


شهرية ثـقـافية، تصـدر عن
منـظــمة أفـكــار بـال حــدود

العدد: 5، ديسمبر 2022

نـجــعـل غـيـر الُمــــتـاح ُمـــتاحــًا



تـــأثــيــر اللـــغة العـــربـيـــة فـي لـغـات العـالـم

هـــل ســتــأخـــذ الــروبـــوتــــات أعــمــالــنا؟

رهاب األجانب.. هل الخوف من اآلخر متجذر داخل نفوسنا؟

كـتــب التـنــمـيـة البشــرية.. عـلـم زائـف ورواج كبري

كيف نـظـــر الفالســـفــة إلـــى مفــهـوم الُحـــّب؟

متالزمة ســتوكـهومل، كيف ميكن للضحية أن تتعاطف مع 
جـــــــــــــــــالدهـــــــــــــــــــــــــــا؟

الكــامــاســـوتـــرا، أهم املســتندات التاريــخــية التي
تــوثـــق الســـلـوك الـجــنســــــي عـنـد الـبـشــر

التـغـيُّـر املــناخـي من وجهـة نظـر العـدالـة االجتامعـية

الفـقاعات االقتـصادية هل العمـالت الرقـمية إحـــداهــا؟

كــيــــف بــــدأت الحــــــضـــارة البشــــــــرية؟

إنـجـــازات مـشـــروع بـيـت الحـكـمة خـالل عام ٢٠٢٢

تقرؤون
في هذا العدد
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تـــأثــير اللــغــة العــربيــة
في لــغــــات الــعــــــــالم
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تتأثر اللغة بحضارات، وتقاليد، وثقافات األمم التي تختلط معها، فكلّام نهضت األمة بحضارتها؛ اتسعت رقعتها 
األوىل، فتدخل عليها  التعبري  أداة  أيًضا كونها  اللغة  تأثريه عىل  الذي يعكس  األمر  ثقافتها،  الجغرافية وانترشت 
مفردات جديدة إما باشتقاق أو اقتباس، لتبقى تلك اللغة حّية وبحالة تطّور مستمر، وتصبح منيعة ضد الرصاعات 
التي  العربية،  اللغة  الشعوب. وأصدق مثال حّي هو  لتاريخ  السجل األصدق  اللغات هي  بأن  يُقال  اللغوية. ولذلك 
والطبيعة،  والفلك،  (كالطب،  والنقلية  العقلية  العلوم  شملت  إذ  الوسطى،  القرون  يف  األوىل  العلوم  لغة  أمست 

والفقه والتفسري)، وتركت خلفها آثاًرا شهدت بعبقرية العلامء العرب عىل مر التاريخ.

وال ينكر أحد بأن اللغات تتداخل وتتشابك فيام بينها، وذلك إذا ما اتصلت إحداها باألخرى مبارشًة أو بصورة غري 
مبارشة، إذ كانت الشعوب سابًقا تختلط ببعضها أثناء السفر بُغية التجارة أو التعلّم مثًال، او عن طريق  الحروب 
التي تدور بني الدول وسيطرة دولة عىل أخرى. وبالتايل يكاد يتعّذر عىل اللغة أن تبقى مبأمٍن عن االحتكاك ببقية 

اللغات األخرى. 

يف الحقيقة إن األثر الذي يقع عىل لغة ما عند اختالطها بلغات ثانية، كثريًا ما يؤدي بها إىل التطّور لغويًا، فهذا 
األمر رضورة تاريخية، ومن أهم النواحي التي يظهر فيها احتكاك اللغات ببعضها، هي ناحية املفردات، التي يكرث 
تبادلها واقتباسها بعضها من بعض. ولكن ما الذي يجعل لغة ما أكرث انتشاًرا من لغة أخرى، ويجعلها صامدة أمام 

غزو اللغات األخرى لها؟ 

يعترب املتخصصون يف مجال اللغة عرب مسرية الرصاع اللغوي، أن لهذه الظاهرة عدة عوامل، ولرمبا كان العامل 
الحضاري والثقايف أهمها، وذلك من ناحية التأثري والتأثّر عىل حٍد سواء، جنًبا إىل جنب مع كرثة الناطقني بتلك 

اللغة. ولكن إن أردنا تفصيلها أكرث وتحديد أسبابها، دعونا نرجع إىل التاريخ قليًال:

االنتصار يف الحروب
الحال سيكون هنالك منترص، فإن كان لهذا املنترص  الدول، وبطبيعة  التاريخ كثري من الحروب بني  اندلعت عرب 
ُرقي�ا يغلب عىل حضارة الطرف املهزوم، سيعمل األخري عىل تقليد غالِبه يف ثقافته وعاداته،  حضارة وثقافة و 
ويلتمس شيًئا من لغته، كام هو الحال يف آالف األلفاظ من اللغة العربية التي نُِقلت أثناء الحروب الصليبية إىل 
اللغات األوروبية، إذ يذكر العلامء بأن اللغة اإلسبانية أخذت من العربية مئات األلفاظ فيام يخص الشوؤن البحرية 

وحدها.
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اللغة  قصور  من  السابقة  العصور  يف  املرتجمني 
الفلسفية  األفكار  تغطية  عن  الفصحى  العربية 
ورومانًا  إغريًقا  ملفكرين  كانت  التي  والعملية 

ورسيانًا، وغريهم.

