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نجم الدين خلف اهلل

ــم 
َ
ــذه، يــعــيــش الــعــال فـــي أّيــامــنــا هــ

 ُحـــدوٍد، نلمسها في 
َ
بأسره أزمــة

 الحقول: حدود مواِرد الطاقة 
ّ

كل
ـــســـارعـــت وتـــيـــرة نــضــوبــهــا، وحــــدود 

َ
الــتــي ت

ــل املستقبل بــســبــب غــمــوضــه وانــعــدام  تــخــيُّ
ــتــــشــــرافــــه، وكــــذلــــك حــــدود  ــلـــى اســ ــدرة عـ ــ ــقـ ــ الـ
وهذه  التاريخ...  في  والفعل  واللغة  الَحَركة 
هي القضّية التي تصّدى لها املفّكر روجيه 
بول دروا بمعّية الصحافّية مونيك عطالن، 
في كتابهما الجديد »معنى الُحدود«، الذي 
صدر عن »دار أوبسرفاتور« منذ أّيام، وفيه 
التي  رات  التعريفات والتصوُّ  

ّ
إلــى جــل عــادا 

صــاغــهــا مــفــّكــرو الــغــرب حـــول هـــذا املــفــهــوم، 
ــيــــة. وقـــــد تـــمـــّكـــنـــا مــن  طــيــلــة الـــعـــقـــود املــــاضــ
 مــفــهــوم »الـــحـــّد«، 

ّ
إظــهــار إلـــى أّي مـــدى يــظــل

ا من أجل هيَكلة الفكر واملجتمعات،  ضرورّيً
ــرَب  بـــل والـــحـــيـــاة بــرّمــتــهــا، ضــمــن جـــولـــة أقــ
ــى الــتــســاؤل الــفــلــســفــي عـــن فــكــرة الــحــدود  إلـ
ــفــكــيــٍك َمــفــهــومــّي يعتمد 

َ
ومــعــانــيــهــا عــبــر ت

تاريخ األفكار منهًجا. 
ــــفــــان، وقـــــد تــــعــــّودا الــــخــــوض فــي 

ّ
يـــــرى املــــؤل

االنعتاق   
َّ
أن الــغــربــي،  العقل  الت  تــحــوُّ غــمــار 

ــحــاصــر اإلنــســان 
ُ
مــن هــذه املــحــدودّيــة الــتــي ت

فـــي َوعـــيـــه املـــجـــّرد، كــمــا فـــي َمــعــيــشــه املــــاّدي 
ــادة الــتــفــكــيــر فـــي مقولة  ــ ــيـــوم، يــقــتــضــي إعـ الـ
»الحدود« وإخضاعها للنقد والتحليل. فهل 
 الــحــدود، بمعناها 

ّ
لغى كــل

ُ
من الــواجــب أن ت

ــّي، كـــمـــا نــــــــادى بــــذلــــك مـــنـــاصـــرو  ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ الـ
ا  ا فعلّيً

ً
»االتحاد األوروبي« باعتبارها عائق

رها 
ّ
وف

ُ
أمام فرص االزدهار التاريخّية التي ت

 مــا دعا 
ُ
قـــاّرة كــبــرى مثل أوروبــــا؟ وهــو عــن

العشرين،  القرن  من  األول  النصف  في  إليه، 
دعاة القومّية العربية، وعلى رأسهم ساطع 
زريــق  وقسطنطن   )1968-1879( الحصري 
ذلـــك،  مـــن  الــعــكــس  عــلــى  أم   ،)2000  -1909(
ــشــديــدهــا، 

َ
ال بـــّد مــن إغـــالق هـــذه الـــحـــدود وت

حــتــى تــســتــعــيــَد دول أوروبـــــا وغــيــُرهــا مّمن 
فتح حدوَده على مصراَعيها، مبدأ السيادة 
الــوطــنــّيــة وتــتــحــّكــم فــي َجــحــافــل املــهــاجــريــن 
ــــحــــوى الــخــطــاب 

َ
ــئــــن، وهــــــذا ذاتــــــه ف والــــالجــ

ـــعـــبـــوّي، الـــحـــاضـــر بــــقــــّوة فــي 
َّ

الــيــمــيــنــّي الـــش
أوروّبا عموًما، وفي فرنسا على وجه خاص.

