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عن منظمة أفــكــار بـال حـدود
ومشروع بيت الحكمة الثاني

تأسست منظمة أفكار بال حدود عىل يد فيصل املطر 
الفكري  واالنغالق  التطرف  ملجابهة   ٢٠١٧ عام 
ولتوفري الصوت ملن ال صوت لهم. واجه فيصل املطر 
العراقية،  األهلية  الحرب  من  ونجا  التطرف  غلواء 
الختطافه  عديدة  ومحاوالت  الديكتاتورية  األنظمة 
من  مع  النظر  ووجهة  الرأي  يف  يختلف  ألنه  فقط 
يخالفوه قبل أن يصبح الجًئا ثم مواطًنا يف الواليات 
حدود  بال  أفكار  منظمة  تقوم  األمريكية.  املتحدة 
املتاح متاًحا،  أهداف أساسية: جعل غري  عىل ثالثة 

ومتويل  النقدي  التفكري  تشجيع 
بال  أفكار  منظمة  الخّالقة.  املشاريع 
غري  منظمة  مجرد  ليست  حدود 

ربحية إنها حركة بحد ذاتها.

تجمع برامج منظمة أفكار بال حدود 
وحقوق  رائدة  تعليمية  مبادرات  بني 

تركز  العنيفة.  ونتائجه  التطرف  ملكافحة  اإلنسان 
املتاح  غري  جعل  عىل  حدود  بال  أفكار  منظمة 
وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  للشباب 
إفريقيا متاًحا يف جميع أنحاء العامل. ويشمل ذلك 
العاملية،  اإلنسان  حقوق  حول  مناهج  وضع 

حول  واألدبيات  املقاالت  وترجمة 
الذاتية،  واملساعدة  النقدي،  التفكري 
املرأة،  وحقوق  العقلية،  والصحة 
الشباب  مع  كثب  عن  والعمل 
من  للتأكد  املنطقة  يف  والرشكاء 

سامع أصواتهم واحتياجاتهم.

تعمل منظمة أفكار بال حدود عىل متكني الشباب 
مهارات  الستخدام  املنطقة  أنحاء  جميع  يف 
للمشاركة يف نقاش حيوي حول  النقدي  التفكري 
تكون  ما  غالًبا  والتي  للجدل  املثرية  املوضوعات 
محظورة. تعتمد نظرية منظمة أفكار بال حدود يف 
ال  للمعرفة  تعطًشا  هناك  أن  حقيقة  عىل  التغيري 
املستبدين  والحكام  للديكتاتوريات  ميكن 

واملتطرفني القضاء عليه.

إن تغذية هذا التوجه بوجهات نظر ملهمة ومتكينية 
حول الروح اإلنسانية واملثابرة والفكر العلمي والقيم 
اإلنسانية املشرتكة لدى منظمة أفكار بال حدود ميكن 
يجعل  وبالتايل  املتطرفني،  تجنيد  جهود  من  يحد  أن 

العامل مكانًا أفضل وأكرث إرشاًقا للجميع.

بيت  برنامج  هو  حدود  بال  أفكار  منظمة  برامج  أبرز 
اسمه  أخذ  الذي  الثاين  الحكمة 
العرص  يف  التنوير  مركز  من 
لرتجمة  أنِشئ  الذي  العبايس 
مركزًا  وأصبح  اإلغريقية  العلوم 
تنويريًا ومقصًدا يسافر إليه كل 
بيت  مرشوع  يأخذ  علم.  طالب 
الحكمة الثاين الذي تأسس عام ٢٠١٨ عىل 
العرص  إحياء  نعيد  «نحن  شعار:  عاتقه 
الجيل  توظيف  خالل  من  اآلن»  الذهبي 
مجابهة  نحو  واملبادر  الخّالق  التفكري  صاحب  الشاب 
والنقدي،  العلمي  التفكري  وإحياء  املغلوطة  األفكار 
سنتعرف يف الصفحات األخرية من هذه املجلة عىل ما 
عّدة  مجاالت  يف  الثاين  الحكمة  بيت  مرشوع  أنجزه 
وترجمة  ويكيبيديا  عىل  العريب  املحتوى  إثراء  منها 
موضوعات  تناقش  فيديوهات  ونرش  الرصينة  الكتب 

مهمة.
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الدقائق الخمس
التي حددت عمل حياتي
بقلم رئيس التحرير فيصل المطر

والتطرف،  السلطوية  من  ُحر�ا  العيش  يف  رغبتي  بني  رصاع  قصتي  «إن 
ورغبة غريي يف أن أموت منهام.»

مع اقرتايب من الواحد والثالثني عاًما، أحببت أن أتأمل يف الدقائق الخمس التي حددت عمل حيايت إىل اآلن. 
الحرية  أجل  من  النضال  أهمية  يل  الخمس  الدقائق  هذه  أظهرت 

النضال  التي قد يؤدي فيها هذا  البقاع  النقدي، حتى يف  والتفكري 
إىل القتل.

كربُت يف بغداد، وشاهدت أصدقايئ وزماليئ يتطرفون عىل يد 
واحد،  بعد  واحًدا  الفاسدين.  وأصحابها  الكراهية  أيديولوجيات 

الربوباغندا والتخويف. تعاطف كثري منهم  أمام ضغوط  سقطوا 
مع مجموعات كالقاعدة. من شجاعتي –أو رمبا سذاجتي– كنُت 

رصيًحا  كنت  للمتطرفني.  املعادية  بآرايئ  أقراين  بني  الفم  ميلء 
باتجاهايت املؤيدة للحرية وللواليات املتحدة األمريكية. تبني 

يل بعد ذلك أن مثن الصدق يف بعض بقاع العامل قد ال 
يقل عن الحياة.

املثلجات  بعض  أريد  ماشًيا  كنت   ،٢٠٠٧ عام  يف 
والخبز يف حّيي يف مقاطعة العادل غرب بغداد. 
لغريي،  الخطر  قليل  يبدو  قد  الذي  النشاط  هذا 
تلك  يف  كان  خطرة.  عملية  يل  بالنسبة  كان 
الفرتة قد اخُتطف وُقتل كثري من األطباء مع 
املجاور  الطبيب  مكتب  اسُتهدف  أبنائهم. 
أن  عليه  أن  والدي حينها  قرر  والدي.  ملكتب 
األمان.  عن  بحًثا  املتحدة  اململكة  إىل  يرحل 
إذ  املثلجات،  بائع  إىل  مشيي  أثناء  ويف 
كانت الشمس ترضب وجهي، شعرت أنني 
يف  اكتسبت  قد  كنت  مالَحق.  أو  مراَقب 
مجتمعي سمعًة بأين مقاوم، وكان عىل 
لنفسه  التفكري  يجرؤ عىل  من  كل  ظهر 
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هدف للرصاص. أرسعت يف مشيي وسعيت إىل البائع.

سيارة  إّيل  اتجهت  الرئييس،  الطريق  يف  أميش  وأنا 
سوداء تحمل رجاًال ملثمني. مل يكن بيني وبني البائع 
إال خمس دقائق عندما امتلكني الرعب. ينىس كثريون 
تجّمد.  اهرب»:  أو  «قاتل  استجابة  يف  الثالث  الخيار 
األمر كأين  كان  التحرك.  أستطع  تخّشبت ساقاي ومل 
بدأ  ُشللت.  واحدة،  للحظة  بجسمي.  التحكم  فقدت 
إيل، «خذوه». كان عقيل  امللثمون يرصخون مشريين 
يف  يستجيب.  يكن  مل  جسمي  ولكن  «اهرب»،  يرصخ 
يف  أمريكية  حربية  سيارة  ظهرت  املناسب،  الوقت 
زاوية الطريق، فقرر امللثمون الرتاجع عندما رأوها. مل 
رشعت  ذهبوا،  عندما  عادل.  لرصاع  مستعدين  يكونوا 
أركض راجًعا إىل بيت عائلتي بأرسع ما استطعت. مل 

أشرت خبزًا وال مثلجات يف ذلك اليوم.

كان ذلك اليوم أقرب نقطة وصلتها من الخطف أو القتل 
بسبب سعيي إىل الحقيقة ورفيض االنصياع للتطرف. 
لكن هذه مل تكن املرة الوحيدة التي أعيش فيها شيًئا من 

هذا القبيل.

صورة من طفولتي مع أمي

هذه املشاهد مل تكن نادرة حيث ترعرعت

يف  وُقتل  سامر  األكرب  أخي  اخُتطف  شهور،  عدة  بعد 
طريقه إىل العمل يف شامل بغداد. لن أنىس بكاء أمي 
عليه. كان الحزن يدّمرها كل لحظة عىل مدى شهور. 
أدرس  وأنا  الثانية  الغرفة  من  بكاءها  أسمع  كنت 
الثانوية. رغم كل هذا،  املدرسة  النهايئ يف  المتحاين 
استطعت أن أنجح. كنت أعلم أن سامر ما كان لريىض 
أن يذهب موته سدى. كنت أعلم أن عّيل عمًال ال بد يل 

من التعلّم ألعمله.

التي  والقتل،  الخطف  محاولة  من  نجايت  لعبت  لقد 
يف  أساسي�ا  دوًرا  أخي،  موت  من  شهور  قبل  كانت 
تشكيل شخصيتي اليوم، ويف تحديد هديف من النضال 
شهدُت  لقد  األوسط.  الرشق  يف  التنوير  قيم  أجل  من 
شهادة  التطرف  يسببه  الذي  والحزن  والخراب  املوت 

عيان.

الدراسة يدخلون  يف الوقت الذي كان فيه زماليئ يف 
القاعدة وغريها من املجموعات املتطرفة، كنت أقيض 
باإلنجليزية.  اإلنرتنت  عىل  العلوم  أقرأ  الساعات 
املعرفة  النصوص  هذه  قراءة  عىل  قدريت  منحتني 
والحجة الالزمتني لرفض الذين حاولوا أدلجتي. مل يكن 
يأخذونهم  آباؤهم  يكن  مل  مثيل.  محظوظني  أقراين 
الحكومة  حظرتها  التي  اإلذاعة  محطات  ليسمعوا 

العراقية عندما كانوا صغاًرا، أما أيب فكان يأخذين.

أخي و٤ سنوات من عييش  بعد ١٠ سنوات من موت 
يف أمريكا الجًئا، قررت أن أبدأ منظمة أفكار بال حدود، 
مع صديقتي العزيزة مليسا تشن من سنغافورة. تقدم 
والرقابة  والسلطوية  للتطرف  إيجابي�ا  بديًال  برامجنا 
مع  نعمل  األوسط.  الرشق  يف  يسود  الذي  والعنف 
أصواتهم  وصول  لنضمن  املنطقة  يف  ورشكاء  شباب 
املنطقة  يف  الشباب  ندعم  نحن  حاجاتهم.  وتلبية 
النقدي،  التفكري  مهارات  استعامل  عىل  ونشجعه 
املثرية  املواضيع  عن  قوية  حية  نقاشات  يف  ليشارك 

إن قصتي رصاع بني رغبتي يف العيش
ُحرًّا من السلطوية والتطرف، ورغبة غريي

»يف أن أموت منهام.

«

لقد كان بني املتاح بالعربية واملتاح
باإلنكليزية عىل اإلنرتنت، فرق شاسع

»كاًم ونوًعا، ومل يزل.

«
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للجدل، التي كثريًا ما تكون محظورة.

جوع  وجود  حقيقة  عىل  للتغيري  نظريتنا  تعتمد 
الحكام  وال  الديكتاتوريات  تستطيع  ال  للمعرفة 
الجوع  إن إشباع هذا  إيقافه.  املتطرفون والسلطويون 
اإلنسانية  الروح  عن  ومتكينية  ملِهمة  نظر  بوجهات 
واملثابرة والفكر العلمي والقيم اإلنسانية املشرتكة، يحّد 
من جهود تجنيد املتطرفني، فيجعل العامل مكانًا أفضل 
وأجمل للجميع. إىل يومنا هذا، أضافت منظمتنا أكرث 

من ٤٠ كتابًا و٤٠ مليون كلمة إىل اإلنرتنت العريب.

بعد االنسحاب األمرييك من أفغانستان، منعت طالبان 
البنات من الذهاب إىل املدارس. متّول منظمتنا مدارس 
٧٢ من  أكرث  وظّفنا  وقد  القمع،  هذا  ملواجهة  رسية 

مرتجاًم.

الذين  أقراين  يف  كثريا  أفكّر  منونا،  اسـتمرار  مع 
انضموا إىل القاعدة. أفكر يف أنهم رمبا، رمبا لو كانوا 
كانت  أو  أفضـل،  معلومات  إىل  الوصول  يسـتطيعون 
أبدا  أعرف  لن  مختلًفا.  قرارهم  لكان  أفضل،  بيئتهم 
منو  مع  أنه  أومـن  لكـنني  الســؤال،  هذا  جــواب 
يستطيعون  الناس  من  مزيًدا  فإن  حدود،  بال  أفكار 
اختيار أن يفكروا ألنفسهم، وأن التطرف سينحرس يف 
املنطقة شيًئا فشيًئا. لو نجا طفل واحد من مجموعات 
الكراهية هذه لكان نجاًحا كافًيا، وإنه لوسام حيايت أن 

أناضل من أجل هذه القيم.

أنا ومليسا تشن

يف مخيم الالجئني اليزيديني يف دهوك، العراق

حدود/ بال  حدود/أفكار  بال  حدودhttps://www.ideasbeyondborders.orgأفكار  بال  حدودhttps://www.ideasbeyondborders.orgأفكار  بال  أفكار 
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هل اإلنسان شرير
بطبيعته؟ 

ناقش الفالسفة منذ عدة قرون ثنائية الخري والرش يف 
كبري،  بشكل  آراؤهم  وتنوعت  البرشية،  الطبيعة 
رأى  إذ  التناقض،  حد  األحيان  بعض  يف  ووصلت 
يعيش  وأنه  الرش،  عىل  مجبول  اإلنسان  أن  بعضهم 
إلظهار  املناسبة  الفرصة  بانتظار  حياته  مجمل 
آخرون  فالسفة  تبنى  باملقابل،  العدوانية.  مشاعره 
الرأي املناقض املتمثل بكون اإلنسان لطيف بطبعه ما 

مل يؤثر عليه املجتمع الفاسد.

رأى أرسطو أن اإلنسان يتعلم األخالق ويتلقنها، وأن 
البرش ولدوا «مخلوقات غري أخالقية»، وأن الجهل 

املذهب  فالسفة  اعترب  فيام  الرشور،  كل  أصل 
البرش  هوبز،  توماس  أمثال  من  التشاؤمي، 
ويجب  و«متوحشني»،  «سيئني» 

أخالقية  قواعد  فرض 
جامح  لكبح  عليهم 

وتحقيق  وحشيتهم 
املجتمع.  ازدهار 

جان  انتقد  باملقابل، 
روسو  جاك 

ي  أ ر

هوبز، واعترب أن اإلنسان لطيف ونقي بطبعه ما مل 
ينشأ يف مجتمع فاسد ينترش فيه الظلم الناتج عن 
أن  رأى  فقد  فرويد  سيغموند  أما  الطبقية.  األنظمة 
يف  علًنا  تظهر  رشيرة   عدوانية  غريزة  لإلنسان 
الحروب، و يقول إن الكائن الحي يحافظ عىل حياته 
هذه  وتظهر  دخيلة،  أخرى  حياة  تدمري  طريق  عن 
بقتله  اإلنسان  عند  الرشيرة  العدوانية  الغريزة 

الحرشات الصغرية أو الحيوانات.

روبرت  الويلزي،  الفيلسوف  اتخذ  وذاك،  هذا  بني 
أوين، موقًفا مميزًا، إذ رأى أن شخصية 
وجيناته  ملوروثاته  نتاج  اإلنسان 
وبيئته املحيطة، فال هو رشير وال هو 
خرّي. يرى أوين أن اإلنسان ال يتحكم 
فيها  تتشكل  التي  بالظروف 
شخصيته، وبالتايل، ال ميكن مديح 
حياتهم.  منط  أو  سلوكهم  عىل  األفراد 
«أن  مفاده  الستنتاج  أوين  املبدأ  هذا  قاد 
يتطلب  للشخصية  الصحيح  البناء 
-جسدية  بيئية  لتأثريات  تعريضها 
مناسبة  وأخالقية-  واجتامعية 

منذ سنوات الحياة األوىل».

