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القارة الأوروبية طاقة وحتمال لأعباء احلياة.
ويف ف�صل «ال� ُب�ع��د التاريخي لل�شمال ال��رو��س��ي»،
يح�صر الباحثون مهمتهم يف تق�صي طابع وهوية
ال�شمال يف التاريخ الأل�ف��ي لرو�سيا .ينب�شون يف
ه��ذا الف�صل اخل�صائ�ص الثقافية واالجتماعية
امل�ك��ون��ة للهوية ال�شمالية ل��رو��س�ي��ا ،ف�يرون�ه��ا يف
الغالب يف دائ ��رة احل ��وار ب�ين ال��رو���س وجريانهم
م��ن ال ��دول اال��س�ك�ن��دن��اف�ي��ة .ح ��دث ذل ��ك يف فجر
ال �ت��اري��خ ال��رو� �س��ي ع�ن��دم��ا دع ��ا ال ��رو� ��س الأم� ��راء
اال�سكندنافيني لإدارة بالدهم .ويف فرتة الفتنة
ال �ك�برى ،ح�ين ق��ام اجلي�ش ال��رو��س��ي وال�سويدي
ب� �ط ��رد ق� � ��وات ال �ق �ي �� �ص��ر دم� �ي �ت�ري امل ُ �ح �ت �ل ��ة م��ن
مو�سكو ،وم��ن ث��م ،بعد مائة ع��ام م��ن ذل��ك ،حني
�أ� �س ����س الأم�ب�راط ��ور ب�ط��ر���س الأول م��دي�ن��ة �سان
بطر�سبورج وجها لوجه مع الدول اال�سكندنافية،
وجعلها عا�صمة لبالده ،ومن يومها بد�أت مفردة
�شمال ترت�سخ يف الوعي اجلمعي الرو�سي وجتلت
يف خم �ت �ل��ف م �ن��اح��ي احل� �ي ��اة (م� ��ن ذل� ��ك �أ� �س �م��اء
امل �ج��االت الأدب �ي ��ة امل �ع��روف��ة :ال�ن�ح�ل��ة ال�شمالية،
زهور ال�شمال� ،أر�شيف ال�شمال�...إلخ) .كما ظهر
مو�ضوع ال�شمال مع بداية ال�سلطة ال�سوفيتية؛
حيث قامتْ بتجربة جريئة تتم َّثل ب�شق الطريق
ال �ب �ح ��ري ال �� �ش �م ��ايل ع �ل ��ى م �ق ��رب ��ة م ��ن ال�ق�ط��ب
ال�شمايل .ول�ك��نْ اعرت�ضت ه��ذا امل�شروع م�شاكل
فنية كبرية مما ت�سبب يف تعطيله ،ويتوقع لهذا
امل�شروع يف حالة �إمتامه مد االت�صال بني اجلزء
الأوروب��ي لرو�سيا ب�شرقها الأق�صى ،وهي م�سافة
ت�ستغرق �أ�سبوعا بالقطار حيث تلتف ب�سيبرييا.
وم ��ع ان�ه�ي��ار منظومة االحت ��اد ال�سوفيتي ال��ذي
اال�شرتاكي ،ويقف يف ُمواجهة
كان ُيثل ال�شر َق
َّ
الغرب الر�أ�سمايل بقيادة الواليات املتحدة ،اختفى
و�ضع رو�سيا كبلد �شرقي يف مقابل تعاظم هويتها
ال�شمالية.