العربية  اللغة  امتازت  فقد  اللغويني،  رأي  وبحسب 
بالحيوية الشديدة، فلم تتشابك مع لغة إال وظفرت 
والفارسية  العراق،  يف  واآلرامية  كالرسيانية  بها، 
يف  والقبطية  األندلس،  يف  واإلسبانية  إيران،  يف 
إىل  تحّولت  قد  البلدان  تلك  أهل  ألسنة  فنجد  مرص، 
العربية واتخذوها للتعبري عن مشاعرهم يف الشعر، 

وعن عقولهم يف الفكر والسياسة.

التأثري حني خصص  ابن خلدون عن هذا  وقد أشار 
أهل  لغات  بعنوان  خلدون)  ابن  (تاريخ  يف  فصًال 
األمصار قائًال: إعلم أن لغات أهل األمصار إمنا تكون 
املختلطني  أو  عليها  الغالبني  الجيل  أو  األمة  بلسان 
لها»، وتابع «فلاّم هجر الّدين اللّغات األعجمّية وكان 
لسان القامئني بالّدولة اإلسالمّية عربّيا هجرت كلّها 
للّسلطان وعىل  الّناس تبع  يف جميع ماملكها ألّن 
شعائر  من  العريّب  اللّسان  استعامل  فصار  دينه 
لغاتهم  األمم  وهجر  العرب.  وطاعة  اإلسالم 
وصار  واملاملك.  األمصار  جميع  يف  وألسنتهم 
يف  لغة  ذلك  رسخ  حّتى  لسانهم  العريّب  اللّسان 
جميع مدنهم وصارت األلسنة العجمّية دخيلة فيها 

وغريبة».

وأشار أيًضا إىل تأثر اللسان العريب بسبب اختالط 
يف  األعاجم  ألسنة  مع  العرب  من  العامة  ألسنة 
فتحت  أو  بُنيت  التي  -البلدان  اإلسالمية  األمصار 
أثناء املّد اإلسالمي- فقال: «ثّم فسد اللّسان العريّب 
وإن  أواخره  وتغرّي  أحكامه  بعض  يف  مبخالطتها 
لسانا  وسّمي  أصله  عىل  الّدالالت  يف  بقي  كان 

حرضيّا يف جميع أمصار اإلسالم»

الجانب  العربية يف تأثريها ضمن  اللغة  مل تنحرص 
الجانب  إىل  ذلك وصوًال  تعدت  بل  النطقي فحسب، 
الكتايّب أيًضا، ويبدو ذلك واضًحا يف اقتباس بعض 
اللغات للحروف العربية للتعبري عن لغاتها األصيل، 
اآلسيوية،  البالد  يف  التأثري  هذا  نجد  ما  وأكرث 
واإلفريقية، وغريها. وبحسب األب رفائيل نخلة يف 
كتابه (غرائب اللغة العربية)، فإن عدد اللغات التي 

وأيًضا نجد اللغات اإلنجليزية، واألملانية، والفرنسية 
متأثرة  بعضها،  من  املفردات  كلها  تقرتض  مثًال، 
الالتينية  واللغة  أوروبا،  يف  قامت  التي  بالحروب 
من  ضيقة  منطقة  يف  محصورة  كانت  التي  أيًضا، 
جعل  اللغوي،  الرصاع  يف  انتصارها  ولكن  إيطاليا، 
منها لغة رسمية يف دول عدة كإيطاليا، والربتغال، 

وإسبانيا وغريها.

الهجرة القومية
أو  الحروب،  عن  كنتيجة  القومية  الهجرة  تحدث 
الرصاعات السياسية، فإن حدثت بشكل مكّثف، أدى 
لغتها  ونرش  ثقافتها  القومية  تلك  وضع  إىل  ذلك 
الجديدة  الحضارات  ستتأثر  وبالتايل  حلّت،  أينام 

بلغة تلك القومية.  

التجاور  واالختالط بسبب  االحتكاك 
أو التجارة أو التعلّم

لبعض،  بعضها  الدول  تجاور  بفضل  اللغات  تتأثر 
والتي  بينها،  فيام  التجارية  التعامالت  عن  فضًال 
الكثري من  نقل  أثّرت بصورة واضحة، وعملت عىل 
أسامء املنتجات الفالحية، والصناعية. ومن الواضح 
أن لسفر طالبي العلم أثر عميق يف متكني العالقات 
الذي  األمر  الشعوب،  بني  والحضارية  الثقافية، 
التعايش املشرتك، وهذا ما يقودنا  يؤدي بدوره إىل 
إىل التأثر والتأثري بني اللغات عرب اقتباس األلفاظ، 

فيجعل هناك متسع لتتطّور اللغة وزيادة حيويتها.

كحال  حالها  جلًيا،  مثاًال  العربية  اللغة  هي  وها 
التأثري والتأثر، فقد  العامل يف  لغات يف  غريها من 
وغناها  أهلها،  شأن  برفعة  شأنها  وارتفع  انترشت 
بالرتاكيب والدالالت واألوزان، وكرثة مرادفاتها، وما 
تحويه من انسجام صويّت، فقد تقاطعت وتشابكت 
الفردية  الهجرات  نتيجة  األعجمية،  اللغات  مع 
حني  العباّيس،  العرص  يف  وبخاصة  والجامعية، 
امتدت حدود الدولة الجغرافية من إسبانيا والربتغال 
غربًا، وصوًال إىل حدود الصني رشًقا، ومن سفوح 

األناضول شامًال، إىل وسط إفريقيا جنوبًا.