األبحاث  من  العديد  دعمت 
أوين  نظرية  والدراسات 
العوامل  تأثري  حول 
والبيولوجية  البيئية 
عىل  واالجتامعية 
الحالة  تطور 
لألفراد،  السلوكية 
مقالنا  يف  وسنتحدث 
هذه  بعض  عن  هذا 

العوامل.
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العوامل االجتماعية

اعترب رائد النظرية السلوكية، ألربت باندورا، أن للعوامل البيئية املكتسبة التأثري األكرب عىل خلق ميول إجرامية 
عند اإلنسان، فالسلوك اإلجرامي، من وجهة نظر سلوكية، هو سلوك يكتسبه املجرم من خالل الخربات التي 

مير بها، ويتوطّد بالتعزيز اإليجايب املتمثل بتحقيق بعض األهداف من خالله.
يعد الفقر أحد أهم العوامل التي تؤثر عىل الحالة العدوانية لألفراد، وغالًبا ما يرتبط فقر الحال بالجرمية. يلعب 
اإلجهاد والتوتر واإلحباط الناجم عن العجز عن تحصيل املوارد املالية أو األساسيات الغذائية دوًرا مهاًم يف 
ما  تأمني  عىل  القادرين  املرفهني  األثرياء  األفراد  مع  باملقارنة  الجرمية  الرتكاب  ميًال  أكرث  الفقراء  جعل 
قدرات  برتاجع  تتسبب  التي  املشاكل  أهم  من  أيًضا  التغذية  سوء  يعد  الفقر،  جانب  إىل  بسهولة.  يحتاجونه 

األفراد عىل التعلم وضعف التحكم بانفعاالتهم.
واتبعوا  سنوات  ثالث  العمر  من  يبلغون  الذين  األطفال  عند  الدماغية  الوظائف  أن  راين  أدريان  العامل  وجد 
النشاط  أقرانهم، وأن  الرياضية واملهارات املعرفية تفوقت عىل  الجيدة والتامرين  التغذية  برنامًجا يركز عىل 
مل  الذين  أقرانهم  عن   ٪٣٤ بنسبة  انخفض  قد  العمر،  من  والعرشين  الثالثة  بلوغهم  مع  عندهم،  اإلجرامي 
يخضعوا لنفس الربنامج. اكتشف الدكتور ديفيد أولدز أيًضا يف أحد تجاربه أن األمهات الحوامل ذوات الدخل 
املنخفض والاليت ترددت عليهّن ممرضات املنزل بانتظام وتحدثن إليهن عن مواضيع متعلقة بالصحة والتعليم 
عرش،  الخامسة  سن  قبل  ما  جرم  الرتكابهم  عليهم  القبض  ألقي  أطفال  إلنجاب  عرضة  أقل  كن  واألمومة، 

باملقارنة مع أقرانهّن الاليت مل ترتدد عليهن املمرضات.
ميكن لنشأة األطفال يف منزل تشيع فيه ظواهر العنف بني الوالدين أن 

مع  للتعامل  قابلية  أكرث  وتجعلهم  عندهم،  عدوانًيا  سلوكًا  تبني 
مشاكلهم بوسائل عنيفة. أظهر عامل النفس، ألربت باندورا، 

التعلم  أهمية  االجتامعي،  التعلم  نظرية  كتابه،  يف 
اإلنسان  عند  العدواين  السلوك  تنمية  يف  االجتامعي 
لنامذج  األفراد  تعرض  يتسبب  أن  إمكانية  عىل  وأكد 
عنيفة بتحفيز العوامل النفسية والبيولوجية املوجودة 

مسبًقا ما يهيئهم لتبني سلوكيات عدوانية.
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العوامل الجسمانية البيولوجية
سيزار  اإليطايل  الجيش  يف  العسكري  الطبيب  أعطى 
الوراثية  العوامل  املجرم)  (الرجل  كتابه  يف  لومربوزو 
والبيولوجية والتكوين الفيزيولوجي للفرد الدور األكرب 
يف خلق امليول العدوانية عنده، بل وذهب أبعد من ذلك، 
يرتكبها  التي  الجرائم  نوع  تحديد  إمكانية  ادعى  عندما 
وتكوينه  الجسدية  صفاته  دراسة  خالل  من  الشخص 

العضوي.

ظهرت العديد من األبحاث التي تربط السلوك العدواين 
ومن  له،  والبيولوجي  العضوي  بالتكوين  اإلنسان  عند 
التفسريات الحديثة للسلوك اإلجرامي ارتباطه مبورثات 
من  معني  نوع  إنتاج  مستويات  تباين  تسبب  جينية 
الدماغ  من  معني  جزء  حجم  تفاوت  أو  الهرمونات، 
التي  املخربية  التجارب  أثبتت  العوامل.  من  وغريها 
أجراها العامل ستيفن سومي أنه من املمكن أن يتسبب 

أوىل  يف  واإلهامل  املعاملة  لسوء  الطفل  تعرض 
دائم  انخفاض  بحدوث  حياته  سنوات 

مبستويات هرمون السريوتونني، الذي 
له دور مهم يف عدة وظائف دماغية 

مبا يف ذلك تنظيم الحاالت العاطفية، 
ميول  ظهور  احتامل  زيادة  وبالتايل 

عدوانية عنيفة عنده.

دراسة  ذلك  يف  مبا  األبحاث،  من  العديد  أشارت 
داسنت  الدكتور  أجراها  التي  األعصاب  تصوير 

بني  االرتباط  إىل  بيتسربغ،  جامعة  من  بارديني 
استنتج  للعنف.  وامليل  الدماغية  اللوزة  حجم 

عىل  جرت  التي  تجربته  خالل  من  بارديني، 
أن  رجل،   ٥٠٣ من  مكونة  مجموعة 

دماغية  لوزة  ميلكون  الذين  األشخاص 
أصغر من الحجم الطبيعي أكرث عرضة 
وعنيفة،  عدوانية  سلوكيات  التّباع 
األخرى  العوامل  عن  النظر  برصف 
ذلك  يف  مبا  السلوك،  عىل  املؤثرة 

والسوابق  االجتامعية  الخلفية 
ومنها  أخرى،  أبحاث  أشارت  اإلجرامية. 

من  جلني  أندريا  النفس  عاملة  أجرتها  التي 
الدماغية  اللوزة  نشاط  أن  أالباما،  جامعة 

(وليس حجمها فقط) يكون منخفًضا نسبًيا عند 

عند أولئك الذين ميتلكون ميوًال سيكوباتية.

السلوك  عىل   MAOA جني  تأثري  اكتشاف  جاء 
التكوين  تأثري  فكرة  عىل  ليؤكد  البرشي 
الفيزيولوجي لإلنسان عىل نشاطه العدواين. فقد 
أكدت العديد من التجارب، من بينها تجربة أستاذة 
روز  براون،  جامعة  يف  السياسية  العلوم 
أن  شخص،   ٧٨ عىل  أجرتها  التي  مكديرموت، 
يحملون  الذين  األفراد  عند  العدوانية  مستويات 
من  أعىل  كانت  النشاط  منخفض   MAOA جني 
MAOA جني  يحملون  الذين  أولئك  عند  مثيالتها 

نشط.

  

بني  العالقة  املخطط  هذا  يظهر 
املعادي  السلوك  ظهور  معدالت 
للمجتمع عند البالغ وسوء معاملته 
بني  ويفرق  الطفولة،  مرحلة  يف 
األفراد  فيها  يحمل  األوىل  حالتني، 
الرمادي)،  (اللون  نشيط   MAOA جني 
النشاط (اللون  MAOA منخفض  وجني 
الكحيل)، وذلك وفًقا للدراسة التي وضعتها 

مكديرموت.
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خاتمة
االضطهاد  أو  الرضب  أو  لإليذاء  يتعرضون  الذين  األطفال  أن  الذكر  آنفة  االجتامعية  واألبحاث  التجارب  تظهر 
معرضون لخطر اإلصابة باضطراب السلوك ولظهور أعراض شخصية معادية للمجتمع، والتحول ملجرمني. مع 
وفًقا  يعتمد،  ما  له، وهو  يتعرضون  الذي  املعاملة  لسوء  استجابتهم  األطفال يف  بني  كبري  اختالف  هناك  ذلك، 
التي ذكرناها سابًقا، عىل عدة عوامل لها عالقة بالرتكيب الجسامين لألفراد، مبا يف ذلك  البيولوجية  لألبحاث 

نشاط جني MAOA، وحجم ونشاط اللوزة الدماغية، ومستويات السريوتونني يف جسم اإلنسان وغريها.

فهل تكفي هذه األبحاث إلثبات صحة نظرية روبرت أوين التي تنفي وجود صفة خري أو رش عامة عند البرش، 
التي  الرعاية والدعم  التي نشأ فيها ومبستويات  وتفرتض أن شخصية اإلنسان مرتبطة بشكل حرصي بالبيئة 

حصل عليها يف طفولته وبعوامل بيولوجية أخرى ال ميلك القدرة عىل التحكم بها؟
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ليكن غرضك من القراءة

اكتساب قريحٍة مستقلة

وفكر واسع،

وملكة تقوى عىل االبتكار،

فكل كتاب يرمي إىل إحدى

هذه الثالث

فاقرأه.

~ مصطفى صادق الرافعي
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معجزة ألمانيا االقتصاديـة
بعد الحرب العالمية الثانية

أملانيا مدمًرا بعد  يف عام ١٩٤٥ كان قسٌم كبري من 
الحاكم  فيها  احتل  املدمرة  الحرب  من  سنوات  ست 
يف  الهزمية  أن  إال  أوروبا،  من  كبرية  نسبة  النازي 
معركة ستالينغراد كانت بداية النهاية الحتالل أملانيا 
غارات  بفعل  أملانيا  يف  املباين  ربع  ُدمرت  ألوروبا. 
طائرات التحالف وُرشِّد مئات اآلالف ونزح قسم كبري 
املتداول  املثل  يقول  وكام  لكن  مأوى.  عن  بحًثا 
اقتصاديًا  أملانيا  نهضت  فقد  أملانًيا،  ليس  املستحيل 
بعد أن توقع الجميع أّال تقوم لها قامئة بعد كل ذلك 
االقتصادية  معجزتها  أملانيا  صنعت  كيف  التدمري. 
الناتج  يف  دولة  أعىل  ثاين  لتصبح  نهضت  وكيف 

املحيل اإلجاميل بعد عرشين عام من الحرب فقط.

أملانيا وخطة مارشال
أعلن   ١٩٤٧ عام  هارفرد  جامعة  داخل  خطاب  يف 
خطة  مارشال  جورج  األمرييك  الخارجية  وزير 
الحرب مبا فيها  املترضرة من  أوروبا  لدول  مساعدة 
أملانيا. حذر مارشال يف خطابه أن أملانيا وبقية الدول 
وسياسية  اقتصادية  مخاطر  تواجه  األوروبية 

واجتامعية قاسية ما مل تتلَق املساعدة.
أرِسلت مساعدات تُقدر بحوايل ١٤ مليار دوالر إىل 
أوروبا  رشق  دول  تتلَق  مل  إذ  أوروبا،  غرب  دول 
أملانيا  تلقت  الباردة.  الحرب  بداية  بسبب  مساعدات 
دول  وانضمت   ،٪٢٥ وبريطانيا   ٪٢٠ وفرنسا   ٪١٠

صغرية مثل بلجيكا واليونان إىل حزمة املساعدات.
خطة  سعت  اعتباطي،  بشكل  املال  توزيع  من  بدًال 

مارشال إىل مساعدة الدول إلعادة البناء بنفسها، إذ 
تضمنت الشحنات بشكل أسايس الغذاء واملحروقات 
إىل  املساعدات  تتلقى  التي  الدول  تدفع  واألدوية. 
صناديق دول أخرى ملساعدتها يف إعادة بناء البنية 
أملانيا   إىل  الشحنة  قيمة  بلغت  والرشكات.  التحتية 
دوالر  مليار   ٩ يعادل  ما  أو  دوالر،  مليار   ١٫٤ قرابة 
التي  الوحيدة  الدولة  أملانيا  كانت  الحالية.  بالقيمة 
يقارب  مببلغ  التمويل  من  قسم  دفع  عليها  يجب 

مليار دوالر.

استمرت مرحلة إعادة البناء إىل عام ١٩٥٤، وصعدت 
الصناعية،  العامل  دول  أوائل  إحدى  لتصبح  أملانيا 
منا  لها.  أحٌد  يتوقع  كان  مام  أرسع  ومبستوى 
اقتصاد أملانيا بنسبة ٨٪، وكانت أملانيا متلك توظيف 
بفضل  للدوالر  عايل  رصف  وسعر  للجميع  شامل 

الصادرات األملانية. 

املبدئية  الدفعات  أن  املّرشعون  أقّر  عامني  بعد 
ودفعات الفائدة التي يجب دفعها لصندوق مساعدة 
لتقوية  سُتستخدم  مارشال  لخطة  التابع  أوروبا 
اقتصاد أملانيا عىل أسس دامئة. خالل سنوات قليلة 
أملانيا من دولة جائعة تتلقى املساعدات إىل  انتقلت 
قوة اقتصادية متكنت فيام بعد من تقديم املساعدات 

لدول أخرى.

نظام أملانيا االقتصادي قبل الحرب
يف عام ١٩٤٨ كان قد مّر ٩ أعوام عىل تطبيق تقنني 
املواد الغذائية وإثني عرش عاًما عىل تطبيق التحكم 
يف األسعار يف أملانيا. طّبق أدولف هتلر عام ١٩٣٦

التحكم يف األسعار يف أملانيا حتى تتمكن حكومته 
من رشاء معّدات الحرب بأسعار بخسة. الحًقا طّبق 
التقنني  غورينغ»  «هريمان  هتلر  معاوين  كبار  أحد 
وروزفلت  من ترششل  كل  (طّبق  الغذائية  املواد  يف 
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التحكم يف األسعار والتقنني كام عمدت الحكومات 
كانت  الحرب،  خالل  الكربى).  الحرب  وقت  خالل 
حتى  تصل  جًدا  قاسية  باألسعار  التالعب  عقوبة 
سلطات  وافقت   ،١٩٤٥ عام  نوفمرب  يف  اإلعدام. 
املتحدة  الواليات  حكومات  شكلتها  التي  الحلفاء 
اإلبقاء  عىل  السوفيتي  واالتحاد  وبريطانيا  وفرنسا 
إضافًة  أملانيا،  يف  والتقنني  باألسعار  التحكم  عىل 
التحكم اإلجباري باملوارد  السلطات  لذلك أكملت تلك 

الذي طبقه هتلر مبا يف ذلك العمل.

من  مبنطقة  التحالف  قوى  من  قوة  كل  تحكمت 
مناطق أملانيا، كان مؤرش كلفة املعيشة يف املنطقة 
التي تتحكم فيها الواليات املتحدة عام ١٩٤٨ أكرب بـ 
٣١٪ مام كان عليه عام ١٩٣٨. ولكن يف عام ١٩٤٧

-العملة  أملانيا  اقتصاد  يف  األموال  كمية  كانت 
كانت  ما  أضعاف  خمسة  تعادل  املطلوبة-  والودائع 
عليه عام ١٩٣٦. كانت األموال أضعاف ما كانت عليه 
قبل الحرب ولكن األسعار مل ترتفع إال قليًال فبالتايل 

سيكون هناك نقص وقد حصل ذلك.

أملانيا ما دفع  التحكم باألسعار قاسًيا جًدا يف  كان 
وكان  بنفسهم،  طعامهم  وإنتاج  زراعة  إىل  الناس 
إىل  األسبوع  نهاية  عطالت  يف  يذهبون  آخرون 

الريف من أجل املقايضة مقابل الغذاء. 

