ـن ـش ــر» ك ـتــاب ســوسـيــولــوجـيــا
الحرب والعنف لـ سينيشا مالشيفيتش ،وفيه يذهب
ّ
ّ
بشري بالعنف ،يتجلى في الثقافات
إلى وجود افتتان
الشعبية واألعـمــال األدبية والفنية واأللـعــاب التي تزخر
ب ـصــور الـعـنــف وأدوات ـ ـ ــهُ .ي ـح ــاول مــالـشـيـفـيـتــش تقديم
نظرية سوسيولوجية لنشأة العنف والحرب في املجتمع
َّ
النظريتني اللتني تعتبران ّأن اإلنسان
اإلنساني ،معتبرًا ّأن
عنيف بطبعه (ميكيافيلي وهــوبــز) ،أو مسالم بطبعه
ُ
(روسـ ــو وك ــان ــط) ال ت ـقـ ّـدمــان تـفـسـيـرًا ســوسـيــولــوجـ ّـيــا
دقيقًا لعالقة البشر بالحرب والعنف.
رأس املـ ـ ــال ال ـث ـق ــاف ــي وم ـس ـت ـق ـبــل ال ـت ـن ـم ـيــة فــي
السودان :دراسة ميدانية على مدينة الخرطوم
عنوان كتاب ملحمد عبد الراضي محمود صدر حديثًا
عن «الهيئة املصرية ّ
العامة للكتاب» .يعني «رأس املال
ّ
الثقافي» ،حسب املؤلف« ،مجموعة الرموز واملهارات
ُ ّ
الثقافية واللغوية واملعاني التي تمثل الثقافة السائدة،
ّ
وتـتـجــلــى فــي ال ـنــزعــات الـثـقــافـيــة ،وال ـع ــادات املكتسبة
من التنشئة االجتماعية والكتب والـشـهــادات العلمية
ّ
واملمارسات الثقافية» .ومن هنا يتناول املؤلف النخبة
ّ
فــي ال ـس ــودان ،مضيئًا عـلــى إنـتــاجــاتـهــا واتـجــاهــاتـهــا
ودرجة االهتمام بها في الدولة.