يف  الواسعة  العربية  اللغة  كفاءة  التاريخ  أظهر 
عىل  وقدرتها  األعجمية،  اللغات  من  الرتجمة 
من  أحد  يشتك  ومل  الجديدة،  األفكار  استيعاب 



لغة،  وثالثني  سبع  هو  العربية  اللغة  حروف  أخذت 
السياسية واالقتصادية،  العوامل  واعترب أن كًال من 
والدينية عىل حد سواء، أفضت إىل شدة تأثري اللغة 
العربية يف تلك اللغات، إذ تكاد ال توجد كلمة طويلة 
يف تلك اللغات إال واحتوت عىل عدة عنارص عربية.

تأثري اللغة العربية يف اللغات 
األوروبية

١. اسبانيا والربتغال
بدأ تأثري اللغة العربية يف اللغات األوروبية بصورة 
واضحة بدًءا من القرن العارش امليالدي وحتى القرن 
الخامس عرش، وذلك يف فرتة وجودها يف الجنوب 
األورويب، األندلس وصقلّية والجزر املحيطة، وبرغم 
أن وجود اللغة العربية قد تقلّص اآلن يف تلك البالد، 
اللغات  يف  املتكلّمني  ألسنة  عىل  آثاره  خلّف  لكنه 
فيهام  نجد  الذي  والربتغالية،  كاإلسبانية  املحلية 
تصنيًفا ضمن (معجم األلفاظ اإلسبانية والربتغالية 
نحو  طّياته  بني  حوى  الذي  العربية)  من  املشتقة 

مثانية عرش ألف كلمة مشتقة من أصول عربية.

٢. فرنسا
الكاتب  مثل  األوروبيني  الباحثني  بعض  اهتم  وقد 
العربية  الكلامت  بدراسة  جريو)  (بيري  الفرنيس 
الدخيلة يف املعجامت، إذ أقّر بتأثري اللغة العربية يف 
اللغة الفرنسية، مقّدًما قامئة ضّمت مئتني ومثانني 
كلمة دخلت من العربية إىل الفرنسية عرب التاريخ، 
تلك  بدراسة  الباحثني  من  فريق  قام  السبب  ولهذا 
الكلامت إلظهار الوسيلة التي دخلت من خاللها تلك 

الكلامت إىل لغتهم.

٣. رومانيا
ودراسة  بتتبع  رومانيون  أكادمييون  باحثون  قام 
اللغة  إىل  دخلت  والتي  العريب  األصل  ذات  األلفاظ 
األكادمييني  أولئك  أحد  التاريخ.  عرب  الرومانية 
هذا  يف  قال  الذي  دوبرشان)  (نيكوالي  الباحث 
من  املئات  الرومانية  اللغة  إىل  «دخلت  املجال: 
األلفاظ العربية -نحو ٤٠٠ مفردة-، وذلك مبساعدة 
والرصبية،  كالربتغالية  البلقانية  اللغات  بعض 
إضافة ملئات املشتقات منها والتي ال تزال مستخدمة 

يف األدب الروماين املعارص»

٤. الجزر الربيطانية
قد يقول أحدنا بأن اللغة اإلنجليزية كانت مبنأى عن 
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عن تأثري اللغة العربية، ألن الجزر الربيطانية كانت 
لجنوب  اإلسالمي  العريب  املد  موجة  عن  بعيدة 
أوروبا، وحوض املتوسط، لكن الغزو العلمي العريب 
يف  نجد  ولهذا  أوروبا،  يف  مكان  لكل  وصل 
األصول  ذات  الكلامت  من  كبريًا  قدًرا  اإلنجليزية 

العربية والتي تُقّدر باملئات.

ختاًما
الوعاء  هي  العصور  مّر  عرب  العربية  اللغة  كانت 
نواحيه،  بكل  واألدب  العلوم  يحوي  الذي  األساّيس 
كالطب، والفلسفة، والفيزياء وغريها، ونظًرا ألنها 
ومتّيزها  والتعبري  لإليجاز  واسًعا  مجاًال  تعطي 
األمور  رشح  يف  ومرونتها  الفريدة  بالرتاكيب 
العلمية، استطاعت الوصول واالنتشار يف كل بقعة 
أو  العلوم  تبادل  أو  تجارة  طريق  عن  فيها،  حلّت 

الغزوات.



هل ســــــتأخذ الروبـــوتـــات
أعمالنا؟
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رمبا تكون التكنولوجيا هي الوسيلة األرسع منًوا يف العامل بأرسه. يف أقل من ٥٠ عاًما، منت التكنولوجيا 
وتغريت بشكل كبري. بالنظر إىل حاجة اإلنسان املستمرة للتطور والتقدم، أصبح من الطبيعي أن تكون الخطوة 

التالية يف تطوير التكنولوجيا هي تصميم الروبوتات.
عمل  أخريًا  لتصبح  األفالم  ومنتجي  والكتاب  للفالسفة  مثريًا  موضوًعا  الروبوتات  كانت  الزمان،  من  لعقود 
املهندسني وفنيي الذكاء االصطناعي. بدأ ذلك يف إنشاء آالت تشبه اإلنسان، وهي جاهزة لتغيري طرق العمل 

واملعيشة.