بني  الدفع  يخص  فيام  جًدا  شائعة  املقايضة  كانت 
توظيف  إىل  الرشكات  من  الكثري  دفع  ما  الرشكات، 
رشكته  إنتاج  يقايض  شخص  وهو  «ُمقايض»، 
اإلنتاج.  أجل  تحتاجها من  التي  األولية  املواد  مقابل 
املنطقتني  يف  اإلنتاج  كانت   ،١٩٤٨ عام  مارس  يف 
وبريطانيا  املتحدة  الواليات  عليها  تسيطر  اللتني 

يعادل ٥١٪ فقط مام كان عام ١٩٣٦.

النقاش وبداية نهضة أملانيا 
االقتصادية

فكرية  مدرسة  هناك  كان  فرايبورغ  جامعة  يف 
كان  االجتامعية.  الحرة  السوق  تنارص  اقتصادية 
وطرحوا  التوتاليتارية  يكرهون  املدرسة  تلك  أعضاء 
أفكارهم بيشٍء من املخاطرة خالل فرتة حكم هتلر 
يف أملانيا. اعتقد أعضاء املدرسة تلك أن السوق الحرة 
التقدمية يف نظام  إىل درجة صغرية من  باإلضافة 

رضيبة الدخل والتدخل الحكومي ستكون ذات فائدة 
الحرة  السوق  مدرسة  كانت  االحتكار.  ملنع 
االجتامعية مشابهة يف الفكر ملدرسة شيكاغو التي 
فريدمان وجورج  ميلتون  املؤسسني  أعضاؤها  كان 
الحرة  السوق  من  قوية  بجرعة  يعتقدون  ستيغلر 
وتدخل حكومي بسيط من خالل إعادة توزيع نظام 

الرضائب وقوانني املنافسة التي متنع االحتكار.

 بني أعضاء تلك املدرسة الفكرية كان فيلهليم روبكه 
الحرب  مخلفات  تنظيف  أجل  من  إيرهارد.  ولودفيغ 
العملة، حتى  أملانيا كان روبكه مناًرصا إلصالح  يف 
البضائع  كمية  مع  متوافقة  العملة  كمية  تكون  
وبالتايل القضاء عىل التحكم يف األسعار. كان كال 
عىل  للقضاء  ظّن،  كام  رضوريني،  اإلجراءين 
وسينهي  التضخم،  العملة  إصالح  سينهي  التضخم. 

تحرير األسعار الكبت املوجود يف السوق.

إيرهارد  كتب  روبكه،  مع  إيرهارد  لودفيغ  وافق 
أفكاره  توضح  الحرب  فرتة  خالل  مذكرة  بنفسه 
أنه  املذكرة  تلك  وضحت  السوق،  اقتصاد  بخصوص 

يريد هزمية النازيني.

عىل  أملانيا،  يف  الدميقراطي  االشرتايك  الحزب  أراد 
الطرف اآلخر، اإلبقاء عىل سيطرة الحكومة. حاجج 
املنظر االقتصادي األسايس للحزب الدكتور كريسيغ 
يف يونيو ١٩٤٨ أن التخيل عن التحكم يف األسعار 
غري  خطوات  ستكون  العملة  وإصالح  أملانيا  يف 
ناجعة وبدًال من ذلك دعم التوجه الحكومي املركزي. 
وأغلب  الربيطانية  والسلطات  العامل  نقابات  كانت 
من  وأفراد  الغربية  أملانيا  يف  الصناعية  الرشكات 
الحزب  رؤية  مع  توافق  األمريكية  السلطات 

االشرتايك الدميقراطي.
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لودفيغ إيرهارد
مهندس معجزة أملانيا االقتصادية

أكمل  ثم   ،١٩٢٢ عام  وتخرج  نورمربغ  كلية  يف  األعامل  إدارة  درس   ،١٨٩٧ عام  أملانيا  فورث،  يف  إيرهارد  ُولد 
الدكتوراه عام ١٩٢٥ من جامعة فرانكفورت. خالل الحرب العاملية الثانية عمل إيرهارد عىل مفاهيم السالم ما بعد 
الحرب؛ وكانت تلك الدراسات يف أملانيا ممنوعة من قبل النازيني الذين أعلنوا الحرب الشاملة. خرس بسبب النازيني 
عمله لكنه أكمل كتابة أفكاره عن اقتصاد الحرب عام ١٩٤٤؛ وافرتض يف هذا العمل خسارة أملانيا للحرب. بعد 
خسارة أملانيا للحرب أصبح إيرهارد مستشاًرا اقتصاديًا، ويف عام ١٩٤٨ انُتخب مديًرا للشؤون االقتصادية من قبل 
األساسية  إيرهارد  رؤية  كانت  املتحدة.  والواليات  بريطانيا  تحكمها  التي  الثنائية  للمنطقة  االقتصادي  املجلس 
تتمثل يف السوق الحرة االجتامعية ورفع القيود عن األسعار وإلغاء تقنني املواد الغذائية. يف أول انتخابات بعد 
حقبة النازيني يف أملانيا، ترشح إيرهارد عن دائرة بادن فوتيمربغ وانُتخب. ُعنّي وزيًرا للشؤون االقتصادية وهو 
املنصب الذي حمله ملدة أربعة عرش عاًما منذ ١٩٥٧ حتى ١٩٦٣ وكان أيًضا نائب املستشار األملاين. قّدم الحلفاء 
عملًة جديدة يف أملانيا وهي املارك، ويف اللحظة ذاتها أعلن إيرهارد عن رفع القيود عن األسعار. اعترب الكثريون 
السوق  اختفت  إذ  األملاين،  االقتصاد  انبعاث  نواة  أنه  أثبت  تقدم  أنه ومع  إال  كارثًيا،  إيرهارد  قبل  القرار من  هذا 

السوداء يف أملانيا وانتهت االنقطاعات يف تأمني املواد وتراجع التضخم.
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ال تجالس الحمقى

فإنه يعلق بك من مجالستهم

يوًما من الفساد ما يعلق بك

من مجالسة العقالء دهًرا

من الصالح،

فإن الفساد أشد التحاًما 

بالطبائع.

~ الجاحظ
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الفردانية وتقييد سلطة المجتمع
على الفرد

في فكر جون ميل ستيوارت
اتسمت العصور القدمية بشكل عام بتحكم السلطة، 
الثقافية  بالحياة  غريها،  أو  امللكية  أو  الدينية 
الخاضعني  لألفراد  واالقتصادية  واالجتامعية 
لسيطرتها، وخضعت املؤسسات لرقابة صارمة تقّيد 
خاصة  تعاريًفا  السلطات  ووضعت  الحر،  التفكري 
بها للسلوك الصحيح الذي يجب عىل األفراد االلتزام 

كل من يخّل بها. مع به، وقوانني صارمة لعقاب 
تراجع قوة هذه

السلطات 
وتطور

تدريجي  الفردانية بشكل  النزعة  الحرية، منت  مفهوم 
ومنت معها الحاجة لتقييد سلطة الحاكم عىل املجتمع، 
املجتمعات  لقيادة  جديدة  ومبادئ  نظريات  وظهرت 
يرض  ال  مبا  الكاملة  حريتهم  األفراد  منح  عىل  تركز 

محيطهم. 

الفردانية والحرية
يف فكر جون ستيوارت ميل

٢٠) ميل  ستيوارت  جون  الربيطاين  الفيلسوف  كان 
معنى  وّسع  من  أول   (١٨٧٣ مايو   ٧  –  ١٨٠٦ مايو 
وحرية  االجتامعية  الحرية  ليشمل  الحرية 
اتخاذ  يف  واالستقاللية  بالجسد  الترصف 
بالتحرر  فقط  منحرصًا  كان  أن  بعد  القرار 
من العبودية. تطّور تفكري جون ميل من 
مراجعات  إىل  الكالسييك  املنفعة  مذهب 
أكرث اكتامالً للنفعية، وقّدم أطروحات أجاب 
بالحكم  املتعلقة  األسئلة  من  العديد  عىل  فيها 
بناء  يف  ساهمت  السيايس  والتمثيل  الصالح 
أثر  لها  وكان  التنمية،  عىل  القادر  اإلنسان  مفهوم 

ملحوظ عىل النظريات السياسية الالحقة.

رأى ميل تنوًعا كبريًا يف الطاقات البرشية، وآمن أن لكل 
فرد قدرات مختلفة عن اآلخر، وحّمل املجتمع مسؤولية 
مهاراته  ليكتشف  فرد  لكل  املالمئة  الظروف  تأمني 
املطاف،  نهاية  يف  يعود،  مبا  فاعل  بشكل  الخاصة 
باملنفعة عىل املجتمع بأكمله. تبنى ميل مبدأ الفردانية، 
الحضارات،  لقيام  وجوهريًا  أساسًيا  ركًنا  واعتربه 
واالختالف،  التنوع  مبادئ  تعزيز  عىل  وأكد 
وازدرى كل أنواع املطابقة واستنساخ األفراد، 
فاملجتمع الذي يلغي شخصية الفرد ويعمل 
مليل،  وفًقا  يحوله،  وقولبته  تنميطه  عىل 
عن  وعاجزة  التفكري  معدومة  آلة  إىل 
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عن اإلبداع واالبتكار وخلق األفكار الجديدة. 

من  تتخوف  التي  الجامهري  استبداد  من  ميل  حذر 
األفكار الجديدة الخارجة عن الذوق العام للمجتمع، 
واعترب أن الذائقة االجتامعية غري عقالنية يف بعض 
أخرى،  أحيان  يف  الجهل  عىل  ومبنية  األحيان، 
طغيان  من  رضاوة  أشد  املجتمع  طغيان  واعترب 

الحكومات. 

ميل،  فكر  يف  والفردانية،  الحرية  مفهومي  إّن 
مرتابطان إذ ال ميكن ألحدهام أن يتحقق دون اآلخر، 
هي  فردية  حقوًقا  األفراد  تعطي  ال  التي  فالحرية 
أو  األفراد  تضطهد  التي  والقوانني  مزيفة،  حرية 

األقليات هي قوانني ظاملة.

عىل  سلطته  فرض  للمجتمع  يحق  متى 
األفراد؟

لوضع حدود لسلطة املجتمع عىل األفراد، ميز ميل، 
السياسية»، نوعني من  الليربالية  يف كتابه «أسس 
األفعال الفردية: يؤثر النوع األول منها عىل املجتمع 
بشكل أو بآخر، أما النوع الثاين فال يتعدى أثره الفرد 
نفسه. أعطى ميل املجتمع الحق يف تنظيم األفعال 
يف  املجتمع  تدخل  أّن  ورأى  فقط،  األول  النوع  يف 
ما  حدوث  إىل  سيؤدي  الثاين  النوع  من  األفعال 
سامه بـ «طغيان األغلبية». كانت التفرقة بني هذين 
االستقاللية  بني  الفاصل  الحد  مبثابة  النوعني 
الفرد  ومسؤولية  جهة  من  والخصوصية  الفردية 

تجاه مجتمعه من جهة أخرى. 

ال  التي  والنشاطات  السلوكيات  جميع  أن  ميل  يرى 
تؤثر إال عىل الفرد الذي ميارسها (أو تؤثر عىل فرد 
آخر أو مجموعة أخرى من األفراد لكن مبوافقتهم) 
ويجب  اجتامعًيا،  ومقبولة  قانونية  تكون  أن  يجب 
عىل املجتمع أن يشجع أفراده عىل استغالل جميع 
ينبغي  اآلخرين، وال  طاقاتهم مبا ال يرض مبصلحة 
ما يشاء  أي فرد من فعل  يحاولوا منع  أن  لآلخرين 
أن  املمكن  من  بأنه  هذا  موقفه  ميل  يربر  بحياته. 
تتنوع االهتاممات بني شخص آلخر بشكل ال حرص 
اآلخرين  اهتاممات  ما  شخص  يرى  وقد  بل  له، 
جميع  يسعى  الذي  الرفاه  تعريف  أن  حتى  تافهة، 

أفراد املجتمع لتحقيقه يختلف من فرد إىل آخر.

يحدد ميل مجال حرية الفرد مبا ييل: 
أوًال: حرية الضمري وما يتصل بها من حرية الفكر 

والعقيدة والتعبري واملناقشة بأوسع معانيها.
ثانًيا: حرية اختيار الفرد ملا يتوافق مع ذوقه الخاص 
ورسم مستقبله وحياته بالشكل الذي يرضيه دون 

أن يتعرض باألذى لآلخرين.
ثالًثا: حرية االجتامع دون إكراه ألي غرض.

رابًعا: حرية التفكري والشعور.
من  مع  حياته  تفاصيل  مشاركته  حرية  خامًسا: 

يريد. 
سادًسا: الحرية الدينية والتي ال تصبح مرشوعة إال 
أن  ميكن  ال  أنها  األقليات  مجموعات  تدرك  عندما 
أجل  من  تناضل  وأن  األكرثية،  من  للهيمنة  تخضع 

تطبيق الحرية الدينية يف القانون.

يف  الحق  من  و«املجانني»  األطفال  ميل  يستثني 
بترصفات  بالتدخل  الحق  لآلباء  أن  فريى  الحرية، 
من  ألنه  بالغري،  ضارة  تكن  مل  ولو  حتى  أطفالهم 
املمكن للطفل، غري الواعي، أن يرض بنفسه أو بغريه 

دون دراية. 

أن  الفرد  بها  يقوم  التي  السلوكيات  لبعض  ميكن 
تؤثر عىل مصالح اآلخرين وترض برفاهية املجتمع 
ككل. فعندما يقرص فرد ما بواجباته تجاه املجتمع، 
عىل املجتمع أن ينبذه ويستنكر ترصفه. يقدم ميل 
اإليفاء  عن  ما  فرد  يعجز  عندما  ذلك،  عىل  مثاًال 
بديونه بسبب أسلوب حياته املرفه، يجب أن يخضع 
يرى  باملقابل،  املجتمع.  مبصالح  إلرضاره  للعقاب 
ميل أن قرار إرساف فرد ما عىل نفسه ال يستوجب 
العقاب بحد ذاته، ألنه قرار شخيص، ويتوجب عىل 
يؤثر  اإلرساف  فعل  كان  إذا  أما  احرتامه.  املجتمع 
يخل  أن  ودون  املجتمع،  عىل  مبارشة  غري  بطريقة 
«عىل  فـ  مجتمعه،  تجاه  بالتزاماته  مامرسه 
الصالح  أجل  من  اإلزعاج  هذا  يتحمل  أن  املجتمع 
مليل،  وفًقا  ميكن،  ال  اإلنسانية».  للحرية  العام 
معاقبة أي فعل إال يف حال كان مؤذيًا لآلخرين، لكن 
اآلراء  ألن  تجاهه،  سلبية  آراء  وإبداء  انتقاده  ميكن 
تخضع  بينام  متاًما  حرة  تكون  أن  يجب  واألفكار 

األفعال للضوابط التي متنعها من أذية اآلخرين.

يرونه  ما  إىل  اإلشارة  األفراد من  ملنع  ميل  يسَع  مل 
خاطًئا يف سلوك اآلخرين، وال من تجنب شخص ما 
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من  النوع  هذا  أن  ميل  رأى  منه.  اآلخرين  تحذير  أو 
العقوبات مقبول إىل حد ما ألنها ردود فعل طبيعية 
عىل سلوك الفرد، وال يُقصد منها معاقبته. مع ذلك، 
الفرد  ازدراء ترصفات  للناس يف  يَر ميل أي حق  مل 
وال يف إزعاجه أو معاملته بغضب أو اعتباره عدًوا 
لهم ملجرد انخراطه بنشاطات غري شائعة ليس لها 

أي تأثري سلبي عىل املجتمع.

