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2020 أّول  ت�����ش�����ري�����ن   25

ك���ت���اب ال���ب���روف���س���ور ال���ش���اب ف��ران��ش��ي��س��ك��و 
 )Francesco Boldizzoni( بولديّزوني 
امل��ع��ن��ون ب���»ال��ت��ب��ش��ي��ر ب��ن��ه��اي��ة ال��رأس��م��ال��ي��ة: 
ماركس«  ك��ارل  منذ  قاصرة  فكرية  مغامرات 
 Foretelling the End of Capitalism:(
 Intellectual Misadventures since
Karl Marx(، الصادر قبل بضعة أشهر عن 
جامعة هارفرد األميركية، هو أحدث احملاوالت 
الفكرية  األصول  الهادئ  بالتفكر  تناولت  التي 
األولى لنشأة الرأسمالية، واملآالت املتوقعة لها.
وف��ران��ش��ي��س��ك��و ب���ول���دي���ّزون���ي )م���ول���ود ع��ام 
يعمل  إي��ط��ال��ي  اج��ت��م��اع  ع��ال��م  م���ؤّرخ   )1979
السياسية  للعلوم  أستاذاً  احلاضر  الوقت  في 
ف��ي اجل��ام��ع��ة ال��ن��روي��ج��ي��ة ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة، 
جامعة  من  ك��ّل  في  أس��ت��اذاً  عمل  أن  له  وسبق 
ت���وري���ن وج��ام��ع��ة ه��ل��س��ن��ك��ي، وق��ب��ل��ه��م��ا شغل 
بجامعة  ه��ول«  »كلير  كلية  في  بحثية  مواقع 
بالنك«  »ماكس  معهد  في  وكذلك  كامبردج، 
ل���دراس���ة امل��ج��ت��م��ع��ات ف���ي ك���ول���ون )أمل��ان��ي��ا(.
الشخصيات  م��ن  واح����داً  ب��ول��دي��ّزون��ي  وُي���ع���ُدّ 
األوروب�����ي�����ة امل���م���يّ���زة ف���ي م���ي���دان االق��ت��ص��اد 
ال��س��ي��اس��ي. ف��ق��د ق���ّدم م��س��اه��م��اٍت م��ؤث��رة في 
وط��ّور  وتأريخها،  الرأسمالية  النظرية  حقل 
ه��ي��ك��الً ف��ك��ري��اً ي��ؤك��د أه��م��ي��ة ت���أري���خ األف��ك��ار 
وامل��ف��اه��ي��م ف��ي ف��ه��م االق��ت��ص��اد احل��دي��ث. وق��د 
دع���ا ب���ول���دي���ّزون���ي إل���ى اع��ت��م��اد م��ق��ارب��ة غير 
دراس��ة  ف��ي   )anti-positivist( وضعية 
املقاربة  -تلك  واالجتماعية  التأريخية  العلوم 
االجتماعية،  ال��ه��ي��اك��ل  ب��ح��ث  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
وُيعَرف  النقدية.  والنظرية  الثقافي،  والتأويل 
أحد  ك��ون��ُه  ال��راه��ن  وقتنا  ف��ي  بولديّزوني  ع��ن 
أكابر النّقاد للتأريخ االقتصادي النيوليبرالي، 
للسياسات  ال��ن��اق��دة  ق��ن��اع��ات��ه  ع���ن  ع��بّ��ر  وق���د 
ال��ن��ي��ول��ي��ب��رال��ي��ة ف���ي ك��ت��اب��ه امل��ع��ن��ون ب���»ف��ق��ر 
االق��ت��ص��ادي«. ال��ت��أري��خ  بعث  إع���ادة  األغلبية: 
وألف بولديّزوني قبل كتابه هذا كتابني آخرين 
ص����ارا م��ص��دري��ن م��رج��ع��ي��ني ف���ي م��ي��دان��ه��م��ا: 
»وسائل وغايات: فكرة رأس املال في الغرب 
)1500-1970(« )2008(، و»فقر األغلبية: 
.)2011( االق��ت��ص��ادي«  التأريخ  بعث  إع���ادة 
أطروحاتهم  تدبيج  يواصلون  النقاد  فتئ  وما 
للرأسمالية  الوشيك  باملوت  املبشرة  التنظيرية 
هذه  فيها  هيمنت  التي  اللحظة  منذ  الصناعية 
بواكير  ف��ي  ال��غ��رب��ي  ال��ع��ال��م  ال��رأس��م��ال��ي��ة على 
ال���ق���رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر. ون��ح��ن ع��ل��ى أل��ف��ة مع 
لكننا   ،)Karl Marx( نبوءات كارل ماركس 
ماركس،  معاصُر  كتبه  ما  مع  بكثير  ألفة  أق��ل 
 ،)John Stuart Mill( ِمل جون ستيوارت 
ال��ف��ي��ل��س��وف اإلن���س���ان���وي ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي ك��ان 
االقتصاديات  ق��درة  مبعرفة  االه��ت��م��ام  عظيم 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ع���ل���ى ال���ب���ق���اء ف����ي امل������دى ال��ب��ع��ي��د.
وق��د ش��ه��دت ال��ن��ظ��ري��ات امل��ت��ص��ارع��ة اخلاصة 