نشأة الروبوتات
ميكن اعتبار أصول التكنولوجيا الحديثة املبكرة تاريخ أجهزة الكمبيوتر. ثم بدأ اإلنرتنت والتحول من الهواتف 
املحمولة إىل الهواتف الذكية. فتح تطور التكنولوجيا آفاًقا وإمكانيات جديدة. اآلن ، تذهب الثورة إىل أبعد من 

ذلك من خالل تطوير الذكاء االصطناعي واألنظمة املعرفية والروبوتات وتعاونها مع البرش.
بدًءا من أصل كلمة "روبوت" ، والتي تم استخدامها منذ عام ١٩٢٠ ، فإن معانيها هي: "شخص ميكانييك" 
أو "عامل قرسي" (من الروبوت التشييك). استخدمه الكاتب والكاتب املرسحي والناقد التشييك كاريل كابيك 
ألول مرة من خالل تسمية مرسحيته. إنه يثبت فقط أن الروبوتات "ولدت" كمصدر إلهام برشي حتى ميكنها 

التنافس معنا و ... رمبا الفوز.



حيث  والروبوتات  الناس  بني  التعاون  الخامسة 
اإلنتاج  محل  لألفراد  اإلنتاج  عىل  الرتكيز  سيحل 

الضخم.

هل سيكون الواقع أشبه بأفالم أو كتب خيال علمي، 
نوًعا من  األفالم  بعض  تقدم  قريًبا.  ذلك  سنكتشف 
فيلم  الحال يف  للروبوتات كام هو  الكارثية  الرؤية 
الذكاء  يفوز  حيث   ،Alex Garland's Ex Machina
االصطناعي عىل البرش. يقول مبتكر الفيلم: يف يوم 
االصطناعي  الذكاء  أنظمة  تنظر  سوف   ، األيام  من 
الهياكل  إىل  بها  ننظر  التي  الطريقة  بنفس  إلينا 
العظمية األحفورية يف سهول إفريقيا. قرد منتصب 
وكلها مهيأة  بذيئة،  وأدوات  ولغة  الغبار  يعيش يف 

لالنقراض.

الروبوتات يف محيط العمل
القدرات  من  املصنعة  الرشكات  من  العديد  يستفيد 
والبيانات  اآليل  اإلنتاج  ، مثل  الجديدة  التكنولوجية 
تُستخدم  اآليل.  والتعلم  األشياء  وإنرتنت  الذكية 
الروبوتات يف العامل يف الغالب يف خطوط تجميع 
مبهام  القيام  ميكنهم  واإللكرتونيات.  السيارات 
متكررة ويتم برمجتهم ألداء وظائف محددة مبا يف 

ذلك االنتقاء والتعبئة ووضع املكونات.

أو  اإلرهاق  خالل  من  إما   ، أسوأ  البرش  أداء  يكون 
رضر  حدوث  احتاملية  أو  العمل  أثناء  املوقف  سوء 
يف الجهاز التنفيس. عىل عكس األشخاص ، ميكن 
املهام دون انقطاع وبدقة  أداء مثل هذه  للروبوتات 
أعىل  وجودة  أكرب  كميات  إىل  يؤدي  مام   ، قصوى 

للبضائع الجاهزة.

عالوة عىل ذلك ، ميكن للروبوتات اآلن التعامل مع 
البرشية.  باللمسة  إحساًسا  تتطلب  التي  األنشطة 
قدرة  أكرث  الروبوتات  جعل  خالل  من  ذلك  ويحدث 
باستخدام  املثال،  سبيل  عىل  الشعور،  عىل 
عىل  قادرون  إنهم  الدوران.  عزم  قوة  مستشعرات 
املوحدة،  غري  األشياء  وتلميع  طحن  مع  التعامل 
وهي مهمة كان من املمكن أن يقوم بها عامل ماهر 
بالتأكيد  هناك  الحاالت،  هذه  مثل  يف  السابق.  يف 
محل  تحل  أن  ميكن  الروبوتات  أن  من  للقلق  سبب 

دور اإلنسان.

وفًقا لتقرير املنتدى االقتصادي العاملي لعام ٢٠٢٠، 
قد يتم استبدال ٨٥ مليون وظيفة بسبب التحول يف 
فإن  ذلك،  ومع  واآلالت.  البرش  بني  العمل  تقسيم 
معظم املصادر تضمن أن الصناعة ستجلب وظائف 

للبرش أكرث من القضاء عليها.

كام ذكرنا أعاله، الروبوتات تحيط بنا بالفعل. إنهم 
يف الغالب يحسنون عمل الناس ويوسعون آفاقهم 
أيضا  هذا  جديدة.  تكنولوجية  قدرات  الستكشاف 
يخلق فرص عمل جديدة. مبقارنة الثورات الصناعية 
تأخذ  أن  من  خطًرا  هناك  أن  يبدو  ال  السابقة، 

الروبوتات وظائفنا.