ويف ال �ف �� �ص �ل�ين ال �ت��ال �ي�ين م ��ن ال �ك �ت ��اب -وه �م ��ا:
«ال�ب�راب ��رة ال���ش�م��ال�ي��ون واحل �� �ض��ارة ال���ش�م��ال�ي��ة»،
و»ت ��أث�ير ال�ع��وام��ل امل�ن��اخ�ي��ة يف ت�شكيل ال�ع�لاق��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب �ي�ن �� �س� �ك ��ان ال� ��� �ش� �م ��ال ال ��رو�� �س ��ي
الأوروب� � � ��ي» -ي�ه�ت��م ال �ب��اح �ث��ون ب��درا� �س��ة اجل��ان��ب
الثقايف ملناطق ال�شمال حمل بحثهم .يف نظرهم �أنَّ
طبيعة الظروف القا�سية لل�شمال الرو�سي حتَّمت
ع�ل��ى ال���س�ك��ان االل �ت��زام بطريقة عي�ش جماعية،
حتى غ��دت اجلماعية �إح��دى �أه��م �سمات املجتمع
ال��رو� �س��ي ق��اط �ب��ا .وم ��ن ال �� �س �م��ات الأخ � ��رى ال�ت��ي
ورث�ه��ا املجتمع ال��رو��س��ي م��ن الطبيعة القا�سية:
الإع�ل�اء م��ن قيمة الإن���س��ان وتثمني وج��وده على
قيد احل �ي��اة .ف��احل��اج��ة �إىل الأف� ��راد ك��ان��ت ملحة
ل�ل�أع �م��ال ال��زراع �ي��ة ال�ت��ي تتطلب ال�ك��د و�سرعة
التنفيذ؛ فال�صيف ق�صري للغاية واحلياة متعلقة
مبحا�صيله .ولل�سبب نف�سه ك��ان اجلميع رج��اال
ون�ساء يعملون جنبا �إىل جنب ،وبنف�س الوترية

والطاقةَّ � ،أما تربية الأطفال فيعهد بها للجدات،
وهو تقليد را�سخ ال يزال ي�ؤخذ به يف رو�سيا حتى
اليوم.
ث َّمة �آثا ٌر �أخرى ر�سمتها طبيعة ال�شمال القا�سية
يف م �ل�ام ��ح احل � �ي� ��اة وال �� �ش �خ �� �ص �ي ��ة ال ��رو�� �س� �ي ��ة.
ف��امل���س��اح��ات ال�ه��ائ�ل��ة اخل��ال�ي��ة م��ن ال �ط��رق لعبتْ
َد ْو ًرا يف ت�شكيل املجتمع القوي بدنيا ،وثبتت من
عالقاته الداخلية ،وعززت املعايري العالية جتاه
�أف� ��راده .وب�سبب ف�ت�رات ال �ف��راغ ال�ط��وي�ل��ة؛ حيث
الثلوج تغطي الأر���ض وزرعها معدوم ،تطورت يف
املجتمع احلرف اليدوية التي تعترب النواة الأوىل
لل�صناعات الرو�سية املتقدمة .وباملقابل ،ي�شري
ال�ب��اح�ث��ون �إىل �أنُ « :ب �ع��د امل�ستوطنات الرو�سية
ال�شمالية وغياب امل�صالح امل�شرتكة مع الآخرين
مهدت للعدمية القانونية هناك ،والتي �أ�صبحت
ف�ي�م��ا ب�ع��د ��س�م��ة لل�شعب ك �ل��ه .م �ث��ال ع�ل��ى ذل��ك:
فب�سبب وف��رة الغابات مل تواجه ال�سكان م�شكلة
ال��وق��ود وم��واد البناء وامل ��وارد الغذائية ،وعندما
�أرادت احلكومة املركزية يف الوقت احلا�ضر اتخاذ
�إج��راءات حلماية الغابات واحلفاظ على البيئة،
عار�ضها النا�س واعتربوا ذلك تعديا على حقوقهم
املوروثة عن �أ�سالفهم .وقد عقَّد عدم التفاهم هذا
العالقات بني ال�سلطات وال�سكان الذين عودتهم
الطبيعة على الر�ضوخ ال�سطحي لها فيما الداخل
يحتد ب�ق��وة .وجن��د ��ِ�س� َم��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ظ��روف
امل�ن��اخ�ي��ة ه��ذه م��اث�ل��ة يف ط�ب��ع الإن �� �س��ان ال��رو��س��ي،
فكما مل يكن مبقدوره �أن يقاوم جربوت الطبيعة
وا�ضطراره �إىل التجمل بالتوا�ضع جتاهها ،فقد
حتمل بنف�س املقدار ال�سلطة ومنفذيها من ر�ؤ�ساء
ومديرين؛ حيث ينظر �إليهم باعتبارهم « َم ْ�صد ًرا
لل�ضرر لي�س �إال» (�ص.)176:
ي�ج�م��ع ال�ب��اح�ث��ون ع�ل��ى �أن ق ��درة ال���س�ي�ط��رة على
امل�ساحات الوا�سعة هي ميزة �أ�سا�سية م�شرتكة لكل

ثقافات ال�شمال .والواقع �أن انخفا�ض الإنتاجية
الزراعية للمناطق ال�شمالية يتطلب توزُّع ال�سكان
وحركيتهم العالية يف �سبيل ك�سب الرزق؛ لذلك:
«�أ�س�س �أ�سالف الفايكنج دوال ذات مركزية �صارمة
( )...تربز فيها العقلية الر�صينة والرباجماتية
التي ك��ان يتحلى بها حكام املمالك النورمانية.