ف��ران��ش��ي��س��ك��و ب��ول��دي��ّزون��ي وال��رأس��م��ال��ي��ة... 
ك���ي���ف أص���ب���ح���ت م����ش����روع����ًا ق�����اب�����ًا ل���ل���ح���ي���اة؟

الرأسمالية  للسياسات  احملتملة  بالنهايات 
التاسع  القرن  بواكير  منذ  مستدمياً  تواصالً 
ب��ع��ده��ا )أي حتى  م��ائ��ت��ي س��ن��ة  ع��ش��ر ح��ت��ى 
هذه  وك��ان��ت  ال��راه��ن��ة(،  الثالثة  األلفية  مطالع 
لتغير  م��واك��ب��ة  لتغييرات  ُع��رض��ة  ال��ن��ظ��ري��ات 
العالم الذي نعيشه، إذ ِمن جون ماينارد كينز 
وجوزيف   )John Maynard Keynes(
 )Joseph Schumpeter( ش��وم��ب��ي��ت��ر 
وهربرت   )Daniel Bell( ِب��ل  دانييل  حتى 
 ،)Herbert Marcuse( م������ارك������وز 
للعالم  متباينة  اس��ت��ج��اب��اٍت  امل��ن��ظ��رون  أب���دى 
ال����ذي ي��ع��ي��ش��ون ف��ي��ه، ب��ط��ري��ق��ة ان���ط���وت على 
املستقبل  ب��ش��أن  متقاطعة  مختلفة  ن���ب���وءات 
العالم. عليه  الذي سيكون  الدقيق  االقتصادي 
كونها  دوماً  الرأسمالية  نهاية  نبوءة  وبرهنت 
االستدامة  على  ال��ق��درة  م��ن  ل��ه  فكرياً  متريناً 
مثل ما للرأسمالية من قدرة على االستمرارية. 
احل��ال  ص��ار  لِ��َم  نتساءل:  أن  علينا  يجب  هنا، 
ال��ب��روف��س��ور  ل��ن��ا  ي���ق���دم  ن�����راه اآلن؟  إل����ى م���ا 
اجلديد  كتابه  ف��ي  ب��ول��دي��ّزون��ي  فرانشيسكو 
فكرية  مغامرات  الرأسمالية:  نهاية  »ن��ب��وءة 
فكرية  خريطة  م��ارك��س«  ك���ارل  منذ  ق��اص��رة 
مآالتها  ويشخص  املتصارعة،  النظريات  لهذه 
الفاشلة. والكتاب تأريخ شامل لهذه التوجهات 
منابت  توضيح  ج��اه��داً  يحاول  فهو  النظرية، 
ه���ذه األف���ك���ار، ث��م ينتهي ف��ي خ��امت��ة ال��ك��ت��اب 
الرأسمالية  جعلت  التي  الكيفية  توضيح  إل��ى 
م���ش���روع���اً ق���اب���اًل ل��ل��ب��ق��اء ع��ل��ى ق��ي��د احل���ي���اة.
»الرأسمالية  ه��و  اص��ط��الح��ي  توصيف  ث��ّم��ة 
املتأخرة« )Late Capitalism( وجد شيوعاً 
واسعاً بني عامة الناس في العقدين األخيرين، 
خاصة بعد أن أشاعه املنظر الثقافي فريدريك 
ج��ي��م��س��ون ). وق���د ب���دت م��ف��ردة »امل��ت��أخ��رة« 
ُيراد منه اإليحاء  بالرأسمالية توصيفاً  امللحقة 
بأن منظومتنا السياسية واالقتصادية الراهنة 
ميكن اإلطاحة بها في أي يوم من قابالت األيام 
الوقت  وفي  الزمن.  تقادم  بفعل  شاخت  ألنها 
الذي تشير فيه عبارة »الرأسمالية املتأخرة«، 
من  ب��ع��ٍض  إل��ى  بالطبع،  ال��دالل��ي  سياقها  ف��ي 
ب��ن��ى عليها م��ارك��س  ال��ت��ي  ال��رئ��ي��س��ي��ة  امل��ع��ال��م 
البروفسور  كتاب  ف��إن  االقتصادية،  نظريته 
يقدم  الرأسمالية(  نهاية  )ن��ب��وءة  بولديّزوني 
أف��ك��اراً  تدعم  الفكري  التأريخ  ح��ول  إض���اءات 
يقدم  املتأخرة«. كما  على شاكلة »الرأسمالية 
الكتاب مساءلة واستكشافاً للكيفية التي ميكن 
على  متجاوزاً  فعالً  حتقق  أن  للرأسمالية  بها 
واقع حالها الراهن، إذا ما كان مثل هذا التجاوز 
احلياة. قيد  على  للبقاء  عنها  بديل  ال  ض��رورة 
الكئيبة  التنبؤات  بسبب  حقاً  امل��رء  ويندهش 
اخل����اص����ة مب�����آل ال���رأس���م���ال���ي���ة ال���ت���ي أع��ق��ب��ت 
عام  أزم��ة  إل��ى  )إش���ارة  العاملية  املالية  األزم���ة 
مدفوعة  كانت  األك��ب��ر  الدهشة  لكن   ،)2008