أثبت تطوير األمتتة يف الصناعة بالفعل أنه ميكننا 
الكفاءة  وتحسني  اآلالت  مع  جنب  إىل  جنًبا  العمل 
الصناعية  الثورة  تجلب  أن  املفرتض  من  والجودة. 
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 ألنَّ لهم دين،

يظُّنون أنهم ُمعفْون

من أن تكون لهم

أخالق!

~  أمين معلوف
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رهاب األجانب
هل الخوف من اآلخر متجذر داخل نفوسنا؟

من  الشعوب  من  كثري  لهرب  مبجملها  أّدت  والحروب،  والدمار،  األزمات،  من  عديًدا  تاريخه  عرب  العامل  شهد   
موطنها األم بحًثا عن الحياة يف بلدان أكرث أمًنا، واستقراًرا، حاملني معهم يف الوقت ذاته ثقافات مجتمعاتهم 
األصلية، وخرباتهم الحياتية. ساعد هذا األمر -رغم مرارته- يف كثري من األحيان إىل تعزيز النمو يف تلك البلدان 

اآلمنة املُضيفة.

نعم، قد تجول يف بالنا مقولة «مصائب قوٍم عند قوم فوائُد»، لكنها ال تنعكس عىل طرف دون اآلخر، فكام كانت 
الحاجة للشعوب الهاربة لألمان، فإن تلك البلدان املُضيفة كانت -وما زالت- بحاجة ألولئك الشعوب بالقدر ذاته 

لتضمن استمرارية منوها لذا فالجميع يُكّمل بعضه بعًضا.

السلبي لرفض  األثر  العميق عن  للبحث  أنفسنا منيل  املعطيات، نجد  لتلك  اإليجايّب  باألثر  لكن وبرغم  قناعتنا 
املجتمعات األخرى، ونبدأ بإطالق األحكام املُسبقة عىل اآلخرين من دوافع متجّذرة يف نفوسنا، كـ الخوف مام 

يحمله املجهول.

يُعربَّ عن القلق، والخوف من املجهول حديًثا باملصطلح النفّيس « رهاب األجانب »؛ فهل كان للتطّور يد يف األمر؟



هنا  ميكن  مثًال،  أقرباء  كانوا  أو  لألول،  مألوًفا 
للجينات املشرتكة االستفادة من هذا االختالط، فقد 
ويتقاسموها  الصيد،  وغنائم  الغذاء  كالهام  يجمع 
أو تبدو عليه معامل  أما لو كان غريًبا،  فيام بينهم، 
ثقافة مختلفة، من املرّجح أن يسود شعور املنافسة 

بينهام، ويهاب أحدهام اآلخر.

فتجعلنا  األجانب»،  «رهاب  من  غرائزنا  تعزز  كام 
حذرين من التواصل مع الغرباء، العتقادنا بأن شيًئا 
ما  إذا  سُيصيبنا  مثًال-  يحملوه  قد  كمرض   - ما 
هذا  من  ستحمينا  عنهم  والعزلة  بهم،  اختلطنا 
إذ كانوا  املايض،  املرض، وهذا ما فعله أسالفنا يف 
ميلكون تاريًخا حافًال من األمراض، لكنهم متكنوا 
تعد  ومل  األمراض  لتلك  مناعة  تطوير  بعزلتهم 
من  بغريهم  اختلطوا  ما  إذا  لكنهم  تؤذيهم، 
املجموعات، قد يؤدي إىل هالكهم الختالف أنظمتهم 
مع  حدث  ملا  بالذاكرة  بنا  يعود  الذي  األمر  املناعية، 
األوروبيني  وصول  بعد  ألمريكا،  املحليني  السكّان 

إليهم.

يرى بعض الباحثون بأن املجتمعات قد استفادت من 
« رهاب األجانب » لتطّور وسيلة خاصة تنجو بها، 
بثقافتهم،  يُعيقون  رمبا  الجدد  فالقادمون 
من  يسود  ما  الخاصة؛  وقوانينهم  وقواعدهم، 
القيام  شأنه  من  والذي  مجتمعي،  وتركيب  تنسيق 
بفعاليات لصالح هذا املجتمع، أو رمبا يأخذ منحًى 
القواعد  املُضيف  املجتمع  يّتبع  كأن  ذلك،  من  أشد 
قام  ما  وإذا  معهم.  األجانب  جلبها  التي  والقوانني 
املجتمع املُضيف باتخاذ قرار باإلجامع، يفرض عىل 
ذلك  يف  السائدة  والثقافة  القوانني  اتباع  األجانب 
املجتمع، قد يُعاين هنا القادمون الجدد من «رهاب 
األجانب» وتحدث الفوىض، ملا قد يعتربونه نوًعا من 

أنواع االستبداد املفروض عليهم.