متثل ذلك يف النظرة �إىل القانون باعتباره �أف�ضل
�آلة لرت�سيخ �أركان الدولة .وظهرت الرباجماتية
حتى يف املعاجلات احل��ذرة للدين والكني�سة :مت
احلفاظ علي البابوية ،ولكن م�شاركتها يف ال�ش�ؤون
ال��دن �ي��وي��ة ك��ان��ت حم � ��دودة .ن ��رى �إرث الفايكنج
�أي�ضا يف طابع التمدد ل�شعوب �أوروب ��ا ،و�سعيهم
اال�ستثنائي لل�سيطرة على الأرا��ض��ي اخلارجية،
وحركتهم العالية التي ي�شوبها اجل�شع .كما ال
نن�سى �أن الثقافة الأجنلو�سك�سونية املهيمنة على
العامل احلديث هي الثقافة التي �أر�ست جذورها
ُبعيد غزو النورمان لربيطانيا (�ص.)55-56:
وي � ��در� � ��س م� ��ؤل� �ف ��و ال� �ك� �ت ��اب امل� � �ي � ��زات ال �ث �ق��اف �ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة لل�شعوب الأخ ��رى ،وبينهم املغول
ال ��ذي ��ن ت�ع�ت�بر ع��ا��ص�م�ت�ه��م «�أوالن ب ��ات ��ور» �أب ��رد
ع��ا��ص�م��ة يف ال �ع ��امل (ال ي��رت �ق��ع م�ت��و��س��ط درج ��ة
احل � ��رارة ف�ي�ه��ا ع ��ن �أرب � ��ع درج � ��ات حت ��ت ال���ص�ف��ر،
فيما املتو�سط ال�سنوي يف مو�سكو خم�س درجات
وثمانية �أع�شار ال��درج��ة) .ويعتقد الباحثون �أن
ال�ت���س��ام��ح واالن �ف �ت��اح �أب ��رز �سمتني م�ي��زت��ا امل�غ��ول
و� �س �م �ح��ت ل �ه��م �إث� �ب ��ات �إم �ك��ان��ات �ه��م احل �� �ض��اري��ة:
«مت �ك �ن ��وا م ��ن ا� �س �ت �ي �ع��اب امل �ج �ت �م �ع��ات الأخ� � ��رى،
وا�ستخدموا م��وارده��ا للمزيد من التو�سع .وقد
�أثبتت تلك املمار�سة فاعليتها العالية يف تنظيم
اجليو�ش و�إدارة الدولة (�ص.)56-57:
ي�ستنت ُج ال�ب��اح�ث��ون يف ف�صل «ال�ف���ض��اء ال��روح��ي
وال�ف�ك��ري ملنطقة القطب ال���ش�م��ايل» �أن ��ه -وعلى
ال ��رغ ��م م ��ن ال �ت �ن ��وع ال� �ع ��رق ��ي ،وت� �ف ��رد ال �ت �ط��ور
التاريخي والهوية الثقافية ل�شعوب ال�شمال� ،إال
�أن -ث�م��ة ��س�م��ات م�شرتكة ك�ث�يرة جت�م��ع بينهم؛
ومنها :امليل �إىل التو�سع اال�ستعماري ،والقدرة
على التكيف والبقاء على قيد احلياة يف ظروف
بيئية قا�سية ،و�ض�آلة التمييز االجتماعي ،ووجود
ف�ك��رة امل �� �س��اواة االج�ت�م��اع�ي��ة امل�ت��أ��ص�ل��ة يف ال��وع��ي،
واالنت�شار املت�أخر للم�سيحية ،وامل�ستوى العايل
من التنظيم الذاتي للمجتمع ،واالبتعاد عن ب�ؤر
احلياة ال�سيا�سية.