مسافات اجتماعية
ــيـــروس  ــذا الـــــســـــؤال أثــــنــــاء أزمـــــــة فـ ــ تــــأّكــــد هــ
كــوفــيــد-19 الــتــي وضــعــت الــوعــَي اإلنــســانــيَّ 
ــــات  ــافـ ــ ــــسـ ــه أمـــــــــام قـــضـــيـــة »املـ ــ ــوجـ ــ ــا لـ ــ ــ ــًه ــ وجــ
ــتــــرازيــــة،  ــيـــة«، واإلجـــــــــــراءات االحــ ــتـــمـــاعـ االجـ
ــتــــي يــنــبــغــي  ــا الـــــحـــــدود والــــقــــيــــود الــ ــهـ ــنـ ومـ
الت املواطنن ضمن 

ُّ
احترامها، سواًء في تنق

الـــدولـــة الـــواحـــدة، أو بــن الـــــّدول املــتــبــاعــدة، 
حتى غدا إغالق الحدود وإعادة فتحها من 
لجأ إليها الحكومات 

َ
بن اإلجــراءات التي ت

والدول من أجل الحفاظ على الصّحة العامة. 
كــمــا أشـــار الــكــاتــبــان إلـــى وجـــود بــعــٍد بيئي 
مهّم فــي مسألة الــحــدود وتــســاءال: هــل على 
أن يتوّسع بال نهاية وال ضوابط،  اإلنسان 
كـــاســـًرا كــل الــعــراقــيــل الــتــي تــقــف فــي وجهه 
ــادر الـــطـــاقـــّيـــة؟  ــ ــــصـ فــــي ســبــيــل اســـتـــنـــفـــاد املـ
ـــجـــال 

َ
ــقــه فـــي امل

ّ
أم عــلــيــه أن يــكــتــفــي بــمــا حــق

الــحــيــوي حــتــى ال يــفــرط فـــي تــدمــيــر مـــوارد 
الطبيعة وثرواتها التي باتت محدودة هي 
ــفــــرط. وحــتــى  ــ

ُ
خــــــرى بــفــعــل االســـتـــغـــالل امل

ُ
األ

على صعيد تنظيم قوانن املرور وضوابط 

السير، حصل جدال أخيٌر، في فرنسا، حول 
مــشــروعــيــة تــحــديــد الـــســـرعـــة الـــقـــصـــوى في 
الطرق السّيارة إلى حدود ثمانن كيلومتًرا 
فـــي الـــســـاعـــة، أو إطــــالق الــعــنــان لــلــســيــارات 
السير«،  »بحق  عوا 

ّ
يتمت حتى  وأصحابها 

دون قيد. وقــريــٌب من هــذا املشغل، ما نادى 
ــه أصــــحــــاب الــــــدّراجــــــات الـــنـــاريـــة مــــن حــق  بــ
تجاُوز السّيارات واملرور عبر مسالكها، فقد 
تظاهروا في عموم فرنسا من أجل الحصول 

على هذا الحق.
نا في حقول الفكر املجّرد 

ْ
فت

َ
ى الت

ّ
وهكذا فأن

حــــــــواراٍت  ــا  ــ ــدنـ ــ وَجـ الـــــواقـــــع،  أرض  عـــلـــى  أو 
ــــدود، إّمــــا  ــــحـ ــــول الـ ونــــقــــاشــــاٍت ال تــنــتــهــي حـ
تقريب  إلــى   

َ
وال سبيل حوها. 

َ
مل أو  لرسمها 

ــْن 
َ
 املــوقــف

َّ
ــْي املـــفـــارقـــة، ألن ــ

َ
ــَرف ــة بـــن طــ

ّ
الــشــق

ـــؤّيـــدون يــــرون في 
ُ
مــتــعــارضــان تـــمـــاًمـــا: فـــامل

ــا، يــحــفــظ الــُهــوّيــة 
ً
ــا حــصــيــن

ً
الـــحـــدود حــصــن

تهّددها  التي  الخارج  غوائل  من  وَيحميها 
ــبـــرهـــا  ــتـ ــــّيــــع خــــصــــوصــــيــــاِتــــهــــا. ويـــعـ

َ
فــــتــــض

ـــا لــفــضــاء 
ً
ــابــــل، خـــنـــق ــقــ ــــون، فــــي املــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ

يادينها الرحبة. 
َ
ا مل

ً
الحرّية الفسيح وتضييق

 طبع اإلنسان، بما هو إنسان، إنما هو 
َّ
إال أن

التوق إلى االنعتاق، ال االنكفاء في سجون 
االنغالق.