خامتة 
إن استبداد املجتمع هو أسوأ ما قد يتعرض له الفرد، 
املتوارثة  والقوانني  والتقاليد  للعادات  املمكن  من  إذ 
أن  أفراده  عىل  ويفرضها  املجتمع  عليها  يتفق  التي 
سوى  تخضع  وال  واملنطق  للعقل  منافية  تكون 
للوهم أو الهوى. يقف التعصب لفكرة ما أو لعقيدة 
تشكل  التي  والضمري  الفكر  حرية  أمام  حائالً  ما، 
املجتمعات.  ازدهار  ونواة  واالبتكار  اإلبداع  أساس 
انطلق الفيلسوف الربيطاين جون ستيوارت ميل من 
السياسية  الليربالية  أسس  أحد  ليضع  املبدأ  هذا 
التعرض  من  والحكومة  املجتمع  منع  عىل  القامئة 
إّال بهدف حامية اآلخرين منه أو ملنعه  الفرد  لحرية 

من إلحاق الرضر بغريه.
التي  الدول  أن  حقيقة  نكران  اليوم  ألحد  ميكن  ال 
أسرتاليا  (مثل  السياسية  الليربالية  مبادئ  طبقت 
أصبحت  الغربية)  أوروبا  دول  وبعض  ونيوزيلندا 
منوذًجا يحتذى به يف فن إدارة املجتمعات من خالل 
أولوياتها وإميانها  وضعها األفراد عىل رأس قامئة 
األفراد  حقوق  لحامية  باألساس  تُقام  الدول  بأن 

ومنحهم حرياتهم. 
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ثالثة اختراعات
غّيرت العالم

إذ  اإلنسان،  حياة  مجرى  االخرتاعات  غريت  لطاملا 
سعى اإلنسان دامئًا خالل مسرية تطوره إىل تطويع 
البيئة املحيطة به لخدمته وتسهيل أعامله، وعىل مر 
الزمن أخذ يتفكر مبحيطه ويستمد األفكار لصناعة 
أدوات تخفف عنه عبء الجهد العضيل وتقوده إىل 
الطبيعة.  عىل  السيطرة  إحكام  من  واملزيد  الرخاء 
عىل  قدرته  اإلنسان  أثبت  الكتابة  اخرتاع  منذ 
وأخرى  عبقرية  بأفكار  للخروج  دماغه  استخدام 
والبارود  العجلة  مثل  اخرتاعات  فأنجز  رشيرة، 
والسيف والرتس والقوس والسهم والعربة واملحرك 
والتلفاز  الرتانزستور  إىل  والقطار وصوًال  البخاري 
استعراض مراحل  نحاول  املقال  واإلنرتنت. يف هذا 
اخرتاع الرتانزستور والتلفاز واإلنرتنت وكيف سهلت 
هذه االخرتاعات حياة اإلنسان وساهمت يف الثورة 

املعلوماتية التي يشهدها عرصنا الحايل.

الرتانزستور
واخرتاعات  تكنولوجي  تقدم  من  اليوم  نشهده  ما 
مذهلة، تعود إىل أصل واحد وهو الرتانزستور، لوال 
اخرتاعات  إنجاز  استطعنا  ملا  الصغري  العنرص  هذا 
واألجهزة  والهاتف  والحاسوب  الحديث  التلفاز  مثل 

الذكية واملعالجات والقامئة تطول تطول. 
نيوجرييس  يف  بيل  مختربات  ويف   ١٩٤٧ عام  يف 
بالواليات املتحدة اكتشف جون باردن ووالرت براتني 
الرتانزستور. وكعادة التطور البرشي، ال يظهر يشء 
من العدم إمنا يعتمد عىل عمل آخرين مهدوا الطريق 

ليصبح ممكًنا اكتشاف يشء بهذه األهمية. 
الفيزيايئ  سجل   ١٩٢٥ عام  يف 
النمساوي-الهنغاري يوليوس إدغار ليلينفيلد براءة 
اخرتاع للرتانزستور يف كندا. لكن يوليوس مل ينرش 
الجميع  تجاهل  وعليه  اخرتاعه  تدعم  علمية  أبحاثًا 
الفيزيايئ  سجل   ١٩٣٤ عام  يف  وبعده  اخرتاعه. 

أخرى  اخرتاع  براءة  هايل  أوسكار  األملاين 
للرتانزستور ذو األثر الحقيل. مع توايل االخرتاعات 
واالكتشافات يف املجال، وصل البحث بالثاليث جون 
تطبيق  إىل  شوكيل  وويليام  براتني  ووالرت  باردين 
اتصال  أن  الحظوا  إذ  عبقري،  لكنه  بسيط  مفهوم 
نقطتني من الذهب مع بلورة جرمانيوم تنتج إشارة 
فكرة  ولدت  وهنا  دخلها  من  أكرب  خرجها  يكون 
معمقة  ودراسة  جهيد  جهد  بعد  املوصالت.  أشباه 
وكوفئ  الحقيل  األثر  ذو  الرتانزيستور  للنور  خرج 
الثاليث بحصولهم عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام 

.١٩٥٦

محمد  املرصي  املهندس  عمل   ،١٩٥٠ عام  يف 
السطح  خصائص  عىل  بيل  مختربات  يف  عطاالله 
ألشباه املوصالت املصنوعة من السيليكون، إذ اقرتح 
املوصالت  أشباه  أجهزة من  لتصنيع  طريقة جديدة 
من  بطبقة  السيليكون  رقاقة  تغطية  خالل  من 
أكسيد السيليكون ما يتيح للتيار الكهربايئ الوصول 
السطح  السيليكون، ويتغلب عىل طبقة  إىل طبقة 
الوصول إىل طبقة  الكهربايئ من  التيار  التي متنع 
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باسم تخميل  الطريقة  تلك  ُعرفت  املوصالت.  أشباه 
التي  الطريقة   ،(surface passivation) السطح 
املوصالت  أشباه  صناعة  يف  أساسية  أصبحت 
من  املكونة  املتكاملة  الدارات  تصنيع  وأتاحت 
السيليكون. ونتيجة هذه األبحاث واالخرتاعات قّدم 
ترنزيستور  أو  العامل  إىل  عطاالله  محمد  املهندس 
حقيل مصنوع من أكسيد املعدن أو ما عرف حينها 

 .MOSFET بالـ

التلفزيون
 نتج مفهوم التلفزيون من عمل واخرتاعات العديد 
وأوائل  عرش  التاسع  القرن  أواخر  يف  األفراد  من 
القرن العرشين، إذ تعود جذوره يف البداية حتى يف 
النقل  عمليات  استخدمت  عرش.  الثامن  القرن 
راديو،  نظام  عرب  املتحركة،  للصور  األوىل  العملية 
إىل  مشهد  ملسح  ميكانيكية  دّوارة  مثقبة  أقراًصا 
إشارة متغرية مبرور الوقت ميكن إعادة بنائها يف 
جهاز استقبال إىل صورة تقريبية للصورة األصلية. 
العاملية  الحرب  بسبب  التلفزيون  تطوير  توقف 
الثانية. بعد انتهاء الحرب، أصبحت جميع األساليب 
الصور وعرضها قياسية. طُورت  اإللكرتونية ملسح 
العديد من املعايري املختلفة إلضافة اللون إىل الصور 
املرسلة مع مناطق مختلفة باستخدام معايري إشارة 
غري متوافقة تقنًيا. توسع البث التلفزيوين برسعة 
وسيلًة  وأصبح  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد 

جامهريية مهمة لإلعالن والدعاية والرتفيه.

وتوماس  بيل  غراهام  ألكسندر  من  كل  تكهن 
بالهاتف  شبيهة  أجهزة  وجود  بإمكانية  إديسون 
ميكنها نقل الصور وكذلك الصوت. لكن باحًثا أملانًيا 
تطوير  نحو  التالية  املهمة  الخطوة  اتخذ  الذي  هو 
التكنولوجيا التي جعلت التلفزيون ممكًنا. يف عام 
١٨٨٤، ابتكر بول نيبكوف نظاًما إلرسال الصور عرب 
التلسكوب  عليه  أطلق  دوارة.  أقراص  عرب  األسالك 
الكهربايئ، لكنه كان يف األساس شكًال مبكًرا من 

أشكال التلفاز امليكانييك.

مجال  يف  واالكتشافات  االخرتاعات  توايل  ومع 
نظام  إىل  التلفاز  نقل  من  بد  ال  كان  اإللكرتونيات 
إلكرتوين يتيح نقًال أفضل للصورة والصوت، وهذا 
روسينغ  بوريس  الرويس  الفيزيايئ  عليه  عمل  ما 
خالل  من  أرشيبالد  آالن  اإلسكتلندي  واملهندس 

األشعة  بأنابيب  امليكانيكية  األقراص  استبدال 
وضع  عىل  يرتكز  أرشيبالد  نظام  كان  املهبطية. 
أنبوب األشهة املهبطية يف الجهاز املرسل وأيًضا يف 

املُستقبل ما ُعدَّ أول نظام تلفاز إلكرتوين بالكامل.
م  قدَّ لندن  يف  عاملًا  خمسني  وأمام   ١٩٢٧ عام  يف 
تلفاز  جهاز  أول  بايرد  جون  اإلسكتلندي  املهندس 
تلفزيوين  نقل  أول  من   ١٩٢٨ عام  ومتكن  حقيقي 
عرب املحيط األطليس بني لندن ونيويورك وأول نقل 

إىل سفينة يف منتصف املحيط األطليس.

بحلول خمسينيات القرن العرشين، دخل التلفزيون 
نصف  من  أكرث  امتلك  إذ  السائد،  االتجاه  يف  حًقا 
املنازل األمريكية أجهزة تلفزيون بحلول عام ١٩٥٥. 
محطات  أنِشئت  املستهلكني،  عدد  توسع  ومع 
جديدة وبُثت املزيد من الربامج، وبحلول نهاية ذلك 
الراديو  محل  حل  أصبح  قد  التلفزيون  كان  العقد 
يف  املنزيل  للرتفيه  الرئييس  املصدر  باعتباره 

الواليات املتحدة.

للعامل  امللون  التلفاز  ُقّدم  االخرتاعات  توايل  ومع 
ومن بعده التلفاز الرقمي. ارتبطت جذور التلفزيون 
غري  كمبيوتر  أجهزة  بتوفر  وثيًقا  ارتباطًا  الرقمي 
القرن  تسعينيات  وحتى  األداء.  وعالية  مكلفة 
العرشين أصبح التلفزيون الرقمي احتامًال حقيقًيا.

اإلنرتنت
اإلنرتنت،  ظهر  االخرتاعات  وتوايل  الجهود  بتوافر 
االتصاالت  يف  ثورة  أحدث  الذي  النظام  وهو 
لشبكات  السامح  خالل  من  التجارة  وأساليب 
الكمبيوتر املختلفة حول العامل بالرتابط. يشار إىل 
اإلنرتنت أحيانًا باسم شبكة الشبكات، وقد ظهر يف 
الواليات املتحدة يف سبعينيات القرن املايض ولكنه 
أوائل  حتى  الناس  لعامة  متاًحا  يصبح  مل 
يقرب  ما  أن  يقدر   ،٢٠٢٠ عام  بحلول  التسعينيات. 
سكان  نصف  من  أكرث  أو  شخص،  مليار   ٤٫٥ من 

العامل، لديهم إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت.

استخدامها  ميكن  بحيث  قوية  قدرة  اإلنرتنت  يوفر 
وميكن  املعلومات،  عىل  يعتمد  غرض  ألي  تقريًبا 
بإحدى  يتصل  فرد  كل  قبل  من  إليها  الوصول 
عرب  البرشي  االتصال  يدعم  لها.  املكونة  الشبكات 
اإللكرتوين  والربيد  االجتامعي  التواصل  وسائل 
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الصوت  ونقل  األخبار  الدردشة ومجموعات  وغرف 
والفيديو ويسمح لألشخاص بالعمل بشكل تعاوين 
إىل  الوصول  يدعم  املختلفة.  املواقع  من  العديد  يف 
املعلومات الرقمية من خالل العديد من التطبيقات، 
مبا يف ذلك شبكة الويب العاملية. لقد أثبت اإلنرتنت 
الرشكات  من  ومتزايد  كبري  لعدد  خصبة  أرض  أنه 
وخدماتها  مبيعاتها  معظم  تنفذ  التي  اإللكرتونية 

عرب اإلنرتنت.

شبكات  لربط  املبذولة  الجهود  عن  اإلنرتنت  نتج 
أوالً،  وأوروبا.  املتحدة  الواليات  يف  املختلفة  البحث 
الدفاعية  املتطورة  البحوث  مشاريع  وكالة  أنشأت 
غري  الشبكات  بني  الرتابط  يف  للتحقيق  برنامًجا 
املسمى  الربنامج،  هذا  استند  املتجانسة. 
حديًثا  ُقدم  الذي  املفهوم  إىل   ،Internetting
للشبكات املعامرية املفتوحة، إذ تُربط الشبكات ذات 
جرى  بوابات.  بواسطة  املحددة  املعيارية  الواجهات 
ينجح  وليك  املفهوم.  لهذا  عميل  لعرض  التخطيط 
وتطويره؛  جديد  بروتوكول  تصميم  يجب  املفهوم، 

يف الواقع ، كانت بنية النظام مطلوبة أيًضا.

التي  األبحاث  قادت  املايض،  القرن  مثانينيات  يف 
املنظمة  يف  يل  برينرز  تيم  السري  عليها  أرشف 
تطوير  إىل   (CERN) النوويّة  لألبحاث  األوروبّية 
النص  ُمستندات  ربط  ذلك  عن  ونتج  الويب،  شبكة 
إليه من أي  النفاذ  التشعبي بنظام معلومات مُيكن 
كان  التسعينّيات  ُمنتصف  منذ  الشبكة.  موقع عىل 
والتجارة  الثقافة  عىل  ثورّي  تأثريٌ  اإلنرتنت  لشبكة 
الفوري  الرتاسل  ظهور  ذلك  وشمل  والتكنولوجيا 
عرب  الهاتفّية  واملُكاملات  اإللكرتويّن  الربيد  وتطّور 
الويب  وشبكة  الفيديو  ومكاملات  اإلنرتنت  شبكة 
واملدّونات وشبكات  النقاش  ُمنتديات  التي تضمنت 

التواصل االجتامعّي ومواقع التسّوق عرب اإلنرتنت.
بشكٍل مضطرد، تزداد كمية البيانات التي تنتقل عرب 
يف  بت  الغيغا  مرتبة  من  برسعات  اإلنرتنت  شبكة 
وقد  البرصيّة.  األلياف  شبكات  عىل  اعتامداً  الثانية 
العاملّي  املشهد  عىل  اإلنرتنت  شبكة  استحواذ  شكّل 
لالتصاالت ظاهرة تستحق املُالحظة، فقد كان حجم 
املُعطيات املنقولة عىل شبكة اإلنرتنت يشكل ١٪ من 
العام  يف  عاملّياً  املنقول  املُعطيات  حجم  إجاميل 
١٩٩٣، ثم ارتفعت النسبة لتصل إىل ٥١٪ يف العام 
٢٠٠٠، لتتجاوز ٩٧٪ يف العام ٢٠٠٧. تواصل شبكة 

اإلنرتنت النمو مدفوعًة بكميات أكرب من املعلومات 
التواصل  وشبكات  والرتفيه  التجارة  عن  الناتجة 

االجتامعّي.
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إن الشخصية الناضجة هي

وحدها التي تستطيع أن

ترغب الحرية وتسعى إليها

دون أن تخشاها، فالحرية

تخيف اإلنسان غري الناضج

غري املستقل.

~ نوال السعداوي
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مارتن لوثر الثائر
على الكنيسة الذي وضع أسس دولة الرفاه

الرفاه  دول  بظهور  اللوثرية  بدور  املتعلق  السؤال  اكتسب 
بعض  يرى  األخرية.  العقود  يف  متزايًدا  زخاًم  االسكندنافية 
مبنية  االسكندنافية  الرفاه  دولة  أسس  أن  والباحثني  املؤرخني 
املقالة  هذه  يف  سنناقش  اللوثري.  الرتاث  عىل  مبارش  بشكل 

أسس الحركة اإلصالحية التي أطلقها لوثر يف القرن السادس 
عرش، وتأثريها عىل بناء منوذج دولة الرفاه االسكندنافية. 