---------------------- الكتاب« :ال وجود ل�شمال واحد :ثمة �أ�شْ ُمل». امل�ؤلف :جمموعة م�ؤلفني. ال �ن��ا� �ش��ر :دار ل�ي�ن��ان��د ،م��و��س�ك��و  ،2016باللغةالرو�سية والإجنليزية.
 عدد ال�صفحات� 288 :صفحة.* كاتب ُعماين
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أشمل»
ثمة
«ال وجود لشمال واحدَّ :
ُ
تنوع مفهوم الشمال في النرويج وروسيا
ُّ
أحمد الرحبي *
و�س ً
عة ملفهوم ال�شمال مبعناه الثقايف واالجتماعي بالدرجة الأوىل ،والتاريخي وال�سيا�سي
ال�صادر
ْ
ُيقدِّ م هذا الكتاب َّ
باللغتي الرو�سية والإجنليزية نظر ًة ُم َّ
والكتاب ٌ
ٌ
م�شرتك قام به ُم�ؤ ِّرخون وباحثون من رو�سيا والرنويج� ،ضمن م�شروع
عمل
أثرا تاب ًعا لل ُبعد الثقايف/االجتماعي لظاهرة ال�شمال.
ُ
باعتبارهما جتل ًّيا �أو � ً
دويل كبري ُي ْع َرف با�سم «اجلوار غري املتماثل» الذي يهدف لدرا�سة ظاهرة ال�شمال من ُمتلف جوانبها� ،إىل جانب درا�سة تاريخ العالقات بني البلدين اجلارين يف
ال�شمال الأوروبي؛ �أي :رو�سيا والرنويج.
�إنَّ مفهو َم ال�شمال لرو�سيا والرنويج وب�ضعة بلدان �أوروبية �أخرى لي�س مفهو ًما �سيا�س ًّيا� ،أو جغراف ًّيا وح�سب ،و�إمنا ميتلك كذلك ُبعدا ثقاف ًّيا تتجلَّى خ�صو�صيته يف
يخ�ص الرنويج بالذات ،ال يختلف اثنان على �أنَّ ال�شمال
�أمزجة �سكان ال�شمال ومنط تفكريهم وخ�صائ�صهم العقلية وعاداتهم وتقاليدهم االجتماعية .وفيما
ُّ
مبفهومه االجتماعي والثقايف والنف�سي ُي�شكِّل الهوية الوطنية للغالبية ال�ساحقة من الرنويجيني .وفيما يتعلق برو�سيا ،ف�إنَّ طابعها ال�شمايل ل�صيق بهوية �إن�سانها
�أي�ضا ،ولكن �إذا ما حكمنا على هذا الطابع من اجلانب الأيديولوجي والعاطفي املرتبط بال�شمال واملت�أ�صل يف العقلية الرو�سية منذ املا�ضي البعيد .وعالوة على
ذلك ،وعلى الرغم من ِّ
كل الفوارق بني القوم الرو�سي ال�ساليف (يتوزَّع العرق ال�ساليف يف ثالث جهات :ال�سالف ال�شرقيون وهم االرو�س والبيالرو�س واالوكرانيون،
وال�سالف الغربيون ومنهم الت�شييكيون والبولنديون ،وال�سالف اجلنوبيون ومنهم ال�صرب و�سكان اجلبل الأ�سود ،على ال َّرغم من ِّ
كل الفوارق التي مت ِّيز هذا القوم
بالأقوام اال�سكندنافية� ،إال �أنَّ الباحثني يك�شفون عن �شبه كبري يف نظم القيم النمطية وال�سلوك الب�شري العام بني �سكان املناطق ال�شمالية :الرنويج ورو�سيا
وال�سويد وفنلندا.