حقيقة  عـــن  يـــتـــســـاءال  لـــم  الـــجـــانـــَبـــن   
َّ
أن إال 

انطلق  بــل  ماهيته،  استقصيا  وال  »الــحــّد« 
كالهما من هذا املبدأ مدافعن ومعارضن، 
الــبــداهــات، واملسألة   مــن 

ً
كما لــو كــان بديهة

ـــعـــاصـــر يعيش 
ُ
بـــخـــالف ذلـــــك. فـــاإلنـــســـان امل

جاوز 
َ
ت إلــى  املفرط  وِقه 

َ
ت ا بن  ا حــاّدً

ً
تناقض

الحدود ورفعها، حتى يسير في اآلفــاق بال 
قيٍد، وبن رغبته في وضع ضوابط رسمّية 
ْي هذه 

َ
َرف

َ
ا على ذاته ومحيطه. وَبن ط

ً
حفاظ

وَينشط  الــوعــي  ك  ــحــرَّ
َ
َيــت الصعبة،  املــعــادلــة 

ــصــاغ األيــديــولــوجــيــات وتحبك 
ُ
الــخــيــال فــت

الروايات.

أمثلة قديمة
ــالت هـــذه املــفــارقــة فـــي األدب 

ُّ
وملــتــابــعــة تــمــث

والّدين والفلسفة، عاد الكاتبان إلى العصر 
الـــقـــديـــم والــــوســــيــــط، حـــيـــث طـــغـــت مـــســـارات 
ــــدود  تـــنـــصـــيـــر أوروبــــــــــا وتــــــأّكــــــدت مـــعـــهـــا حـ
»الخطيئة«، التي عملت كحاجز روحــّي، ثم 
إلى  انقلَب  أن  إلــى  ف 

ّ
تــطــّور مفهومها وتكث

ــت طــبــيــعــة »الـــحـــد« الــجــوهــريــة 
َ
ضـــــّده، فــبــات

ــا ُوضـــعـــت الـــحـــدود  ــ أن يـــكـــون مــنــتــَهــًكــا و»مـ
كــان الشأن  ــخــتــرق«. وكــذلــك 

ُ
جاَوز وت

َ
ت

ُ
لت إال 

إّبــان النهضة األوروبية، حيث ساد مفهوم 
ــه مـــفـــّكـــرو الــنــهــضــة  ــر بـ ـ

ّ
ــأث ــّدم، والــــــذي تـ ــقـ ــتـ الـ

 الحضارة الغربية هو 
ُ
العربية، فصار دَيَدن

دًما 
ُ
ق املــضــّي  العراقيل مــن أجــل  تحطيم كــل 

لكل ما يحول  نفًيا  م، 
ّ

التوّسع والتضخ في 
ــرء وتــحــقــيــقــه لــلــتــطــّور الــالمــتــنــاهــي،  بـــن املــ
هُر املوت. لكن 

َ
 باإلمكان ق

َّ
م أن ه توهَّ

ّ
حتى أن

ه 
ّ
ف اإلنسان عن غوايته ويدرك أن

ّ
َمتى يتوق

ال محالة محدوٌد في وجوده بحتمية املوت؟ 
يتساءل الكاتبان في الخاتمة.

فان عن 
ّ
على الصعيد املنهجي، أعرض املؤل

ب التطّورات التي 
ّ
ية التي تتعق

ّ
ط

َ
املقاربة الخ

با الرؤية 
ّ
رأت على مفهوم الحّد، كما تجن

َ
ط

الـــضـــّديـــة الــثــنــائــيــة )الـــحـــد مــقــابــل تـــجـــاوزه 
ا عن ذلك مقاربة 

ً
واختراقه(، واقترحا عوض

ــثـــل: »الــــحــــّد يـــفـــّرق  تــســتــعــرض تـــلـــويـــنـــات مـ
ــخــتــزل مـــا شــهــده 

َ
ــــد«، أي: عــنــاويــن ت وُيــــوحِّ

املفهوم، عبر التاريخ، من مدلوالٍت وقطائع. 