بحقيقة مفادها أن الناس ما عادت تتعامل مع 
يجب  بذاته  قائماً  معطى  بصفتها  الرأسمالية 
شيئاً  احلقيقة  ه��ذه  ومثلت  ك��ان؛  كيفما  قبوله 
ثمانينيات  حقبة  في  نشأ  مسبوق  غير  جديداً 
تلك  وك��ان��ت  ال��ع��ش��ري��ن.  ال��ق��رن  وتسعينيات 
بثمار  نستمتع  ن��زال  م��ا  فيه  كنا  زم��ن��اً  احلقبة 
في  االجتماعية  والرفاهية  االجتماعي  السالم 
تلك  أن  واحل��ق  الثانية.  العاملية  احل��رب  أعقاب 
ُثلِمت  خضمها  ف��ي  عشنا  ال��ت��ي  االس��ت��ق��راري��ة 
تطلبت  لكنها  األخ���ي���رة،  امل��ال��ي��ة  األزم����ة  بفعل 
احلقيقة. ه��ذه  أبعاد  إلدراك  الوقت  من  بعضاً 
وقد كانت تسعينيات القرن املاضي عقداً تخلى 
لتغيير  الداعي  العتيد  شعاره  عن  اليسار  فيه 
الرأسمالية. والرأسمالية من جانبها تصاغرت 
للسياسات  ذل��ي��ل��ة  ب��ع��ب��ودي��ة  ق��ي��اده��ا  وم��ن��ح��ت 
النيوليبرالية التي اعتمدها كل من رونالد ريغان 
من  كل  الحقاً  عنها  ونافح  ثاتشر،  ومارغريت 
بل كلينتون وتوني بلير، ولم يكن بوسع هؤالء 
سوى  النيوليبرالية  املسيرة  عن  انشقوا  الذين 
ال��ف��ان��ت��ازي��ات  ظ���الل  إل���ى  ال��ل��ج��وء  يلتمسوا  أن 
اليوتوبية الهادئة، لذا عندما حلت األزمة املالية 
اليساريني  ه��ؤالء  أيقظت   ،2008 عام  العاملية 
ال��ت��ق��دم��ي��ني م���ن رق��دت��ه��م امل��ج��ل��ل��ة ب��ال��س��ب��ات. 
وحينها، وجد هؤالء أنفسهم على غير جاهزية 
وي��ذك��رن��ا  امل��س��ت��ج��دة.  األوض����اع  م��ع  للتعامل 
لكتابة  احل��اج��ة  ب��أن  بولديّزوني  البروفسور 
بيان  بضرورة  الشعور  من  نبعت  الكتاب  هذا 
الضرورة  عن  أيضاً  فضالً  السابقة،  احلقائق 
ال���ذي���ن ط���ال سباتهم  ل��ت��ذك��ي��ر ه����ؤالء  امل��ل��ح��ة 
الفكرية، وما  التي شكلت متبنياتهم  باألصول 
آلت إليه هذه األصول الفكرية في فترات الحقة.
يكتب بولديّزوني بنبرة سردية مشرقة معبراً 
الراديكالي  اليسار  تغافلها  لطاملا  حقيقة  عن 
اجل����دي����د، وامل����ب����ش����رون ب��ال��ن��ه��اي��ة ال��ق��ي��ام��ي��ة 
بالتأكيد  م���ارك���س  ك����ارل  ك���ان  ل��ل��رأس��م��ال��ي��ة: 
ِمن  وم��ا  الرأسمالية،  ب��ه  ج���اءت  مب��ا  مندهشاً 
ماركس.  فعل  م��ا  مبثل  الرأسمالية  فهم  أح��د 
 ،)Capital( امل��ال«  »رأس  كتاب  ق��راءة  فعند 
املرء أحياناً مبثل شعور من يصغي  قد يشعر 
إل����ى ص��ان��ع س���اع���ات وه����و ي��ت��ح��دث ب��ده��ش��ة 
طافحة عن ساعة فلكية عمالقة انتهى للتو من 