ميكن للمجتمعات أيًضا أن تشعر ب « رهاب األجانب 
»، عندما تجتمع بشعوب متتلك قّياًم خاصة تختلف 
عن قيمها، كام هو الحال يف املجتمعات اإلثنية يف 
البعض  بعضها  عىل  تتكّتل  فرتاها  الحديثة،  املدن 
من  بدًال  ومدروسة،  خاصة  مجموعات  لتشكّل 
األمر  املجتمع، قد يكون هذا  االندماج عشوائًيا مع 
قّوتها  من  يُعزز  ملا  املجموعة  صعيد  عىل  مفيًدا 
شعور  لتكوين  يؤدي  ذاته  الوقت  يف  لكنه  املحلية، 

لنبدأ أوًال يف تعريف هذا الرهاب
أو   Xenophobia-الزينوفوبيا الباحثون  يعرّف 
املعلومات  نقص  من  كنوع  األجانب»  «رهاب 
له  يتعرّض  رمبا  محدد  موقف  تجاه  واملعطيات 
لشخص  مواجهته  عند  مريب  شعور  أو  اإلنسان، 
إىل  لتصل  السنني  عرب  الكلمة  هذه  تطّورت  معنّي، 
معنى الخوف من الغرباء أو األجانب. لكن لو دققنا 
يف معناها األصيل سنجد بأن مجالها أوسع بكثري، 
شعور  عن  تعّرب  فهي  التحديد،  إطار  من  ويخرج 
غري  شخص  أي  أو  يشء،  أي  من  والرهبة  القلق 
من  الشخص  يتخلّص  وليك  مألوف.  أو  معروف 
من  ميلك  ما  ملعالجة  يلجأ  هذه،  اليقني  عدم  حالة 
معلومات بشكل قد يختلف عن الواقع وحقيقته، إذ 
التجربة  من  جزًءا  املجهول  من  الخوف  كان  لطاملا 
اإلنسانية، يُقلّب يف الناس من حال إىل حال، فمنهم 
من يثّبطه ومنهم من يجعله يزدهر يف أكرث األوقات 

اضطرابًا.

من  الخوف  مستويات  اختالف  إىل  األبحاث،  تشري 
املجهول من شخص آلخر، لكن من يكون لديهم هذا 
املستوى يف أعىل درجاته، قد ال يستطيعون احتامل 
املواقف غري املدروسة، أو املؤكدة بالنسبة لهم، وقد 
الذي  األمر  التكّيف،  عىل  قدرتهم  لعدم  األمر  يصل 
يف  تغيري  إحداث  عىل  قدرتهم  عىل  سلًبا  يؤثر 

حياتهم.

املنافسة عىل  غالًبا ما يسيطر تصّورنا عن مفهوم 
الذي يصُعب علينا تجاهله،  كثري من أفكارنا، األمر 
فاإلنسان بطبعه ال يستطيع رؤية ما يُكّمل حياته أو 
يعزز منّوه كمنفعة عىل صعيده الشخيص، بل عىل 
العكس، يرى بنجاح طرف ما يف أمر ما، هو خسارة 

حتمية للطرف الثاين لألمر ذاته.

رهاب األجانب وعالقته بالتطّور
التاريخ  يف   « األجانب  رهاب   » مفهوم  يتجّىل 
عندما  دقيًقا  األمر  هذا  نجد  إذ  لإلنسان،  التطّوري 
قوت  لجمع  أو  للصيد  القديم  اإلنسان  يذهب  كان 
نفس  يف  آخر  إنسان  أمامه  ويظهر  مثًال،  يومه 
عدد  بأن  الالإرادية  التصّورات  تبدأ  املنطقة، 
أن يصطادها سيقّل، وكمّية  التي ممكن  الحيوانات 
أيًضا،  سيقّل  غذاء  من  جمعه  ميكن  وما  النباتات 
الثاين  الشخص  كان  فإذا  االحتامالت،  تبدأ  وهنا 
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التي  (كالحرب  البالد  خارج  أو  يوغوسالفيا)،  يف 
شّنتها أمريكا يف العراق). ميكن أن يؤدي مثل هذا 
العدوان إىل حمالت سياسية من ِقبل القادة لتربير 

الحروب ضد ثقافة أو حتى أمة بكاملها.

خالصة القول
ميكن أن يستند رهاب األجانب إىل جوانب مختلفة، 
كـ الخوف والكراهية من عرق آخر، أو الجنسية، وما 
يف  مفرطة  تكون  قد  قومية  مشاعر  من  تحمله 
بعض األحيان، أو الدين، أو الثقافة وما إىل ذلك، لكن 
بشكل عام، ال ينطبق هذا إال عىل األشخاص الذين 
عن  مختلفني  بأنهم  يؤمنون  أو  مختلفني،  يبدون 
من  يزداد  األجانب  رهاب  نرى  وعندما  غريهم. 
تجاه  ويقل  وراثًيا،  املتشابهة  غري  املجموعات 
بيولوجية  استجابة فطرية  إال  املتشابهني، فام هو 
من جانب الكائن البرشي املتطور يف املنافسة بني 

املجموعات.

اآلخرين  مع  بشدة  الثقة  وانعدام  بالتهديد  مستمر 
وهذا ما يزيد من طينة «رهاب األجانب» بلّة. 

أمثلة عن رهاب األجانب

الرغم  عىل  الهندي،  الطبقي  النظام  يزال  ال   ·
برهاب  مرتبطًا  عرقية،  قضية  ليس  أنه  من 
النظام  الهندوس يؤيدون  إذ ال يزال  األجانب. 
املستويات  إىل  الحًقا  تطور  الذي  الطبقي 
العامة الخمسة لألقسام الطبقية. عىل الرغم 
من الترشيعات التي تعدهم بنصيب عادل من 
الدنيا)  الطبقة  (أفراد  الداليت  أن  إال  الفرص، 
من الهندوس ما زالوا يشكلون أفقر قطاعات 

املجتمع الهندي.