مارتن لوثر وانطالق عرص اإلصالح
ولد الراهب األملاين، مارتن لوثر، يف ١٠ نوفمرب ١٤٨٣، درس 

يف جامعة إيرفورت وقرأ فيها اإلنجيل ألول مرة، ونال درجة 
لوثر،  عىل  سيطر  ويتنربغ.  جامعة  من  الالهوت  يف  الدكتوراه 

حسب املؤرخ غلني سنشاين، إحساٌس بالذنب إلميانه بأنه مل 
الشعور،  الرب. كرد فعل عىل هذا  يكن قريًبا كفاية من 
روما  إىل  حج  برحلة  وخرج  عباداته،  يف  لوثر  انهمك 

للتقرب من الرب، إال أنه تفاجأ خالل رحلته هذه بالفساد 
املسترشي يف جميع مفاصل السلطة الدينية.

خالل فرتة زيارته لروما، شهد لوثر عمليات بيع 
إصالح  بهدف  الغفران»  «صكوك  بـ  عرف  ما 

ليون  البابا  زعم  بطرس.  القديس  كنيسة 
العارش أن الخطاة سيواجهون عقابًا طويل 

األمد بعد املوت، وميكن تقصري مدته من 
خالل رشاء صكوك الغفران من الكنيسة 

أرباًحا  جنى  الذي  البابا  من  مبباركة 
عىل  رًدا  التجارة.  هذه  من  طائلة 

عام  لوثر،  مارتن  نرش  ذلك، 
«القضايا  وثيقة   ،١٥١٧
التي  والتسعني»  الخمسة 

اتهم فيها الكنيسة باإلقدام عىل 
املالية  االنتهاكات  من  العديد 

بإصالحها،  وطالب  والعقائدية 
وأرسل نسًخا عن الوثيقة للعديد من 

العلامء واملؤثرين. 
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مل تكن محاوالت لوثر اإلصالحية األوىل من نوعها، إذ 
سبقه لها القس التشييك يان هس الذي عارض البابا 
حًيا  بعدها  وأُحرق  والعرشين،  الثالث  جون  املزيف 
بتهمة الهرطقة. لكن، كان لوجود مطبعة غوتنربغ يف 
كام  وتقبلها.  لوثر  أفكار  انتشار  يف  كبري  دور  أملانيا 
العارش  ليون  البابا  هدد  أسالفه،  مع  الكنيسة  فعلت 
توبته  إعالن  رفض  حال  يف  الكنيس  بالحرمان  لوثر 
املرسوم  أحرق  أن  إال  األخري  من  كان  فام  العلن،  أمام 
عىل  تحث  إضافية  أعامًال  ونرش  عالنية،  البابوي 
مرسوًما  أصدر  الذي  البابا  معارضة  رغم  اإلصالح 
دون  إدانته  عىل  لوثر  اعرتض  الكنيسة.  من  بطرده 
الخامس  شارل  اإلمرباطور  فاستدعاه  استجوابه، 
وورمس.  مدينة  يف  الترشيعي  املجلس  أمام  للمثول 
اإلقرار  رافًضا  واألمراء  اإلمرباطور  أمام  لوثر  وقف 
من  بحامية  فيتنربغ  إىل  بعدها  وتوجه  بخطئه، 
اإلمرباطور فريدريك، أمري ساكسونيا. خالل رحلته إىل 
التابعة  الفرسان  من  مجموعة  اختطفت  فيتنربغ، 
وغريوا  الفارتبورغ  قلعة  وأودعوه  لوثر،  لفريدريك 
هذه  وخالل  عام،  قرابة  فيها  وظل  لحاميته،  اسمه 
املقدس، لنقل نصوصه من  الكتاب  بدأ برتجمة  الفرتة 

الكهنة إىل عموم الناس. 

قدم القس مارتن لوثر العديد من املؤلفات املُهمة، منها 
التي  الديني  اإلصالح  ثورة  انطالق  أعامل ساهمت يف 
غريت وجه أوروبا وأنهت عصورها املظلمة وساهمت 
شمل  الذي  اإلصالحي  الربوتستاين  املذهب  بظهور 
العديد من الجامعات الدينية التي انفصلت عن الكنيسة 

الرومانية الكاثوليكية.

تأثري الحركة اللوثرية اإلصالحية 
عىل أملانيا والعامل

لوثر،  مارتن  أطلقها  التي  اإلصالحية،  الحركة  قسمت 
املجتمع األملاين إىل معسكرين، يف الوقت الذي كانت 
ملذهب  األخرى  البلدان  أغلب  يف  الدينية  السيادة  فيه 
الربوتستانتي  الكاثولييك  االنقسام  رسم  آخر.  دون 
يف  الزمن.  من  طويلة  لحقبة  األملاين  التاريخ  معامل 
اللغة  لوثر لإلنجيل إىل  الوقت، ساهمت ترجمة  نفس 
املناطق  يف  القراءة  ثقافة  نرش  يف  األملانية 
الربوتستانتية، األمر الذي زاد من وعي وثقافة األقاليم 
الربوتستانتية مقارنة مع بقية املناطق األملانية، وظل 
كتاب  كان  العرشين.  القرن  حتى  ملحوظًا  األمر  هذا 

والذي  املسيحي»،  اإلنسان  حرية  «عن  املعنون  لوثر، 
طباعة  األكرث  الكتاب  الدينية،  الحرية  عن  يتحدث 
واألوسع انتشاراً يف أملانيا إبّان القرن السادس عرش. 
كتب  إذ  بارزة  بصامت  لوثر  ترك  الفن،  صعيد  عىل 
عهده  وشهد  الكنسية،  األناشيد  من  العديد  بنفسه 

تأليف أروع الرتانيم الربوتستانتية. 
انطلقت الربوتستانتية من أوروبا الشاملية وانترشت 
ماليني  مئات  اليوم  يوجد  العامل.  أنحاء  مختلف  يف 
املذهب  يتبعون  العامل  مستوى  عىل  املسيحيني 
الحياة  عىل  معتقداتهم  وانعكست  الربوتستانتي، 

االجتامعية واالقتصاد يف الدول التي يسكنونها.

اللوثرية وسياسات الرفاه
من  منظم  اجتامعية  رعاية  نظام  لوثر  مارتن  وضع 
لألبرشيات  تابعة  صدقات  صناديق  عدة  جمعه  خالل 
املدينة.  مجلس  يديره  واحد  صندوق  يف  والجمعيات 
كان وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ يف أنظمة مدن 
شاميل أملانيا مبثابة بداية للعمل املجتمعي املستقل عن 

الكنيسة. 

الحديثة  الرفاه  دولة  رشعية  أسس  لوثر  أفكار  أرست 
رفاهية  حالة  يف  الدولة  بتدخل  السامح  خالل  من 
الكنيسة،  عىل  حكًرا  كان  لطاملا  الذي  األمر  الشعب، 
العميل  العقل  قضايا  جميع  سلطة  بعدها  وأصبحت 
اقترصت  فقد  الكنيسة  أما  العلامنية،  للسلطة  تابعة 
مسؤوليتها عىل القضايا الدينية فقط. مع ذلك، رفض 
لوثر مبدأ توزيع السلطة عىل الشعب بشكل قاطع، ما 
منح الحكّام إمكانية استغالل حالة اإلصالح ألغراضهم 
quius الخاصة. متخض عن عرص اإلصالح تطبيق مبدأ
regio, eius religio (من له الحكم، فالدين دينه) الذي 
منح الحاكم الحق يف إقرار دين رعاياه مبعزل عن رأي 
الكنيسة الكاثوليكية، ومنح الحامية لألقليات الدينية. 
من  يتجزء  ال  جزًءا  اللوثرية  الكنائس  بذلك  أصبحت 
من  العديد  وأطلقت  للدولة،  البريوقراطي  النظام 
خالل  من  املجتمع  يف  الفقراء  إلغاثة  الحمالت 

األبرشيات املحلية. 

كانت حرب الثالثني عاًما، التي اشتعلت عام ١٦١٨ يف 
نقطة  والكاثوليك،  الربوتستانت  بني  الوسطى  أوروبا 
تياًرا  خلفت  إذ  األورويب،  التاريخ  يف  أخرى  تحول 
رفع  الكنيسة  ولسيطرة  للدوغامئية  رافًضا  شعبًيا 
والتنوير  للرب)،  الفردي  (اإلخالص  التقوى  شعارَي 
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(الذي ركز عىل أهمية إخضاع كل يشء للعقل واملنطق 
الطرفني  توقيع  مع  وانتهت  الخرافات)،  ومحاربة 
لصلح فستفاليا عام ١٦٤٨، الذي تضمنت بنوده إقرار 
جانب  إىل  بها  معرتف  كعقيدة  الربوتستانتي  املذهب 
األملان  لألمراء  السامح  وعدم  الكاثولييك،  املذهب 
رعاياهم.  أو  أتباعهم  عىل  مذهب  أو  دين  أي  يفرض 
آجي يب سورينسن،  الدمناريك،  االجتامع  لعامل  وفًقا 
املجتمع  عىل  عدة  تأثريات  التقوى  مبدأ  لتطبيق  كان 
التي  املجاالت  يف  الدولة  تدخل  تعزيز  أوًال:  األورويب، 
كانت سابًقا حكًرا عىل الكنيسة، مثل التعليم والشؤون 
االجتامعية األخرى؛ كان لوثر أول املنادين بتطبيق مبدأ 
التقوى من خالل تركيزه عىل حق جميع األفراد بقراءة 
وفهم اإلنجيل بطريقتهم الخاصة، األمر الذي نتج عنه 
محو  معدالت  وزيادة  لغات،  عدة  إىل  اإلنجيل  ترجمة 
مولتها  التي  التعليمية  املؤسسات  وانتشار  األمية 
املنظامت  إنشاء  تقليد  ترسيخ  ثانًيا:  الدولة، 
غري  الصغرية  واملنتديات  املستقلة  الربوتستانتية 
التابعة  املؤسسات  اعتامد  تراجع  وثالًثا:  الربحية، 
لجامعة هاله عىل النبالء من مالك األرايض من خالل 
الذين  املتعلمني  املدنيني  املوظفني  من  كادر  تأمني 

وضعوا أسس مشاريع دولة الرفاهية.

للدوغامئية  الرافض  الشعبي  التيار  ظهور  ترافق 
ولسيطرة الكنيسة يف القرن السادس عرش يف أوروبا 
برتاجع أهمية الجامعات ملعاناتها من الحروب الدينية 
الكالسيكية،  مناهجها  تطوير  عىل  قدرتها  ولعدم 
املبادرة  زمام  الدولة  ترعاها  التي  األكادمييات  فأخذت 
يف املجاالت العلمية، وتزايدت أهمية مؤسسات جامعة 
هاله يف شاميل أملانيا يف تطوير مناذج جديدة للتعليم 

وأنظمة الحكم، والرفاه، وإغاثة الفقراء. 

ما  عادة  التي  البسامركية،  بروسيا  دولة  ظهور  كان 
الرفاه،  دولة  عن  مبكرة  نسخة  بصفتها  إليها  ينظر 
مبثابة مثرة تطبيق مذهب التقوية (Pietism) اللوثري 

الذي رفع شعار القضاء عىل الفقر من خالل التعليم.

املسؤولية  مبدأ  عىل  اللوثري  املذهب  تركيز  أدى 
االجتامعية إىل إنشاء منوذج الشامل األورويب لدولة 
الرفاه الذي تلعب فيه الدولة الدور الرئييس الفاعل يف 
التعليم.  الصحية واالجتامعية وأنظمة  الرعاية  أنظمة 
عن  بعيًدا  الدولة  لسيادة  النهايئ  النموذج  وظهر 
الكنيسة يف السويد مع تطبيق مفهوم folkhem (بيت 

االشرتايك  الحزب  سيطرة  عهد  يف  الشعب) 
الفرتة  ويف  الثانية  العاملية  الحرب  بعد  الدميقراطي 

املمتدة بني ستينيات ومثانينيات القرن العرشين. 

الشامل  دول  أنظمة  بني  الرئييس  االختالف  متثل 
يف  العامل  دول  وبقية  الشامل)  (منوذج  األورويب 
أسلوب النظر للدولة، إذ تعترب بقية دول العامل الدولة 
الدولة يف  بينام متثل  فوقه،  أو  املدين  املجتمع  خارج 
بعيًدا  ذاته  بحد  املدين  املجتمع  األورويب  الشامل  دول 
عن أي سلطة دينية، وهو ما سعى املصلح مارتن لوثر 
وصف  عرش.  السادس  القرن  يف  أملانيا  يف  لتطبيقه 
االشرتاكية  نيلسون،  روبرت  األمرييك،  الكاتب 
والروح  «اللوثرية  كتابه  يف  الدميوقراطية، 
االسكندنافية للدميقراطية االشرتاكية»، بأنها «لوثرية 

علامنية». 
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قد نرى إنسانًا قد بُحَّ صوته
يف الدعوة إىل العدل

والصالح، فنحسبه عادًال
يف صميم طبيعته.

وهذا خطأ. إنه يدعو إىل
العدل ألنه مظلوم،

ولو كان ظاملًا لصار يدع
 إىل الصوم والصالة.

~ علي الوردي
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لماذا ال يوجد
فولتير عربي

رواد  أهم  أحد  فولتري  الفرنيس  الفيلسوف  يُعد 
كتاباته  خالل  ومن  يده  وعىل  األورويب  التنوير 
الدين  رجال  مع  النقاش  يف  بقوة  الفلسفة  دخلت 
النور  ترى  أوروبا  بدأت  تاله  من  ويد  يده  وعىل 

وترشق شمس العلامنية عليها.

كرّس  شخًصا  الفكر  تاريخ  يعرف  مل 
حياته ملحاربة التعصب الديني مثل 

أصبح  السبب  ولهذا  فولتري، 
اسمه رمزًا يُستنجد به الناس 

يف كل مكان يف العامل؛ أي 
التزمت  يزداد  عندما 
عن  الدين  يف  واإلكراه 
يعيث  عندما  أو  حّده 
يف  فساًدا  املتطرفون 
فولتري  راح  األرض. 
يدعو للتعايش السلمي 
واملذاهب  األديان  بني 

املختلفة ويكتب مؤلفاته 
واحًدا بعد اآلخر، دون كلل 

أو ملل. حتى أن نيتشه أهداه 
كبار  أحد  «إىل  قائًال  كتبه  أحد 

ومل  البرشية».  الروح  محرري 
يكتِف فولتري بالكتابة والتنظري بل نزل 

إىل ساحة املعركة مدافًعا عن كل املضطهدين 
عن  فولتري  دافع  إذ  فكري،  أو  عقائدي  لسبب 
الربوتستانتيني وهو الكاثولييك أبًا عن جد، ودّشن 
يف  املنخرط  للمثقف  جديًدا  أسلوبًا  بذلك  فولتري 

القضايا العامة.

الدفاع عن الفلسفة
أراد فالسفة التنوير وعىل رأسهم فولتري أن يعيدوا 
سيد  العقل  يصبح  أن  أجل  من  قيمتها  للفلسفة 
املوقف، وليس تراث األقدمني الذي يفرض نفسه من 
فوق بهيبته القدسية التي رسخها الزمن املتطاول أو 
التنوير  فالسفة  يعد  ومل  العديدة.  القرون 
عىل  وضعه  بعد  إال  يشء  أي  يقبلون 
املسببات  وكشف  العقل  محك 
املنطقية التي أدت إليه. وميكن 
القول إن فلسفة التنوير أدت 
املقرتحات  بلورة  إىل 
التالية: أوًال، أن الفالسفة 
الرتاث  يرفضون 
التقليدي  املسيحي 
املعجزات؛  عىل  القائم 
يستطيع  ال  العقل  ألن 
وألنها  يتقبلها  أن 
العلم  قوانني  تنتهك 
ويدعي  واملنطق. 
وعىل  التنوير  فالسفة 
رأسهم فولتري إىل بلورة فهم 
للفهم  مخالف  للدين  جديد 
السائد.  األصويل  أو  االنغالقي 
باخالقية  يقبلون  يعودوا  أنهم مل  ثانًيا، 
التقشف والزهد يف الحياة الدنيا وانتظار الفوز 
التنوير  فالسفة  وراح  اآلخرة،  الدار  يف  والنجاة 
يدعون إىل بلورة أخالقية طبيعية أكرث إنسانية؛ أي 
بالتمتع  وحقه  بالسعادة  لإلنسان  تعرتف  أخالق 
كان  وثالًثا،  األرض،  هذه  عىل  الحياة  مبباهج 
البسيط  التنوير يعتقدون بأن هذا املفهوم  فالسفة 
يف  كنواة  موجود  مًعا  واألخالق  للدين  والجديد 
أال  واحًدا  يبقى  الدين  جوهر  إن  إذ  األديان،  جميع 
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وخدمة  الصالح،  والعمل  اآلخرين،  محبة  وهو  أال 
املجتمع، والسلوك املستقيم.