فحصها. ولكن رغم هذه احلقيقة، فإن ماركس 
لم يختزل وظيفة الرأسمالية إلى موضوعة من 
موضوعات امليكانيك، بل امتلك ماركس القدرة 
التأريخي،  الرأسمالية في سياقها  على وضع 
التي سبقتها. وتكمن  النُُظم  مثلما فعل مع كل 
مفرطاً  إمي��ان��اً  امتلك  أن��ه  ف��ي  م��ارك��س  معضلة 
في  يتجوهر  ال���ذي  للتأريخ  اخل���اص  بتأويله 
فكرة أن التغير التقني ميتلك القدرة على توليد 
التغير االجتماعي في املدى الطويل. نعلم اليوم، 
أن  اليوم،  نعلم  أن  ينبغي  نقول  أن  األص��ح  أو 
األمور أكثر تعقيداً من هذه الرؤية املاركسية.
وق���د م��ث��ل ج���ون س��ت��ي��وارت ِم����ْل روح����اً أكثر 
ُيبِد  لم  إذ  ماركس،  روح  مع  باملقارنة  عملية، 
امل��وت  بشأن  للتنبؤات  مستسلماً  ان��ق��ي��اداً  م��ل 
احمل��ت��وم ل��ل��رأس��م��ال��ي��ة، واك��ت��ف��ى ب��ال��ت��ف��ك��ر في 
وبيئية  إنسانية  تكاليف  لها  الرأسمالية  أن 
ل��ه��ا أن تستدمي  م��ق��دٍر  ل��ل��غ��اي��ة، وغ��ي��ر  ع��ال��ي��ة 
فقد  ه���ذا،  ع��ن  وف��ض��الً  مقبلة.  طويلة  ألزم���ان 
ق��درة اإلنسانية  ِم��ْل، وبثبات ص��ارم، في  آمن 
على االرت��ق��اء األخ��الق��ي، ل��ذل��ك راودت����ه آم��ال 
عريضة في أن ارتقاء احلضارة البشرية كفيٌل 
)راديكالياً(،  جذرياً  تغييراً  الرأسمالية  بتغيير 
تغيير. أي  على  عصياً  األم���ر  يصبح  أن  قبل 
من  بها  نخرج  أن  ميكن  التي  البليغة  األمثولة 
ق����راءة ك��ت��اب ال��ب��روف��س��ور ب��ول��دي��ّزون��ي هي 
نظاماً  األم���ر  نهاية  ف��ي  تبقى  الرأسمالية  أن 
تعتمد  عنه  الناجمة  املفاعيل  وأن  اجتماعياً، 
به،  احمليطة  املادية  الظروف  على  -بالتأكيد- 
وقائع  ع��ن  منفصلة  ب���رؤى  مرهونة  وليست 
احلياة احلقيقية، وأن التفكير الرغائبي ال ميكن 
أن يكون بديالً عن الوقائع املرئية على األرض.