رهانات عربية
بـــأســـره،  الـــعـــالـــم  فــــي   ،

ً
 مـــنـــطـــقـــة

َّ
أن  

ّ
ــن ــ أظــ وال 

ـــهـــّمـــهـــا بل 
َ
تــطــاولــهــا إشــكــالــيــة الــــحــــدود وت

الذي  العربي،  م 
َ
العال منطقة  مثل  وتؤّرقها، 

 عـــلـــى فـــكـــرة حــــــدود افـــتـــراضـــّيـــة 
ً
قـــــام أصــــــال

ــــَدتــــهــــا  ــا، وأبَّ ــ ـ ــّيً ــ ــزئـ ــ ــا االســــتــــعــــمــــار جـ ــهــ ــمــ َرســ
طرّية 

ُ
الق والخصوصيات  االنفصال  نزعات 

ــادة الـــوطـــنـــيـــة«، بــعــد أن  ــيـ وخـــطـــابـــات »الـــسـ
كــــان قــائــًمــا عــلــى فــكــرة »األمـــــة اإلســالمــيــة« 
ــا وصــــراحــــة، بــالــحــدود 

ً
ــّر، ضــمــن ــقـ ـ

ُ
الــتــي ال ت

اإليمانّية  األّمــة  تعالي  باعتبار  الجغرافية، 
على كل قيٍد مكانّي. وما تــزال حــروب األّمة 
وصراعاتها ضد االستعمار الغربي، وضد 
»إسرائيل«، وحتى ضد الحركات اإلرهابية 
 
ً
ــدوٍد، َيــعــتــرف بــهــا تـــارة ــ ــَراع حــ ــ ــًرا، صـ ــ

ّ
مــــؤخ

ولــذلــك،  خــــرى. 
ُ
أ  

ً
ــارة تـ تذويبها  على  ويعمل 

الجيوسياسية في تاريخ  الرهانات  فقراءة 
ــــالل هـــذا  ــا، مــــن خــ ــتـــهـ ــيـ مــنــطــقــتــنــا وجـــغـــرافـ
الكتاب، كفيلة أن تهدي لنا مفاتيح جديدة 
ــــاق ال غــايــة  لــلــفــهــم والــتــعــقــل، وهــمــا فـــي اآلفـ

لهما وال انتهاء.
الكاتبان، فهما: روجيه بول دروا، من  وأّمــا 
مواليد سنة 1949 بباريس، وهو باحث في 
تــاريــخ األفــكــار وصــحــافــي فــرنــســي، يشتغل 
فــي »املــركــز الــوطــنــي للبحث الــعــلــمــي«، وقد 
ف ما يقرب من الثالثن كتاًبا حول تاريخ 

ّ
أل

من  العديد  إلــى  أعماله  ــرجــمــت 
ُ
وت املفاهيم، 

الــلــغــات، ومــونــيــك عــطــالن، وهـــي صحافّية 
تعمل بقناة فرنسا الثانية، وقد تخّصصت 
في الّصحافة الثقافية، وسبق لها أن عملت 
مــع دروا، حــيــث شــاركــتــه فــي تــألــيــف كتاب 
ّيرت حيواِتنا« )2012(، 

َ
»هذه الثورات التي غ

خرى.
ُ
إلى جانب كتب ومقاالت فردّية أ

عن مفهوم يعبر التاريخ والجغرافيا

هل ينبغي إلغاء 
الحدود الجغرافية 

بوصفها عائقًا؟

ال ينتهي الجدل 
حول الحدود، إّما لرسمها 

أو لَمحوها

ــف الــراديــكــالــي عــنــوان كــتــاٍب 
ّ
إدوارد ســعــيــد: املــثــق

للباحث العراقي رسول محمد رسول، صدر حديثًا لدى 
الرافدين«. يسعى رســول في عمله هذا إلى تقديم  »دار 
فًا 

ّ
ر الفلسطيني الراحل باعتباره مثق

ّ
سيرٍة فكرية للمفك

تجربته  فــي  أساسيًا  مــحــورًا  النقدية  املــمــارســة  لت 
ّ
شك

ف إلى صاحب »االستشراق« 
ِّ
)1935 - 2003(. ينظر املؤل

النقدية  باعتباره »ناقدًا جذريًا«، ويبحث في اشتغاالته 
املمارسة،  النقد، حيث قّسم هذه  لفعل  كما في تنظيره 
ر رسول، إلى أربعة أشكال؛ تبدأ بالعمل النقدي 

ّ
كما ُيذك

بالتأريخ  مـــرورًا  األدبــيــة،  بالنظرية  وتنتهي  الصحافي 
األدبي األكاديمي والتأويل.