الفلسفة العربية الحديثة واستحالة وجود 
فولتري عريب

أو  حديثة  عربية  فلسفة  توجد  ال  الحقيقة  يف 
فلسفة  فهي  كهذه  فلسفة  وجدت  وإن  معارصة، 
مرتجمة أو مولّدة بواسطة الرتجمة، وبالتايل علينا 
أو  حديثة  عربية  فلسفة  توجد  ال  ملاذا  نتساءل  أن 

معارصة وملاذا يستحيل وجود فولتري عريب.

الصعيد  عىل  نفسها،  املعارصة  الفلسفة  إن  أوالً، 
تطور  إىل  تُرد  األزمة  هذه  ولعل  أزمة.  يف  العاملي، 
أن  قبل  وازدهرت  النور  الفلسفة  رأت  بالذات.  العلم 
ينبثق التصور العلمي للعلن، وبصفته بديًال عن هذا 
املنظور، هي  التصور. وبالتايل فالفلسفة، من هذا 
ما قبل تاريخ العلم. ولكن منذ أن طرح العلم نفسه 
تقلص  الكون  عىل  وللسيطرة  للمعرفة  وحيدة  أداة 
حقول  من  يجرِّدها  العلم  وبدأ  الفلسفة،  مجال 
الفيزياء  فتطور  اآلخر.  تلو  الواحد  تخصصها 
الرياضية قد أغنى عنها يف معرفة الطبيعة والكون. 
حداً  وضع  قد  والترشيح  األحياء  علم  وتطور 
اإلنسان. وجاء مولد علم  للتفلسف يف مجال خلق 
النفس ليأخذ منها موضوعها األثري يف الغوص إىل 
عمق النفس البرشية. وقل مثل ذلك يف تطور علوم 
يف  البحث  باب  أقفل  الذي  والسياسة  االجتامع 
املدينة الفاضلة. ورغم التقلص الكبري الذي طرأ عىل 
يف  استطاعت  فقد  الفلسفة  قوة  عىل  النحو  هذا 
يف  مالذاً  لها  تجد  أن  واملعارص  الحديث  العامل 
مبجال  تارة  نفسها  الفلسفة  فحرصت  الهامش. 
آخر  طوراً  نفسها  وأرادت  النهائية،  والغايات  القيم 
مستوى  عىل  حرصاً  تعمل  خالصة  علمية  فلسفة 
معرفة املعرفة. ولكن يف الحالني معاً غدت الفلسفة 
بعض  وباستثناء  العلمية.  باملامرسة  مرهونة 
التوجهات الفلسفية، فإن الثقافات الوحيدة املنتجة 
للفلسفة اليوم هي الثقافات املنتجة للعلم. وبالتايل 
فإن الثقافة العربية املعارصة غري منتجة للعلم حتى 
العرب عالة  املتفلسفون  أن يكون  نفهم ملاذا يتحتم 
سواء عىل الفلسفة اإلسالمية القدمية أو الفلسفة 

الغربية الحديثة. 

من  لهم  يرتك  ال  العلمية  اإلنتاجية  رشط  فانتفاء 

من  الفلسفة  يف  يكونوا  أن  سوى  آخر  نصاب 
املستهلكني، أي املحاكني رشحاً أو ترجمة.

يقولون  القدامى  األصوليون  كان  كام  متاماً  ثانياً، 
سبق،  ملثال  وفقاً  إال  يجتهد  أن  ملجتهد  يجوز  ال  إنه 
كذلك فإن املتفلسف العريب ـ وال نقول الفيلسوف ـ 
أن  يستطيع  ال  من  وضعية  يف  اليوم  نفسه  يجد 
يتفلسف إال وفق مثال سبق. ولكن مع هذا الفارق: 
يلقاه  املايض،  يف  يضعونه  األصوليون  كان  فام 
املستقبل.  يف  أمامه  مسقطاً  العريب  املتفلسف 
فسبق الغرب إىل اجرتاح مأثرة الحداثة قد جعل كل 
ما ميكن أن يفكر به امللتحقون بركب الحداثة مفكّراً 
بحكم  باتت،  قد  الغربية  فالحضارة  مسبقاً.  به 
الثقايف  بالزمان  تتحكم  الحداثة،  إىل  أسبقيتها 
أو  التاريخ  من  الخروج  وخال  األخرى.  للحضارات 
للمتخلفني يف  الهمجية، فإنه مل يعد  السقوط يف 
املتقدمني.  العامل من مستقبل آخر غري حارض  هذا 
وهذا االنحصار يف زنقة التاريخ يسّد حتى املخرج 
النقدي ـ وهو املخرج الذي تؤثر الفلسفة أن تعمل 
عىل مستواه. فكل ما ميكن أن ننقد عليه الحضارة 
الغربية قد سبقتنا هي نفسها إىل نقد نفسها عليه. 
أن  نالحظ  أن  فلنا  حنفي  حسن  لغة  إىل  وبالعودة 
اسم  تحت  إليها  يدعو  التي  النقدية،  الفلسفة 
هي  تعدو  ال  «االسترشاق»،  عىل  كرد  «االستغراب» 
دهن  فمن  «وكيلة».  فلسفة  تكون  أن  نفسها 
الفلسفة الغربية ال يفتأ هو نفسه يسقي نقده لهذه 
الفلسفة الغربية. وهذا يصدق أيضاً عىل ما تشهده 
محاوالت  من  اليوم  العربية  الثقافية  الساحة 
مجهضة سلفاً لتبيئة فلسفة ما بعد الحداثة. ذلك أن 
نقد  يف  العرب  املتفلسفون  يقوله  أن  ميكن  ما  كل 
الحداثة ـالغربية حرصًاـ قد سبقهم إىل قوله نقاد 
أمتثلوا  سواء  الغربيني،  املفكرين  من  الحداثة  هذه 
مبدرسة فرانكفورت األملانية واستطاالتها األمريكية 
وهابرماس  وماركوزه  وأدورنو  هوركاممير   :
الفرنسية؛  الحداثة  مابعد  مبدرسة  أم  وشومسيك، 
دريدا وليوتار وبوديار، فضًال عن أصحاب الرتاكيب 
النظرية الكبرية يف الحداثة من أمثال ميشيل فوكو 
موران.  وإدغار  دوميناك  ماري  وجان  تورين  وأالن 
وبالفعل، عندما يتصدى متفلسفون من مجتمعات 
ما قبل حديثة ملامرسة فلسفة ما بعد الحداثة فإنه 
ال  مستهلكني،  يكونوا  أن  سوى  أمامهم  خيار  ال 
أو  الغرب نفسه؛  الحداثة يف  نقد  منتجني، لخطاب 
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الغرب نفسه؛ أو بعبارة أخرى مجرد مرتجمني.

ثالثاً، إن الفلسفة نبتة، ال تنتش وال تزهر إال يف تربة 
يف  ندخل  أن  وبدون  العقل.  واستقاللية  العقل 
تفاصيل ال يتسع لها هنا مجال، فإننا سنالحظ أن 
العقالنية كرشط شارط لتمخض الفلسفة ما زالت 
يف  األوىل  الكلمة  صاحبة  تكون  أن  عن  بعيدة 
الثقافة العربية املعارصة. ونحن ال نعني بالعقالنية 
شيئاً آخر سوى هذا املبدأ البسيط والثوري معاً : إنه 
ال يجوز أن تعلو فوق سلطة العقل أية سلطة أخرى. 
«الدين  املشهورة:  فوكو  ميشيل  صيغة  وباستعادة 
هو عقل مجتمع بال عقل»، نالحظ أن العقل السائد 
املجتمعات  يف  وباألوىل  العربية،  الثقافة  يف 
الديني.  العقل  بل  الفلسفي،  العقل  ليس  العربية، 
يحتفظ  زال  ما  الذي  الشاطبي  تعريف  حد  وعىل 
مجال  يف  يْرسح  ال  الذي  «العقل   : تامة  بصدقيته 
بني  يتقدم  و«ال  النقل»،  يرسِّحه  ما  بقدر  إال  النظر 
يجري  الرشعية،  باألدلة  «يهتدي  بل  الرشع»  يدي 

مبقدار ما أجرَتْه، ويقف حيث وقفته».

كان  الدينية  املعرفة  ذات  الثقافات  كل  يف  وكام   
ميكن للعقل الالهويت أن يضطلع بدور الوسيط بني 
الالهوت  ولكن  الديني.  والعقل  الفلسفي  العقل 
من  منفياً  زال  ما  الدين،  من  معقلن  كشكل  نفسه، 
ر فالسفة اإلسالم وطُرد  الثقافة العربية منذ أن كُفِّ
اإلسالمية  املدينة  خارج  املعتزيل  الكالم  علم 
محض  إىل  اإلسالمية  العربية  الحضارة  وتقلصت 

حضارة فقه.
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املستبد خواف رعديد،
يخاف من أفراد رعيته

أكرث مام يخافون منه.

~ عبد الرحمن الكواكبي

28



كيف يحمينا التفكير النقدي

من تصديق الهراء
ألكرث من قرنني من الزمن، ارتبط العلم ارتباطًا وثيًقا بتقدم الدول. متكن املنهج العلمي من إحداث تطورات 
فكرية هائلة غريت من أسلوب حياتنا وطورته، وغريت نظرتنا ألنفسنا وللكون املحيط بنا. ومام ال شك 
فيه أن التفكري النقدي، الذي ميثل قدرة العقل عىل تحليل صحة أي اّدعاء بشكل موضوعي، ميثل أحد أهم 

الركائز التي يقوم عليها املنهج العلمي.

أو عن  بابانويل  السابعة من عمره عن حقيقة وجود  بسؤال طفل يف  يتمثل  أن  النقدي  للتفكري  ميكن 
أن يكون مبنتهى  أيًضا  له  إليه، وميكن  السفر  بعيد جًدا ال ميكن  العجوز إىل مكان  حقيقة سفر جدته 
للزمكان.  الجاذبية  تشويه  بصحة  والعرشين  الحادي  القرن  يف  الفيزياء  عقول  أهم  كتشكيك  التعقيد، 
التفكري النقدي هو النقطة التي يتخذ فيها العقل موقًفا معارًضا للحقائق التي اعتاد تقبلها دون بذل أدىن 

جهد، ويبدأ تحليلها، معلًنا االستعداد للرضا بأي نتيجة ميكن أن يتوصل إليها.

استخدم العامل والفيلسوف األمرييك جون ديوي مصطلح التفكري النقدي ألول مرة يف عام ١٩١٠ يف 
كتابه «كيف نفكر»، ووصفه بأنه التأين يف إصدار األحكام لحني إمتام عملية التحقق. يدعونا ديوي يف 
لبناء  الدائم  ميلنا  أّن  إذ  وترصفاتنا،  بأفعالنا  تأثريها  وكيفية  معتقداتنا  أصل  يف  النظر  إلعادة  كتابه 

علمية  غري  أسس  عىل  والتمسك بها بدون تفكري، وإراحة العني عن تتبع األدلة املعارضة معتقداتنا 
حولنا لها يحول دون  من  الكون  بفهم  لنا  السامح 

بشكل صحيح. 
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تسكنه  عامل  كتاب  يف  النقدي  التفكري 
الشياطني 

كارل  األمرييك  الفليك  العامل  عن  املعروف  من 
اعتامد أسس  إىل  الناس  يدعو  ما  دامئًا  أنه  ساغان 
للتفكري،  العلمي  املنهج  وتبني  النقدي  التفكري 
واملطالبة  األفكار  جميع  صحة  يف  والتشكيك 

بالحجج القامئة عىل األدلة.

 – الشياطني  تسكنه  «عامل  كتاب  يف  ساغان  يركز 
عىل  والخرافة»  الدجل  مواجهة  يف  العلمي  الفكر 
وسائل التفكري النقدي املستقل ويتحدث عن غياب 
هذه الوسائل عن مناهج التدريس الغربية الحالية، 
ما يهدد بخلق مجتمع فاشل وتابع يرفض التفكري.

باالعتامد عىل أسس التفكري النقدي، يضع ساغان 
الخرافات موضع الدراسة، ويدرسها دراسة عقالنية 
تقارع الحجة بالحجة وتدحض األكاذيب بالحقائق 
عند  الشك  لتعزيز  منه  محاولة  يف  الدامغة  واألدلة 

القارئ وإكسابه مناعة ضد العلم الزائف.

يستشهد ساغان يف كتابه بإحصائيات صادمة عن 
األمريكيني األميني، والذين يؤمنون بالعلوم الزائفة 
باستمرار  األرض  تزور  فضائية  كائنات  وبوجود 
حضارة  وبوجود  البرش  بعض  مع  اتصاالت  ولها 
أطالنتس التي توصلت الكتشاف الكهرباء، وغريها 
يثبت  ملموس  دليل  أي  يوجد  ال  التي  الخرافات  من 
إىل  الكتاب  يتطرق  ال  حدوثها.  حقيقة  أو  صحتها 
الزائفة يف بقاع  نسب املؤمنني بالخرافات والعلوم 
املامثلة يف غاية  العامل ألن اإلحصائيات  أخرى من 
الحسود  كعني  بأمور  اإلميان  بأن  شك  وال  الندرة، 
وقراءة الطالع والتنجيم والربمجة اللغوية العصبية 
وغريها من الخرافات والعلوم الزائفة هو أمر شائع 
يف  وحتى  العربية،  الشعوب  مختلف  عند  جًدا 

الطبقات املثقفة منها.

ليسوا  للخرافة  املعارصين  األنصار  أن  ساغان  يرى 
جهلة بالرضورة، بل هم قارئون نهمون ويربر ميل 
الكثري من الناس لتصديق العلوم الزائفة بارتباطها 
فالتنويم  الحقيقية،  العلوم  فروع  بأحد  غالًبا 
أو  بشكل  مرتبط  املثال،  سبيل  عىل  املغناطييس، 
الفلك.  بعلم  مرتبط  والتنجيم  النفس،  بعلم  بآخر 
يضفي هذا االرتباط نوًعا من الرصانة العلمية عىل 

الدجل املعارص.

األكادميية،  األوساط  املنتمني  إىل  العوام  ينظر 
نخبوية  شخصيات  باعتبارهم  ساغان،  حسب 
وبعيدة عن الواقع، مع ذلك، ال يعترب ساغان العوام 
للمجتمع  ذوي ذكاء منخفض، بل يعتربهم ضحايا 
تقبل  عقلية  فيهم  غرست  التي  املحيطة  والبيئة 

الشائع ورفض تحكيم العقل واملنطق. 