بعد  وخاصة  الثانية،  العاملية  الحرب  خالل   ·
قصف ميناء بريل هاربر يف عام ١٩٤١، وجد 
ال  وضع  يف  أنفسهم  اليابانيون  الكنديون 
العامة  املشاعر  أجربتهم  إذ  عليه،  يُحسدون 
إىل  منازلهم  مغادرة  عىل  األجانب  لرهاب 
«منطقة آمنة» أعلنتها الحكومة، حيث ُحرموا 
خالل  األساسية.  اإلنسانية  املرافق  من  حتى 
فرتة االعتقال، أدى الفصل العنرصي أيًضا إىل 

فقدان حرياتهم املدنية.

 ولكن حتى يُحدد رهاب األجانب 
بدقة، ال بد من توافر عنرصين 

أساسيني:
١. العنرص األول يتمثل بأن تكون مجموعة سكانية 
الختالف  منه،  جزًءا  ليسوا  مجتمع  داخل  موجودة 
الجنسية، أو األصل، أو الدين وما إىل ذلك، وغالًبا ما 
يكونون من املهاجرين الجدد، لكن قد يوّجه رهاب 
األمر  قرون،  منذ  موجودة  مجموعة  نحو  األجانب 
الذي يؤدي إلثارة ردود فعل عدائية وعنيفة، كقتل 
وتهجري، ومامرسة العنف ضد األقليات، أو يف أسوأ 

الحاالت يصل األمر إلبادة جامعية.

٢. العنرص الثاين من رهاب األجانب هو ثقايف يف 
للثقافات  يكون موجًها  ما  غالًبا  لكنه  األول،  املقام 
يف  العرقي  (كالتطهري  البالد،  داخل  األجنبية 
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كتب التنمية البشرية
علم زائف ورواج كبير

هل اشرتيت يوًما كتابًا للمساعدة الذاتية؟ إذا كان األمر كذلك ، فأنت مثل معظم البرش. يف عام ٢٠٠٣ وحده، طرح 
النارشون أكرث من ٣٥٠٠ عنوان جديد للمساعدة الذاتية، محققة مبيعات تزيد عن ٦٥٠ مليون دوالر. ال يستطيع 
العديد من املشرتين طلب العالج النفيس أو ال يريدون ذلك، لكن االستطالعات التي أجراها جون يس نوركروس 
من جامعة سكرانتون وآخرون تشري إىل أن ٨٠ يف املئة أو أكرث من املعالجني النفسيني يوصون مبثل هذه الكتب 

ملرضاهم أيًضا. ما مدى جودة كتب املساعدة الذاتية يف تحقيق الغرض منها؟

غالًبا ما يقدم مؤلفو كتب املساعدة الذاتية وعوًدا ضخمة تتطلب نظرة متشككة. ضع يف اعتبارك عنوان أفضل 
العقيل  مصريك  يف  الفوري  التحكم  كيفية  الداخل:  يف  العمالق  أيقظ  روبينز:  أنتوين  تأليف  من  مبيًعا  الكتب 
والعاطفي والجسدي واملايل! يصف روبنز بأنه خبري معرتف به يف سيكولوجية التغيري. ومع ذلك، فهو يفتقر إىل 
أي أوراق اعتامد رسمية تتعلق بالصحة العقلية. يف مكان آخر، قدم روبنز ادعاءات تثري الدهشة ، مثل أنه ميكنه 
عالج أي مشكلة نفسية يف جلسة واحدة، وجعل شخًصا ما يقع يف حبك يف خمس دقائق، وحتى إنعاش األفراد 

املتوفني دماًغا. (إذا كان بإمكانه فعل ذلك مع عدد كاٍف من األشخاص ، فقد يبيع املزيد من الكتب.)

مبالغة كتب التنمية البرشية
حتى مؤلفي علم النفس املدربني ليسوا محصنني ضد املبالغة. كتب واين داير، عامل النفس االستشاري، سرتى 
التنمية من خالل اإلميان ميكنك تحقيق أحالمك  الطريق إىل تحولك الشخيص. تعدك كتب  ذلك عندما تصدقه: 
املستحيلة، وتحويل العقبات إىل فرص، وتخليص نفسك من الذنب واالضطراب الداخيل، وقضاء كل يوم يف فعل 

األشياء التي تحب القيام بها. هذا عمل رائع إذا كنت تستطيع الحصول عليه.
بالنظر إىل مقدار الوقت واملال والجهد الذي ينفقه املشرتون عىل هذه املواد، ناهيك عن اآلمال التي يرفعونها ، 
النفس  عامل  الحظ  كام  ذلك،  عىل  عالوة  بفعاليتها.  العادي  الشخص  معرفة  ضآلة  مدى  للنظر  الالفت  فمن 
اإلكلينييك جريالد إم روزن من جامعة واشنطن ، فإن املنظامت النفسية املهنية مل تفعل سوى القليل لتثقيف 
الجمهور بشأن نقاط القوة والضعف يف املساعدة الذاتية. ومع ذلك، فقد أجرى بعض الباحثني دراسات إعالمية 

عن تأثريات كتب املساعدة الذاتية ، أو كام يسمونها العالج الكتايب.