ــراد بـــن قــاســم فـــي كــتــابــه الــغــزالــي  ــل الــبــاحــث مــ
ّ
يــحــل

ــة الــحــقــيــقــة: اإلحــــــــراج املــيــتــافــيــزيــقــي  ــيـــاسـ وسـ
كيفية  كلمة«،  »دار  عن  الصادر  التأويل،  ورهانات 
ل الحقيقة في مدّونة الفيلسوف املسلم )1058 - 

ّ
تشك

1111(، والتي صاغ من خاللها قانونه في التأويل الذي 
يستند إلى كفاية العقل البشري على املمارسة الحّرة 
للفهم واملحاججة والنقد، تمييزًا بني املمكن اإلنساني 
للعقل  املمكنة  املعرفة  بني  التمييز  أي  اإللهي،  واملطلق 
لــه. وألجــل تحصني هذه  املتاحة  اإللهية غير  واملعرفة 
الكفاية العقلية، أحكم توظيف علم املنطق في مجاالت 

املعرفة كما في فضاء العمل. 

بيت املقدس في عهد املماليك عنوان كتاب صدر 
حديثًا للباحث عبد الرحمن حمودة عن »دار الشروق«، 
ويــعــود فــيــه إلـــى لحظة انــتــصــار املــمــالــيــك عــلــى املــغــول 
في معركة عني جالوت )1260( وصّدهم عن احتالل 
القدس، حيث بسطوا نفوذهم على مصر وبالد الشام، 
وقاموا بتحويل املدينة من نيابة تتبع دمشق إلى والية 
ة، نتيجة اهتمامهم بها وسعيهم لحمايتها من 

ّ
مستقل

 
ً
الحمالت الصليبية املتتالية من خالل ربطها مباشرة
الفترة استقرارًا  تلك  فــي  الــقــدس  بــالــقــاهــرة. وشــهــدت 
وارتفاعًا كبيرًا في عدد سكانها، وغدت مركزًا ثقافيًا 

احتضن عشرات املؤّرخني والفقهاء.

يستعرض الباحث برناباس كالدر في كتابه العمارة: 
إلــى طــوارئ املناخ،  التاريخ  من عصور ما قبل 
ــة الـــعـــمـــارة  ــّصـ ــنــــشــــورات بـــيـــلـــكـــان«، قـ الــــصــــادر عــــن »مــ
وتــحــّوالتــهــا، بـــدءًا مــن اخــتــراع الــنــار مـــرورًا بــالــزراعــة ثم 
اكــتــشــاف الــوقــود األحـــفـــوري، على مـــدار 15 ألــف سنة، 
الصينية  واملــدن  القديمة  مضيئًا معالم مهّمة في رومــا 
الــقــديــمــة والــجــامــع األمــــوي فــي دمــشــق، وعــالقــة تشييد 
ُيستهلك  حيث  املناخية،  بالتغّيرات  وتشغيلها  املباني 
ــازات االحــتــبــاس الــحــراري  نــحــو 40% مــن انــبــعــاثــات غــ
ب كــوارث بيئية محتملة 

ّ
إلــى ضــرورة تجن عامليًا، الفتًا 

من خالل تقديم عمارة جميلة وذكية في آن.

مشروعية السلطة في الفكر السياسي اإلسالمي 
التونسي سمير ســاســي، صدر  للباحث  كــتــاٍب  عــنــواُن 
حديثًا عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« 
العمل  يــتــنــاول  الــدكــتــوراه«.  »أطـــروحـــات  ضمن سلسلة 
السلطة  مشروعية  ملسألة  والشرعية  الفقهية  األســـس 
في  تأثيراتها  متتّبعًا  الــوســيــط،  اإلســالمــي  العصر  فــي 
الكتاب  الفكر اإلسالمي حتى املرحلة املعاصرة. يتوّزع 
على ثالثة أقسام هي »املفاهيم املؤّسسة للمشروعية«، 
و»مرجعّية املشروعية«، و»أشكال توظيف املشروعية«. 
من مؤلفات سمير ساسي السابقة: »املواطنة بني الديني 

والسياسي عند برهان غليون« )2017(.