كشف  عىل  الناس  ملساعدة  منه  محاولة  يف 
املعلومات الزائفة، خصص ساغان فصًال من كتابه 
الناس عادة ضحية  يقع  التي  الخداع  أنواع  ليوضح 
أو  العلامء  أو  دينًيا  املتعصبني  قبل  من  سواًء  لها 
املكونة  الهراء»  اإلعالنات، وطرح «مجموعة كشف 
من تسع أدوات وتقنيات معرفية قامئة عىل التفكري 
الخرافات  من  وحاميته  العقل  لتحصني  النقدي 

واألكاذيب، وهي:

١- املصادقة عىل «الحقائق» من مصادر مستقلة.  
أصحاب  اطّالع  مع  مبوضوعية  األدلة  مناقشة   -٢

وجهات النظر عىل جميع وجهات النظر األخرى.
قبل  من  املتبناة  الحجج  إعطاء  عن  االمتناع    -٣
السلطات  ارتكبت  فقد  كبرية،  أهمية  السلطات 
أخطاًء يف املايض، وال شك بأنها ستستمر بارتكاب 
وإمنا  العلم،  يف  سلطات  «ال  مستقبًال.  األخطاء 

خرباء».
٤- وضُع أكرث من فرضية واحدة ودراسة كل منها 
جميع  يف  والتفكري  حدث.  أي  لتفسري  حدا  عىل 
االختبارات املنهجية التي ميكن استخدامها لدحض 
األخرية  الفرضية  تكون  أن  املرجح  من  الفرضيات. 
الفرضية  هي  االختبارات  هذه  من  تنجو  التي 

الصحيحة.
٥- االمتناع عن التعلق العاطفي بالفرضية من قبل 
اعتبارها  ذلك،  من  بدًال  وضعها،  الذي  الشخص 
املعرفة.  وراء  السعي  طريق  محطات  من  محطة 
الشخيص  اإلعجاب  سبب  عن  التساؤل  وتكرار 
مع  موضوعي  بشكل  ومقارنتها  ما،  بفرضية 
البدائل، ومحاولة البحث عن األسباب التي تستوجب 

دحض الفرضيات الشخصية. 
٦- هناك دوًما العديد من الفرضيات املتنافسة، من 
الرضوري أن يكون الباحث قادًرا عىل التمييز بينها 
من خالل إثبات أي منها تدعمه الحقائق، وأي منها 

تدعمه اآلراء الشخصية غري املوضوعية.
املرتابطة،  الحجج  من  سلسلة  هناك  كانت  إذا   -٧
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دراستها  بعد  الحجج  جميع  صحة  إثبات  يجب 
أغلبها  إثبات  يكفي  وال  مستقل،  وبشكل  منهجًيا 

فقط. 
فرضيتني  بني  بساطة  األكرث  الفرضية  ختيار   -٨

تفرسان البيانات املوجودة بنفس الجودة. 
الفرضية،  تزوير  إمكانية  عن  الدائم  التساؤل   -٩
ميكن  ال  والتي  لالختبار  القابلة  غري  فاالفرتاضات 

دحضها، ال قيمة لها. 

مل يعطنا ساغان تعليامت موجزة فقط عن التفكري 
التي  للطرق  شاملة  قامئة  لنا  وضع  بل  النقدي، 
يخدعنا بها عادة العقل من خالل املغالطات املنطقية 
كشف  «فن  فصل  ميثل  وخطورة.  شيوًعا  األكرث 
إعادة  الشياطني»  تسكنه  «عامل  كتاب  يف  الهراء» 
صياغة غري رسمية للمنطق والبالغة الكالسيكيني 

ألرسطو ولفلسفة فرانسيس بيكون الطبيعية. 

مبستويات  عالقة  الهراء  لتصديق  هل 
الذكاء؟ 

Judgment and مجلة  نرشتها  دراسة  أظهرت 
لتصديق  امليالني  األفراد  أن   Decision Making
الذكاء مقارنة مع  «الهراء» غالًبا ما يتصفون بقلة 

أقرانهم. 

أدرج القامئون عىل البحث العبارات املنمقة بإحكام 
امللفقة  والجمل  الغموض  شديدة  واالدعاءات 
املكتوبة بصيغة علمية تحت بند «الهراء»، واعتمدوا 
وإعادة  معنى  أي  من  خالية  عبارات  استخدام 

صياغتها لتبدو كأنها مقاالت أكادميية. 

إلكرتونًيا  موقًعا  بينيكوك  غوردن  العامل  استعمل 
New Age) يّركب العبارات املقنعة و املنمقة تلقائيا
إنشاء  Bullshit Generator)  إلظهار مدى سهولة 
الهراء. تظهر يف الصفحة الرئيسية للموقع العبارة 
فينا  و  األمل،  منو  هو  «الشفاء  التالية:  الرتحيبية 
نحن، نحن نرجف، نحن نوجد، نحن نولد من جديد».

الباحثني  من  فريق  مع  بينيكون  العامل  اخترب 
عىل  الذكر  آنف  املوقع  طريق  عن  املولدة  العبارات 
مجموعة مكونة من ٣٠٠ متطوع ملعرفة مدى تقبل 

املجتمعات لهذا النوع من الهراء.

الدراسة أن ما يزيد عن ٢٥٪ من املشاركني  أظهرت 
مقنعة  أو  مقنعة،  قرؤوها  التي  العبارات  اعتربوا 

جًدا. 

مهاراته  مع  شخص  لكل  الفردية  النتائج  مبقارنة 
الدينية  ومعتقداته  اللغوي  وذكائه  الحسابية 
التمييز بني املعنى املجازي والحريف  ومقدرته عىل 

لكل عبارة، خلصت الدراسة إىل ما ييل: 
«األشخاص الذين مييلون لتصديق نظريات املؤامرة 
البديل،  الطب  بفعالية  يؤمنون  الذين  الالمنطقية، 
بني  يخلطون  والذين  للطبيعة،  الخارقة  وبالقوى 
األقل  كانوا  للمعلومات  والحريف  املجازي  املعنى 
بشكل  البيانات  تحليل  عىل  قدرة  واألقل  ذكاء 

منطقي».

كارل  للعامل  بعبارة  البحثية  ورقتهم  الباحثون  ختم 
ساغان: «إحدى فوائد امتالك املعرفة الكافية لكشف 
عىل  عيوننا  تفتح  أنها  هي  ورفضه  اآلخرين  هراء 

هرائنا». 
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دور الترجمة
في العصر الذهبي اإلسالمي

بداية  يف  رسيًعا  اإلسالمية  الدولة  رقعة  توسع  أدى 
العرص اإلسالمي إىل دخول شعوب مختلفة الثقافات 
بينها وبني  التفاعل  واللغات تحت سيطرتها وتسارع 
العرب ما مكَّن من االطالع عىل ما لدى هذه الشعوب 
اللغة  انتشار  وعىل  ناحية  من  وعلوم  معارف  من 
مبكرة  حركة  فنشطت  الرسمية،  الدولة  لغة  العربية، 
مشعل  ونقلت  للعلوم  ازدهار  لفرتة  أسست  للرتجمة 
اإلسالمية. ولنئ  العربية  الحضارة  إىل  العلمي  السبق 
دواراً  لعبت  قد  والسياسية  الدينية  العوامل  كانت 
أرجاء  جميع  يف  العربية  اللغة  انتشار  يف  أساسياً 
الدولة اإلسالمية فإن حركة ترجمة العلوم من مشارب 
وثقافات مختلفة إىل العربية هي التي مكنتها من أن 
قرون  مدى  عىل  للعلم  كلغة  اإلغريقية  اللغة  تخلف 

طويلة.

ومع امتداد الدولة اإلسالمية يف عهد األمويني من 
رعاياها  من  أصبح  آسيا  وسط  إىل  أفريقيا  شامل 
وحضارية  وثقافية  لغوية  خلفيات  ذات  شعوب 
علمية  مراكز  نفوذها  مناطق  وضمت  مختلفة 
التي  اإلسكندرية  مدرسة  أبرزها  عديدة  وثقافية 
ورثت العلوم اإلغريقية ونافست أثينا كمركز للفكر 
ومدارس  الجديدة،  لألفالطونية  وخاصة  اليوناين 
وغريها  ونصيبني  وحران  وأنطاكية  نيسابور  جند 
من املراكز العلمية املنترشة يف غرب الدولة ورشقها. 
مختلفة  مجموعات  تضم  املدارس  هذه  وكانت 
املجاالت. وكان  يونانية يف شتى  األهمية ملصنفات 
من رعايا هذه الدولة الرسيان وهم شعوب من أعراق 
مناطق  ويسكنون  باملسيحية  أغلبهم  يدين  مختلفة 
متتد بني بالد الرافدين وفلسطني. وكانت الرسيانية 
وأسهم  واليونانية  العربية  بني  الوصل  همزة 
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الرسيان إسهاًما ضخاًم وبصفة خاصة يف الرتجمة 
الديني  العامل  جانب  وإىل  للعربية.  اليونانية  من 
تعلم  إىل  حديًثا  اإلسالم  اعتنقوا  الذين  دفع  الذي 
امللك  قرار عبد  الدينية، كان  العربية ألداء واجباتهم 
لغًة  العربية  وجعل  الدواوين  بتعريب  مروان  بن 
حاساًم  عامًال  والسجالت  العقود  لكتابة  رسمية 
نَرش العربية يف أرجاء الدولة وتولدت حاجة ملحة 
اإلدارية  منها  كثرية  مجاالت  يف  للرتجمة 

واالقتصادية والعلمية.

عهد  يف  العلمية  الرتجمة  حركة  بوادر  ظهرت  وقد 
مع  املصادر  من  العديد  تؤكد  كام  األموية،  الدولة 
األمري األموي خالد بن يزيد يف أواخر القرن السابع 
الطب  علوم  بنقل  عني  من  أول  وهو  ميالدي 
اليونانيني  من  جامعة  وكلف  للعربية،  والكيمياء 
الكتب  من  كثريًا  ينقلوا  أن  مرص  يف  املقيمني 
والفلك.  الكيمياء  صناعة  تناولت  التي  اليونانية 
وهو  العربية  إىل  اليونانية  من  كتاب  أول  وتُرِجم 
كتاب أحكام النجوم الذي ألفه الحكيم هرمس. كام 
اهتامًما  العزيز  عبد  بن  عمر  األموي  الخليفة  أبدى 
اليهودي  للطبيب  تكليفه  خالل  من  بالرتجمة 
الطب  يف  كتاب  أول  برتجمة  مارسجويه  البرصي 
اإلسكندرية-  يف  عاش  -الذي  أهرون  الطبيب  ألّفه 
أشهر  من  وكان  العربية.  إىل  الرسيانية  من 
املرتجمني يف العرص األموي يعقوب الرهاوي الذي 

نقل الكثري من الكتب من اليونانية إىل العربية.

لعبت  الحضاري،  والتطّور  البناء  مراحل  ويف 
العرص  يف  خصوصاً  ومهامً،  بارزاً  دوراً  الرتجمة 
حركة  صارت  إذ  م)،   ٧٥٠-٨٤٧) األول  العبايس 
من  بسخاء  مدعوم  رسمي  شكل  ذات  الرتجمة 
الدولة، وضمن كيان أكادميي عاملي مَتَثل يف «بيت 
٧٦٣-٨٠٩) الرشيد  هارون  أسسه  الذي  الحكمة»، 

م) يف بغداد، ووصل إىل ذروته يف عهد ابنه املأمون 
(٧٨٦-٨٣٣ م)، إذ جمع فيه عرشات املرتجمني من 
بلدان عدة ليعملوا ضمن جامعة علمية كربى. ويُعّد 
إىل  األول  املمهد  م)  املنصور (٧١٤-٧٧٥  أبو جعفر 

خزائن الكُتب.

ابن خلدون: «إن اإلسالم  وعن «بيت الحكمة» كتب 
اإلسالمية  باليقظة  العلمي  املعهد  هذا  إىل  مدين 
يف  تشبه  والتي  أرجاؤه  بها  اهتزت  التي  الكربى 
كنوز  كشف  وإعادة  التجارة  انتشار  وهي  أسبابها، 

اليونان ويف نتائجها وهي ازدهار العلوم والفنون».
أدت إىل تفعيل  التي  الرئيسة  األسباب  أهم  من بني 
حركة الرتجمة يف عاصمة الخالفة العباسية بغداد، 
كان سبباً خارجياً غري مبارش، وآخر داخيل مبارش. 
فاألول كان نتيجة وجود املدارس القدمية التي متثل 
وَدْور  جهة،  من  اليونانية  الثقافة  ازدهار  عرص 
الرسيان (معظمهم نصارى نساطرة ويعاقبة وقلة 
العرب  الوصل بني  الذين ميثلون حلقة  اليهود)  من 
اللغة  كانت  لقد  أخرى.  جهة  من  اليونان  لغة  وبني 
الرسيان،  مدارس  يف  التناول  شائعة  اليونانية 
عرب  بلدان  املسلمون  الجزيرة  عرب  فتح  وعندما 
بثقافات  واحتكّوا  ومرص،  والشام  العراق  الشامل: 
تلك املدارس املسيحية، طلبوا من الرسيان أن ينقلوا 

الرتاث العلمي والفكري اليوناين إىل اللغة العربية.
بالعرب  دفع  الذي  املبارش،  الثاين،  السبب  عن  أّما 
واملنطق  والفلسفة  العلوم  كُتب  نقل  إىل  املسلمني 
الفتوحات  بواقع  يرتبط  فإنه  لغتهم،  إىل  واآلداب 
أهمية  يراعون  جعلهم  ما  والرسيعة،  املتوالية 

األوضاع الجديدة ومنها:

العلوم واملعارف، فاإلسالم قد  العرب إىل  ١- حاجة 
تفكريه  ومنط  عقليته  له  جديًدا،  مجتمًعا  خلق 
الحيايت الذي نقل عرب الجزيرة إىل مستوى مدين 
حضارية  ومصادر  آفاق  نحو  التوجه  منهم  يتطلب 

متقدمة.

املجد  إن  إذ  املعييش،  والرفاه  املستقر  الوضع   -٢
العسكري والسيايس واالقتصادي الذي شّيده العرب 
والفكري  العلمي  باملجد  إال  يكتمل  ال  املسلمون 

والثقايف.

اللغة  انترشت  الفتوحات  فبعد  القرآن،  لغة   -٣
لغة  كونها  اإلسالمية،  البلدان  جميع  يف  العربية 
النظام السيايس الرسمي للدولة، ومن بني ما ميتاز 
والتفكري،  البحث  عىل  املسلمني  حث  هو  القرآن  به 

ويف مدح العلم ومنزلة العلامء.

الِفرق  إن  إذ  حّر،  نظري  فكر  إىل  العرب  حاجة   -٤
وامللل الدينية قد كرثت وتعددت بني املسلمني، وازداد 
الجدل يف ما بينها، ما أوجب عىل علامء الكالم أن 
يتمكنوا  ليك  اليوناين  الفكر  نظريات  عىل  يطّلعوا 
واملتشددين  املغالني  واملنطقي عىل  العقيل  الرد  من 

يف الدين.
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العرب ببعض  تأثر  األعاجم، فقد  املثقفني  ٥- نفوذ 
الذين  املفكرين واألعالم من األعاجم، خصوصاً من 

نقلوا وترجموا روائع تراثهم إىل اللغة العربية.

٦- اهتامم الخلفاء بالعلم واملعرفة، إذ مل يكن انتقال 
قيادة  ملجرد  العباسيني  إىل  األمويني  من  الخالفة 
عقلية  إىل  انتقاالً  أيضاً  كان  بل  املسلمني،  دولة 
حضارية راقية، وكان املنصور والرشيد واملأمون من 
أكرث الخلفاء تشجيعاً لنرش العلم واملعرفة، والخليفة 
املأمون نفسه كان عاملاً؛ حتى يف انتصاره عىل ملك 
الروم تيوفيلوس، كان من بني رشوطه لوقف القتال 
الحصول عىل كُتب الفلسفة والعلوم كجزء أسايس 
من غنائم الحرب. وكذلك بالنسبة إىل حاكم قربص 
عندما طلب الهدنة، فقد فرض عليه املأمون أن يسلم 
يف  النديم  ابن  ذكر  كام  اليونان،  كُتب  خزانة 

الفهرست.
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أشفق عىل الفتاة حني تسوء

سمعتها، فهي ال تستطيع

تربية لحيتها لتمحو

تلك الصورة

~ علي شريعتي
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سيكولوجية اإليمان
بنظريات المؤامرة

حتى اليوم، يرفض العديد من األشخاص تلقي اللقاح املضاد لفايروس كوفيد – ١٩ برصف النظر عن منشئه، 
أو الحتوائه عىل رشائح نانوية تُزرع يف جسم اإلنسان بهدف  البرشية،  بحجة تأثريه الضار عىل الصحة 
تعقبه أو ملا له من تأثري ضار عىل الخصوبة. حتى أن البعض رفض االقتناع بوجود الفريوس من أساسه، 
وأرجع السبب الحقيقي لإلغالق وفرض القيود املجتمعية إىل منع الهجرة ووضع نظام مراقبة جامعية عىل 

نطاق واسع.