و ُي ��ؤ ِّك��د الباحثون �أنَّ االه�ت�م��ا َم ال ��دو َّ
يل باملناطق
ال�شمالية ما ب��رح ي�شهد من� ًّوا م�ستم ًرا .وينطلق
ال � �ب� ��اح � �ث� ��ون م � ��ن ف� �ك ��رت�ي�ن ك �ب�ري �ي�ن ل �� �ص �ي��اغ��ة
�أط��روح�ت�ه��م ح��ول ال�شمال :الأوىل تنفي الفرق
بني �شمال وجنوب� ،شرق وغرب يف بناء احل�ضارة
الإن�سانية وجتعل جميع اجلهات الأربع على قدم
امل�ساواة يف ه��ذا ال�ش�أن� .أم��ا الفكرة الثانية فهي
كما ي�شري العنوان� -أنَّ هناك �أْ�ش ُم َل يف ال�شمالنف�سه� .أي االع�ت�راف بتن ُّوع ال�شمال داخليا من
ج�ه��ة اجل �غ��راف �ي��ا وم ��ن ج�ه��ة ��س�ير ال �ت ��اري ��خ .مع
ذل ��ك ميكننا ال�ت�ح��دث ع��ن احل �� �ض��ارة ال�شمالية
باعتبارها وحدة متجان�سة يف حوارها املتوتر مع
اجل �ن��وب .وي�ح��دد ال�ب��اح�ث��ون ح���ض��ارة ال�شمال يف
ثالثة �أقطاب :الأوروبية ،والرو�سية ،والأمريكية،
وي��رون �أن هذه احل�ضارة �شابة قيا�سا بح�ضارات
اجل �ن ��وب ،و�أن �ه ��ا ج ��اءت ل�ت�ح��ل حم��ل احل �� �ض��ارات
اجل�ن��وب�ي��ة ال�ق��دمي��ة .ويف ف�ترة ال�سبعينيات من
ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ب ��د�أ ال���س�ج��ال ي�شتد ب�ين ال�شمال
واجل � �ن� ��وب ،وب� � ��د�أت ب � ��وادر ال �� �ص ��راع ت �ظ �ه��ر على
ال���س�ط��ح ال ��س�ي�م��ا ع �ن��د م�ن��اق���ش��ة م���س��ائ��ل تتعلق
بالنظام االقت�صادي الدويل اجلديد.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أنَّ البع�ض م��ا زال ينظر �إىل
ال�شمال كمو�ضوع ع��دمي الأهمية ،و�أ َّن��ه لي�س �إال
ج��زءاً من الغرب وال يحظى باال�ستقاللية ،و�أنَّ



ال�ث�ق��ل ال �ف �ك��ري وال�ب�ح�ث��ي ي�ت�م��رك��ز ع�ل��ى ثنائية
«ال�شرق-الغرب» ،مع ذلك ب��د�أت ظاهرة ال�شمال
ت �خ��رج م��ن ال �ظ�لال وت�ت�م��وق��ع يف امل���س��اح��ة ال�ت��ي
�ست�ؤهلها الحقا مللء حيزها احلقيقي ،وقد بد�أت
�إره��ا� �ص��ات ذل ��ك تظهر للعلن؛ ح�ي��ث �أ��ص�ب��ح من
امل�ستحيل ال �ي��وم ال �ت �ح� ُّ�دث ع��ن التنمية العاملية
وت�ن�ب��ؤ امل�ستقبل ال�ب���ش��ري مب�ع��زل ع��ن ال���ش�م��ال.