عن »معهد تونس للترجمة«، صدر حديثًا كتاب العبارة 
ر 

ّ
واملـــعـــنـــى: دراســــــات فـــي نــظــريــة األعـــمـــال للمفك

األكاديمي  بترجمة   )1932( ر. ســورل  جــون  األميركي 
والــبــاحــث الــتــونــســي شــكــري الــســعــدي. يــتــنــاول العمل 
الظاهرة  الــكــثــرة  أّن  باعتبار  اللغوية  األعــمــال  تصنيف 
فيها قابلة لالختزال في أصناف أو مقوالت قليلة، وأّن 
خرى، 

ُ
ها في ذلك شأن أي ظاهرة اجتماعية أ

ُ
اللغة، شأن

ذلك  فــي  ســـورل  ى 
ّ
يتبن التصنيف.  على  تستعصي  ال 

ة واملتعّدد إلى 
ّ
القاعدة القائلة بإمكانية ردِّ الكثرة إلى قل

واحـــد ومــا ال ينحصر إلــى عــدد مــحــدود مــن العناصر 
يمكن للذهن اإلحاطة به والسيطرة عليه.

الــديــمــقــراطــيــة: طــوق نــجــاة للمجتمعات والـــدول 
الــكــواري،  خليفة  علي  للباحث  كــتــاب  عــنــوان  العربية 
صـــدر حــديــثــًا عــن »مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة«. 
 
ً
إضافة إلى املقّدمة، يتضّمن العمل ثمانية عشر فصال
واملواطنة  الديمقراطية  مواضيع  تتناول  دراســاٍت  تضّم 
وحقوق اإلنسان في املجتمعات العربية وأبرز التحّديات 
وهي  الديمقراطية؛  لتحقيق  سعيها  في  تواجهها  التي 
ها »تمّس الكثير من 

ّ
مواضيع نقرأ في تقديم الكتاب بأن

املجتمعات  تــزال  ال  التي  والعوامل  واملشكالت  القضايا 
الــعــربــيــة تــواجــهــهــا الـــيـــوم، بــمــا فــيــهــا الــعــوامــل البنيوية 

الداخلية والعوامل الخارجية«.

بترجمة خلود عمرو، صدرت حديثًا عن »دار التنوير« 
ــتــــرا املـــغـــلـــوبـــن لـــلـــروائـــي الــنــيــجــيــري  روايـــــــة أوركــــســ
تــشــيــغــوزي أوبــيــومــا. يــــروي الــعــمــل، عــلــى لــســان قرين 
 
ً
البطل، قّصة مزارع دواجن ُيدعى تشننسو يعيش عزلة
ومعاناة بعد رحيل والــده وهــرب أخته، قبل أن يقع في 
بسبب  زواجهما  أهلها  ض 

ُ
يرف نــدالــي،  دعى 

ُ
ت فتاة  حــّب 

والسفر  ممتلكاته  بيع  إلــى  يدفعه  مــا  الطبقي،  الــفــارق 
إلى قبرص سعيًا للحصول على شهادة، ليكتشف أنه 
التقليدية،  وقع ضحية احتيال. في خضّم هذه الحكاية 
ينقل أوبيوما الكثير عن ثقافة شعب اإليبو في نيجيريا 

ومعتقداته ونظرته إلى الكون واإلنسان.

بعد أن كانت مجرّد أداة لدى المفّكرين وعلماء االجتماع والنفس، وغير 
ص  ذلك من مجاالت المعرفة، باتت المفاهيم ثيمًة في حّد ذاتها تخصَّ
لها المؤلفات ويُعاد تمحيصها ونقدها، وأكثر من ذلك تحضر أعمال 
تبحث في تاريخ نشوئها وتطّورها وتقبّلها وكيف تنتقل بين نصوص 
المفّكرين. حضرت في البداية المفاهيم الكبرى، ثم بدأت جهود الكتابة 

عن المفاهيم تالمس أكثر ما هو بسيط وقريب من الناس.

ولع حديث

نظرة أولى

معنى الحدود

التعريفات  ُجّل  إلى  المؤلّفان  األفكار، يعود  تاريخ  إلى منهج  استنادًا 
رات التي صاغها مفّكرون غربيّون، في العقود الماضية، حول  والتصوُّ
مفهوم الحدود، في محاولة إلعادة التفكير فيه، متسائلَين إلى أيِّ 

مدى يظّل المفهوم ضروريًّا لهيَكلة الفكر والمجتمعات

روجيه بول دروا ومونيك عطالن، 2011 )فيليب ماتساس(
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