مناقصة علنية
لتوفير كاشفات اكوستية

)INGL/TENDER/2020/22(

شركة نتيبي هجاز هتبعي ليسرائيل تعلن بذلك عن تعديل 
نشرت  التي  للمناقصة  العروض  لتقديم  االخير  الموعد 
بتاريخ 13.9.2020. تعديل تم نشره في اطار “تعديل 
www.ingl.co.il وتوضيح رقم 1” في موقع الشركة

تحت الرابط “مناقصات واعالنات”.
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מכרז פומבי 31/2019

מכרז (תוכנית חינוכית בגנים – תוכנית אור) 13ש"ש
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד

בהתאם לצו במועצות במקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה (נוהל קבלת עובדים) לשנת 1977 סעיף 7 
מכרז חיצוני , מודיעה מועצה מקומית עין מאהל על רצונה לאייש  משרת:

מתגברים/ות  דוברי ערבית  לתוכנית אור- תוכנית התערבות חינוכית בגנים
במסגרת יישום תוכנית 360 - התוכנית הלאומית לילדים בסיכון ביישוב משהד דרוש:

מתגברים/ות  דוברי ערבית  לתוכנית אור- תוכנית התערבות חינוכית בגנים
תיאור התפקיד:

עבודה ישירה עם ילדים הזקוקים לטיפוח והעשרה במסגרת גני ילדים.
הדרכת צוות והדרכת הורי הילדים איתם המתגבר/ת עובד/ת.

דרישות התפקיד:
תואר ראשון בתחומים הבאים: קלינאי/ת תקשורת, ריפוי  בעיסוק, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית,    -

תרפיה באמנויות, חינוך מיוחד. ( עדיפות לבעלי תואר שני).
עדיפות לבעל/ת ניסיון בעבודה עם ילדים והוריהם בגיל הרך מגיל 3-6. (3 שנים ניסיון לפחות).  -

עדיפות לבעלי ניסיון קודם בעבודה כמתגבר בתוכנית אור.  -
מוטיבציה גבוהה ומחויבות.  -

יכולת עבודה בצוות.  -
בעל/ת רקע בהנחיית הורים.  -

הגשת בקשות: 
המעוניינים בהגשת מועמדות למשרה הנ"ל יפנו עד ליום  חמישי  26/09/2019 בשעה 12:00 לידי גב' 

ג'אדה חביב אללה בשעות העבודה .
יש לצרף קורות חיים, תעודות ואישורים רלוונטיים והמלצות כמתחייב בדרישות המכרז 

בקשות שלא תכלולנה את התעודות והמסמכים והכישורים המתאימים לא תיענה.
בכבוד רב, אחמד חביב אללה יו"ר מ.מ עין מאהל 

المجلس المحلي عاين ماهل 
مناقصة علنية رقم 27/2019 

أخصائي نفسي تربوي مختص ) 6 ش”ش(
تمت كتابة المناقصة بصيغة المذكر لكنها موجهة موجهة للرجال والنساء على حد سواء

بناء على التعليمات السارية في المجالس المحلية )تعليمات قبول العمال للوظائف )إجراءات قبول العمال( 
لسنة 1977البند 7 للمناقصة الخارجية، يعلن المجلس المحلي عاين ماهل عن حاجته لشغل وظيفة:

غرف سكينة بإشراف وزارة التعليم قسم ش ف”ي
وصف الوظيفة: العناية باألطفال وذويهم، العمل مع طواقم التعليم، الصفوف ومجوعات األهل.