�إ��ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ،ف ��إن��ه« :يف �إط ��ار تغري االجت��اه
اجليو�سيا�سي �إىل ال�شمال ،فقد تفاقم التناق�ض
ال�شمايل اجلنوبي وذل��ك ب�سبب ا�شتداد املناف�سة
العاملية على القطب ال�شمايل ملا ي�ضمه من موارد
طبيعية هائلة ،ولرغبة البلدان اجلنوبية يف �أخذ
ح�صتها منه .وعلى هذه اخللفية ،يرتاجع اليوم
ال���ص��راع التقليدي للع�صر احل��دي��ث ب�ين ال�شرق
وال�غ��رب ال��ذي ب��د�أ �أث�ن��اء احل ��روب النابوليونية،
بينما تبقى �أكرب ب�ؤرة لهذا ال�صراع ،املواجهة بني
الواليات املتحدة وال�صني» (�ص.)48:
وم��ن املعلوم �أنَّ يف فل�سفة املجتمعات التقليدية
ت�ت��أ��ص��ل ال �� �ص��ورة ال�ن�م�ط�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��دم اجل�ن��وب
على �أن��ه غني ومتح�ضر ،خالفا لل�شمال الفقري
وال�ب��دائ��ي وال�ق��ا��س��ي .ال�ي��وم ،كما ي�شري �إىل ذلك
�اب ه ��ذه الكلي�شات
م��ؤل�ف��و ال �ك �ت��اب ،ن�شهد ان �ق�ل َ
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة .وي ��ؤك��د ال�ب��اح�ث��ون على
دور ال�شمال يف راه��ن حياتنا ومتتعه بخ�صائ�ص

ال� ��زع� ��ام� ��ة احل� ��� �ض ��اري ��ة ،و�إم � �ك� ��ان� ��ات� ��ه ال �ع �ل �م �ي��ة
وال�صناعية الكبرية وتوفره على احلياة الكرمية
ل�سكانه .بعك�س اجلنوب العاملي الذي يعي�ش راهنا
قرينا بالفقر والتخلف واالكتظاظ ال�سكاين ما
فتح �شهية النزوح منه �إىل ال�شمال املزدهر .ويرى
ال�ب��اح�ث��ون �أن ال�ضغط ال���س�ك��اين للجنوب ميثل
ع��ام��ل تهديد للمناطق ال�شمالية ،و�أن موجات
الهجرة من اجلنوب ،وغريه من اجلهات ،مر�شحة
للت�صاعد ب�شكل دائم.
ويف ف�صل «مفهوم ال�شمال يف اخلريطة العقلية
ل�ل��أوروب� �ي�ي�ن» ،ي �ت �ط��رق ال �ب��اح �ث��ون �إىل امل�ف�ه��وم
امل�ت�ح��رك ل�ل���ش�م��ال ،و�أن ��ه ظ��ل م�ت��أث��را ب��الأح��داث
ال �ت��اري �خ �ي��ة وال� �ت� �ح ��والت ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ال �ك�ب�رى؛
وذلك بدءا من بروز ال�صدام بني االمرباطورية
ال ��روم ��ان �ي ��ة امل �ت �ح �� �ض��رة وال �ق �ب ��ائ ��ل اجل��رم��ان �ي��ة
ال�ب�رب ��ري ��ة ال� �ق ��ادم ��ة م ��ن ال �� �ش �م ��ال؛ ح �ي ��ث �أدى
قدومهم ذلك �إىل ر�سم �صورة لهم مغايرة ل�صورة
اجلنوبيني من �سكان �أوروبا .يف احلقبة الالحقة،
التي تن�سحب حتى الزمن احلديث ،ات�سع التباين
ب�ين اجل �ن��وب وال���ش�م��ال ع�ل��ى خلفية ال �ن ��زاع بني
العاملني الكاثوليكي واللوثري ،و أ�خ�يرا يف �أواخر
ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر و�أوائ � ��ل ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن،
ن �� �ش ��أت وان �ت �� �ش��رت ال �ف �ك��رة ع ��ن �أج �ن��ا���س ال���ش�م��ال
الأوروب��ي واعتبار �سكان ال�شمال من �أك�ثر �سكان