إن رفض اللقاحات وربطها بنظريات املؤامرة ليس باألمر الجديد، إذ ساهم اإلميان بهذا النوع من النظريات 
الباحثون  وتعرض  والحصبة،  الكَلَب  وداء  الجدري  بينها  من  البرشي،  التاريخ  مر  عىل  أوبئة  عدة  بتفيش 
واألطباء من مطوري اللقاحات ملضايقات واتهامات واسعة النطاق بالسعي لنرش األوبئة أو باملشاركة يف 
من  النوع  هذا  انتشار  من  يسهل  الذي  فام  بأكملها!  البرشية  حتى  أو  معينة،  برشية  مجموعة  إبادة 
االفرتاضات بني مختلف املجتمعات حول العامل دون تقديم أي نوع من األدلة عليها؟ وملاذا تبدو مغرية جًدا 

للكثري من الناس؟
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ما هي نظرية املؤامرة؟
يشري مصطلح نظرية املؤامرة إىل تفسري حدث ما 
غري مألوف أو غري مسبوق باالستناد إىل مؤامرة ال 
دليل عىل وجودها، وبشكل عام تشمل املؤامرات إما 
بها  تقوم  مؤذية  أو  قانونية،  غري  أفعال  عىل 
اقتصادية. مل  أو  الدول ألغراض سياسية  حكومات 
يف  أو  العرشين  القرن  يف  املؤامرة  نظريات  تنشأ 
القرن الحادي والعرشين، بل الزمت البرش عىل مر 
«نظرية  مصطلح  يظهر  مل  ذلك،  مع  العصور. 
املؤامرة» بشكله الرصيح الحايل إال يف عام ١٩٠٩

هيستوري  «أمريكان  صحيفة  مقاالت  أحد  يف 
معاجم  عدة  يف  تدريجًيا  بعدها  واعُتمد  ريفيو»، 

وقواميس.

تقوم نظرية املؤامرة، وفًقا للعامل السيايس مايكل 
باركون، عىل ثالثة مبادئ أساسية هي:

١.  ال يشء يحدث بالصدفة.
٢.  ال يشء يش ما يبدو عليه.

٣.  كل يشء مرتبط ببعضه.

انتشار اإلميان بنظريات املؤامرة
يقول جو أوسينسيك، مؤلف كتاب نظريات املؤامرة 

األمريكية:
«كل شخص منا يؤمن بنظرية واحدة عىل األقل أو 
رمبا ببضع نظريات والسبب بسيط، فهناك عدد غري 
محدود من نظريات املؤامرة، وإذا كنا سنطلع عليها 
مؤمناً  نفسه  سريى  منا  واحد  فكل  جميعها، 

بإحداها».

أن  إىل  كامربيدج  جامعة  أجرتها  إحصائية  أظهرت 
واحدة  مؤامرة  بنظرية  يؤمنون  الربيطانيني  نصف 
مؤامرة  نظريات  خمس  تضم  قامئة  يف  األقل  عىل 
تتحكم  رسية  مجموعة  بوجود  اإلميان  بينها  من 
باألحداث العاملية، واإلميان بوجود كائنات فضائية 

تزور األرض بشكل متكرر.

املتعلقة  االتصاالت  مركز  أجراها  دراسة  أظهرت 
بالتغري املناخي يف جامعة جورج ميسون يف عام 
٢٠١٩ أن نسبة األمريكيني املقتنعني بالتغري املناخي 
مجرد  بأنه  بقيتهم  يؤمن  فيام   ،٪٦٩ تتجاوز  ال 

خدعة. 

نظريات املؤامرة املرافقة النتشار 
األوبئة

ظروًفا  عام  بشكل  والكوارث  األزمات  تخلق 
ترتافق  ما  وغالًبا  املجتمعات،  عىل  استثنائية 
التي  املؤامرة  ونظريات  الخرافية  األفكار  بانتشار 
القلق والوصول إىل  للتخلص من  اإلنسان  لها  يلجأ 
العديد من  الكربى، وهناك  لألسئلة  إجابات مريحة 
فرتات  خالل  املؤامرة  نظريات  ظهور  عىل  األمثلة 

انتشار األوبئة عىل مر التاريخ، منها: 

يف القرن الرابع عرش، املوت األسود: 
مرض  انتشار  سبب  حول  الشائعات  انترشت 
كالنار  أوروبا  يف  عرش  الرابع  القرن  يف  الطاعون 
لليهود  االتهام  أصابع  العديد  ووجه  الهشيم،  يف 
والسيطرة  اآلبار  لتسميم  الشياطني  مع  بالتعامل 

عىل العامل. 

يف بدايات القرن العرشين، السم األملاين: 
تسببت اإلنفلونزا اإلسبانية بوفاة قرابة ٥٠ مليون 
القرن  بداية  يف  األوروبية  القارة  يف  شخًصا 
تبنى  حدته،  وزيادة  املرض  انتشار  ومع  العرشين. 
طور  األملاين  الجيش  أن  مفادها  نظرية  الكثريون 

هذه الفريوس للقضاء عىل أعدائه.

خنافس  العرشين،  القرن  منتصف  يف 
البطاطا:

تقيض  أن  البطاطا  خنافس  كادت   ،١٩٥٠ عام  يف 
من  كان  فام  البالد،  يف  البطاطا  محصول  عىل 
سالًحا  أعلنته  أن  إال  البالد  يف  اإلعالمية  املاكينة 
لتربير  منها  محاولة  يف  الرشق  لتدمري  أمريكًيا 

اإلخفاقات الداخلية ورصف االنتباه عنها. 

نقص  فريوس  العرشين،  القرن  نهاية  يف 
املناعة البرشية املكتسب:

السوفيتي  املخابرات  جهاز  عمل   ،١٩٨٣ عام  يف 
املتحدة  الواليات  تطوير  شائعة  نرش  عىل  السابق 
األمريكية لفريوس نقص املناعة املكتسب (اإليدز) 
بعد  أعدائها  ضد  بيولوجي  كسالح  الستعامله 
ومع  اليوم،  األقليات.  وأبناء  السجناء  عىل  تجريبه 
الفرضية،  هذه  صحة  عىل  دليل  أي  وجود  عدم 
يف  واألطباء  البيولوجيا  علامء  قبل  من  ورفضها 
مختلف أنحاء العامل، ما تزال هذه  الفرضية شائعة 

إىل حد بعيد.
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يف نهاية القرن العرشين، فريوس إيبوال:
انهار االتحاد السوفيايت منتصف التسعينات القرن 
العرشين، وزادت قدرات السلطات الصحية يف البالد 
املكتسب،  املناعة  نقص  فريوس  عىل  للسيطرة 
بصورة  إيبوال  مرض  األفريقية  القارة  يف  وانترش 
انفجارية، فام كان من رواد نظريات املؤامرة إال أن 
ألقوا اللوم مرة أخرى عىل املختربات األمريكية يف 

تصنيع الفريوس. 

فريوس  والعرشين،  الواحد  القرن  بداية  يف 
كوفيد ١٩:

مع انتشار فريوس كورونا، وكام حدث مع انتشار 
الزائفة  األخبار  بدأت  التاريخ،  عرب  األوبئة  جميع 
الدول، وكان لشبكة  والشائعات تنترش يف مختلف 
املرة  هذه  االجتامعي  التواصل  وشبكات  االنرتنت 
مع  الشائعات.  هذه  انتشار  تسهيل  يف  كبري  دور 
تطور حّدة الوباء، وما صاحب ذلك من اعتامد تدابري 
الصحي وتقييد  الحجر  صارمة عىل مستوى فرض 
وتنوعت  املؤامرة،  نظريات  تصاعدت  التنقل،  حركة 
بني رفض التصديق بوجود فايروس كوفيد ١٩ من 
األساس أو اإلميان بتصنيعه داخل املختربات ونرشه 
بعض  زعمت  بينام  بذاته.  مجتمع  الستهداف 
الجامعات مثل «كيو أنون» األمريكية، أن الهدف من 
الرتويج ملخاطر فريوس كورونا هو «التغطية عىل 
هناك  أن  وادعت  األطفال»،  مع  بالجنس  االتجار 
يف  تتحكم  املتحدة  الواليات  داخل  عميقة»  «دولة 
مسار العامل، وتسعى إىل توظيف تكنولوجيا الجيل 

الخامس لإلنرتنت يف هذا الصدد. 

ملاذا يسهل علينا تصديق نظريات 
املؤامرة؟ 

مدينة  جامعة  يف  النظرية  الفيزياء  أستاذ  يعتقد 
«جيًنا»  ميلك  اإلنسان  أّن  كاكو،  ميشيو  نيويورك، 
بالتفكري  أو  املؤامرة  بنظريّات  باإلميان  يرتبط 
عىل  الجني  هذا  وساعده  عام،  بشكل  السحري 
النجاة عندما كان ما يزال يعيش يف الغابات، كانت 
الخرافات مخطئة يف ٩٠٪ من الحاالت، لكنها لعبت 

دوًرا أساسًيا يف إنقاذ اإلنسان يف ١٠٪ منها. 
بدوره ميّيز األستاذ باسكال فاغرن إيغر املتخصص 
أربعة  املؤامرة  بنظريات  اإلميان  ظاهرة  بدراسة 

عوامل رئيسية لتفسريها:

١- العامل االجتامعي:
ظاهرة  بانتشار  مهم  دور  االجتامعي  للتفاوت   
من  العديد  أظهرت  إذ  املؤامرة،  بنظريات  اإلميان 
الطبقتني  بني  الفجوة  حجم  زيادة  تأثري  الدراسات 
األكرث غنى واألكرث فقًرا يف مجتمع ما، عىل قابلية 
التي  املؤامرة  بنظريات  لإلميان  املحرومة  الفئات 
غالًبا ما تكون وليدة ألحاديِث نقمِة هذه الفئات عىل 

الفئات الغنية. 

٢- السلوك غري العلمي:
لتصديق  عام  بشكل  البرش  ميل  إيغر  األستاذ  ربط 
الشائعات ونظريات املؤامرة بالسلوك الساذج وغري 
العلمي الذي عادة ما يتبعونه يف حياتهم، خصوًصا 
عند تعرضهم لهجوم إرهايب أو جائحة صحية تهدد 

حياتهم.

٣- اإلنرتنت:
سهل اإلنرتنت من إمكانية بحث أي شخص عن أي 
العنكبوتية،  الشبكة  عىل  مؤامرة  نظرية  أو  شائعة 
وشائعات  نظريات  عىل  تعريفه  يف  وساهمت 
جًدا  الصعب  من  وكان  املايض  يف  انترشت  مامثلة 

إعادة إحيائها لوال شبكة االنرتنت. 

٤- انعدام الثقة بوسائل اإلعالم:
يزداد إميان الناس بنظرية املؤامرة مع تراجع ثقتهم 
فيصبحون  والرسمية،  التقليدية  اإلعالم  بوسائل 

مضطرين الخرتاع تربيراتهم بأنفسهم.
العامل السيايس املتمثل مبيل املعارضني   -٥
لنرش الشائعات املغلوطة ونظريات املؤامرة لتشويه 

سمعة الحكومة. 
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الشائعات  وتبني  دور محوري يف تصديق  لها  يكون  أن  الذات  أهمية  لالنغالق وتوهم  أيًضا  املمكن  من 
بشكل عام ونظريات املؤامرة بشكل خاص، إذ تخلق املجتمعات التي تتبنى ثقافات تقليدية حواجز بينها 
وبني املجتمعات األخرى، فتخلق حولها عاملًا مخيًفا، وتتوهم أن جميع املجتمعات األخرى تكن لها العداء، 

ما يجعلها أكرث قابلية لإلميان بحياكة اآلخرين املؤامرات التي تستهدفهم.

تحاول املجتمعات الضعيفة بشكل عام الهروب من شعور الضعف والهامشية الذي يسيطر عليها وتحاول 
إيجاد وسائل لزيادة شعورها بأهميتها من خالل إميانها بأن العدو تنبأ بقدراتها وقوتها الخاصة فأصابه 
الرعب منها لدرجة أنه بدأ بالتآمر عليها. كام تعطي نظريات املؤامرة من يرددها الشعور بالذكاء والتفوق 
عىل اآلخرين ويصبح جذابًا وملفًتا للنظر بالنسبة للعامة، الطالعه عىل ما مل يتمكن غريه من االطالع 
لتبني أوهام نظريات  أو دون وعي)  العديد من اإلعالميني واملشاهري (بوعي منهم  عليه، وهذا ما دفع 

املؤامرة والتأكيد عليها. 
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إنجازات
مشروع

بيت الحكمة
الثاني
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الشراكة مع مؤسسة ويكيميديا

لمؤسسة  رسمًيا  شريًكا  الثاني  الحكمة  بيت  مشروع  ُيعد   
ويكيميديا وذراعها العربي إذ أضاف المشروع منذ تأسيسه أكثر 
من  المشروع  رفع  وبذلك  وتحريًرا  ترجمًة  مقالة  ألف  25 من 

المحتوى العربي على موسوعة ويكيبيديا بنسبة كبيرة.
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ترجمة الكتب

الحكمة  بيت  مشروع  عمل 
الكتب  ترجمة  على  الثاني 
معروفين  لمؤلفين  المهمة 
البروفيسور  مثل  ومؤثرين 
ستيفن  األمريكي  الكندي- 
راند آين  والفيلسوفة  بنكر 

حتى  المشروع  ونشر  وغيرهم 
كتاب بمعدل كلمات  اآلن 14
وهي  كلمة  المليون  يفوق 
المشروع  موقع  على  متوفرة 

للتحميل بشكل مجاني.

كتاب14

مترجم/ ـة8

مليون1كلمة
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الفيديوهات

فيديو  200 من  أكثر  تأسيسه  منذ  الحكمة  بيت  مشروع  نشر 
وتناقش  مشاهدة مليون  المئة  فاق  مشاهدات  بمعدل 
النقدي  والتفكير  العلم  بين  ما  متنوعة  مواضيع  الفيديوهات 

ومعلومات شائكة يتم تبسيطها للمتلقي.

51.585 VIEWS 8.787 VIEWS 7.374 VIEWS10.969 VIEWS

4.923 VIEWS 2.923 VIEWS 1.574 VIEWS3.767 VIEWS
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مشروع أفغانستان

منذ سيطرة طالبان على أفغانستان سعى مشروع بيت الحكمة 
إلى  ويكيبيديا  مقاالت  لترجمة  مترجًما  70 من أكثر  لتوظيف 
للغة  المترجمة  المقاالت  عدد  وبلغ  والدارية  الباشتوية  اللغة 
وعدد المقاالت للغة الدارية أكثر  3100 مقال أكثر من الباشتوية

مقال. 1200 من 
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الحضور على وسائل التواصل االجتماعي

من  الثاني  الحكمة  بيت  لمشروع  التابعة  الصفحات  ُتعد 
الصفحات األكثر متابعة للمتحدثين بالعربية إذ بلغ عدد المتابعين 
أكثر من مليون متابع  لصفحة المشروع على منصة فيس بوك
من وأكثر  انستغرام  منصة  على  متابع  آالف  خمسة  من  وأكثر 

آالف متابع على منصة يوتيوب 3
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فريق العمل

ثم  أفراد  سبعة  قوامه  صغير  بفريق  الحكمة  بيت  مشروع  بدأ 
شخص في المجاالت المختلفة التي  100 توسع ليشمل أكثر من
يعمل فيها الفريق من مترجمين ومدققين ومحررين، يعمل اآلن 

في الفريق أكثر من أربعين شخص في شتى المجاالت.
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مشروع الطالب المترجم

أخذ مشروع بيت الحكمة الثاني على عاتقه توسيع دائرة التنوير 
لتشمل طالب الجامعات فهم النواة األولى للتغيير في المجتمع 
الطالب  مبادرة  في  العراقية  الجامعات  مع  المشروع  واشترك 
موسوعة  على  مقاالت  المشاركون  ويطور  يترجم  إذ  المترجم؛ 
ويكيبيديا العربية. تمت دورتين من المبادرة تخرج منها أكثر من 
1700 من  أكثر  المترجم  الطالب  مشروع  وأضاف  طالب  200

مقالة.
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نـجــعـل غـيـر الُمــــتـاح ُمـــتاحــًا