التأهيل والخبرة العملية:
.  أخصائي نفسي تعليم مختص.

.  مسجل في سجل األخصائيين النفسيين.
.  له خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في العالج الفردي.

.  األفضلية لألخصائيين النفسيين الذين عملو في غرف السكينة.
.  تلقي توصيات ذات صلة.

المهارات : األمانة، والخبرة، والمهارة الشخصية، اللباقة الجيدة، اإلبداع، القدرة على العمل تحت الضغط، القدرة 
على التنظيم والتخطيط، القدرة على التعبير كتابة ولفظا.

على المهتمين بتقدم الترشح للوظيفة المذكورة، التوجه حتى تاريخ 22/10/2019 الساعة  12:00  
لدى السيدة غادةحبيب هللا أثناء ساعات العمل.

يجب ارفاق السيرة الذاتية، الشهادات ذات الصلة والتوصيات كما هو مطلوب في وثائق المناقصة.
الطلبات التي ال توجد فيها الشهادات والتوصيات ذات الصلة والمناسبة لن يتم اإلستجابة لها.

مع فائق اإلحترام، أحمد حبيب هللا
 رئيس المجلس المحلي عين ماهل

مجلس المحلي عاين ماهل 
مناقصة علنية رقم 09/2020
لجمع، وازالة ومعالجة المخلفات

في أنحاء المجلس المحلي )مخلفات منزلية، تجارية، صناعية، الخردوات والبواقي(
تعديل اعالن
المناقصة المذكورة اعاله تم تغييرها وفق لما يلي:

 1. تم الغاء االلزامية لالشتراك في جولة المقاولين كشرط مسبق لالشتراك.
 2. شراء وثائق المناقصة يمكن ان يتم بواسطة حوالة بنكية. تلقي كتيب المناقصة منوط

     بتقديم اثبات الدفع الفعلي، لتلقي تفاصيل حساب البنك التابع للمجلس التوجه للسيد هشام
     او ليل قسم االستشفاء في السلطة المحلية:

     هاتف: 04-6086823
     فاكس: 04-6469532

     جوال: 050-8878309
hishamab@walla.co.il :البريد االكتروني     

3. كافة شروط المناقصة سارية كما هي.
مع فائق االحتالم، المجلس المحالي عاين ماهل

איאם / 8280623 

למועצה המקומית אבו גוש דרושים/ות:
מכרז 08/2020

מהנדס/ת מועצה 100% משרה
ניתן להגיש מועמדות עד תאריך 13/10/20 בשעה 12:00
הגשת מועמדות בצירוף "טפסי מועמד" מאתר המועצה 

 rohama@abugosh.muni.il :לפקס' 02-5795665 או למייל
טלפון: 02-6302700 שלוחה 5

נוסח מכרז ניתן לראות באתר המועצה המקומית אבו גוש.
סלים ג'בר

ראש המועצה

מועצה המקומית אבו גוש
מכרז 07/2020 - מבוטל

מהנדס/ת מועצה 100% משרה
ראש המועצהסלים ג'בר

בד בבד מפורסם מכרז חדש ומתוקן מס' 8/2020

المجلس المحلي ابو غوش مطلوب/ة
مناقصة 08/2020

مهندس /ة  مجلس 100 وظيفة
مكن تقديم الترشح حتى تاريخ 13/10/20 الساعة 12:00

تقديم الترشح منوط بارفاق”نموذج مرشح” من موقع المجلس فاكس 02-5795665 
rohama@abugosh.muni.il او بريد الكتروني 

صيغة المناقصة يمكن رؤيتها على موقع المجلس المحلي ابو غوش.
او على هاتف 6302700-02 بدالة رقم 5

سليم جبر
رئيس المجلس

المجلس المحلي ابو غوش مطلوب/ة
مناقصة 07/2020 ملغي

مهندس /ة  مجلس 100 وظيفة
تم نشر اعالن جديد ومعدل رقم 8/2020

سليم جبر
رئيس المجلس