- خاصة إذا اتبع القراء بعض النصائح البسيطة يف 
الالتينية  العبارة  فإن   ، ذلك  ومع  املصاحب.  املربع 

الشهرية ال تزال مناسبة: لتوعية املشرتي!

تجارب كتب التنمية البرشية
الذين  املشاركني  بتجنيد  املحققون  يقوم  ما  عادًة 
يعانون من مشكلة معينة (مثل االكتئاب أو نوبات 
موضوعية  مقاييس  يتخذون  السمنة).  أو  الهلع 
هذه  ويقارنون  الكتايب  العالج  وبعد  قبل  للمشكلة 
أي  أو  كتاب  اإلحصائيات مبجموعة ال تحصل عىل 
تستمر  ما  عادة  املراقبة)؛  (مجموعة  آخر  عالج 
تقارن  أسبوًعا.   ١٢ إىل  أربعة  من  الفاصلة  الفرتة 
والعالج  بالقراءة  العالج  أيًضا  الدراسات  بعض 

النفيس وجًها لوجه.

إىل  يؤدي  بالقراءة  العالج  أن  النتائج عموًما  تظهر 
تحسينات صحية عقلية أكرب من عدم وجود عالج ، 
الحصول  التي يتم  للفوائد  وغالًبا ما يكون مساويًا 
الدخول إىل  عليها من العالج النفيس. قبل تسجيل 
، دعونا نصف  الكتب  إىل متجر  الترسع  أو  أمازون 

قيود هذا البحث.

قد تكون بعض كتب املساعدة الذاتية غري قادرة عىل 
ينظر  قد  لذلك،  نتيجة  التوسعية.  بوعودها  الوفاء 
إخفاقات  باعتباره  التغيري  إىل  افتقارهم  إىل  القراء 
حاالت  أنهم  عىل  أنفسهم  ويرون  بل   ، شخصية 
ال  عندما  الزائف).  األمل  (متالزمة  منها  ميؤوس 
تتحقق التوقعات غري املعقولة لتغيري الذات، يشعر 
محاولة  عن  يتخلون  وقد  واليأس  باإلحباط  الناس 

التغيري.

العالج النفيس وكتب التنمية 
البرشية

تعمل  ال  فقد   ، الذاتية  املساعدة  تعمل  عندما  حتى 
مراجعة  فحصت  النفيس.  العالج  مثل  جيد  بشكل 
حديثة أجرتها ماريسا مينشوال، جنًبا إىل جنب مع 
زميلها يف جامعة أريزونا أركويتز وبريان بريك من 
عكس  عىل  االحتامل.  هذا   ، لويس  فورت  كلية 
عىل  فقط  اشتملت  فقد   ، السابقة  املراجعات 
الدراسات التي كان فيها االتصال باملعالج أو الباحث 
مشاكل  من  األشخاص  فيها  عاىن  والتي   ، ضئيًال 
الهلع.  اضطراب  أو  الشديد  االكتئاب  مثل   ، خطرية 
عدم  من  أفضل  بالقراءة  العالج  كان  عام،  بشكل 
وجود عالج، عىل الرغم من أن العالج النفيس كان ال 
يزال أفضل من العالج الكتايب. ميكن أن تكون بعض 
كتب املساعدة الذاتية موارد قيمة للتغيري الشخيص 
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إّن أزمة اإلنسانية اآلن،

و يف كل زمان هي

أنّها تتقدم يف وسائل

قدرتها، أرسع ماّم تتقدم

يف وسائل حكمتها

~ توفيق الحكيم

512
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كيف نــــظـــر الفالســـــفــة
إلــــــــى مفــهـــوم الُحـــّب؟
تتعدد أوجه الحب وأنواعه تبًعا ملختلف املراحل العمرية التي مير بها اإلنسان، والظروف املحيطة به عىل مّر 
سنيِّ عمره، فرتاه منذ أن يفتح عينيه عىل هذه الدنيا، يبدأ بالتعلّق بوسطه القريب ومحبة أبويه وذويه، 
وتتشكل لديه مشاعر حّب أخوّي مع أصدقائه، ليتطّور الحًقا إىل محبة الجنس اآلخر، فاإلنسان يبقى يف 
سعٍي دائم ليجعل من نفسه شخًصا محبوبًا، ويبذل من الجهد الكثري ليجذب إليه اآلخرين، فهو بطبعه تّواق 

ليجد شخًصا يُحبه ويُِحب ذاته، ليصل يف نهاية املطاف إىل صفة «نصفَي الثاين».

فلسفة الحب : تعددت التعبريات يف وصفه، و الحب واحُد
يُعربَّ عن الحب من وجهة نظر الفلسفة بأنه كلمة ال ترتبط بيشء مادّي ملموس، ويُعّرب عنه أيًضا بأنه 
أنه  يشء ال يدركه عقٌل وال يفّرسه منطق. فهو موجود قبلنا، ومستمّر معنا، وسيبقى إىل ما بعدنا، أي 

يتعّدى الوجود الطبيعي امللموس. 

يف الواقع إّن الحب هو ما يدفعنا كبرش لنظهر بشخصيتنا الحقيقّية. إنه ذلك الشغف الذي مل نَزل نالحقه، 
فكم من أقوام وأمم اتّحدت تحت راية الحب ؛ فكان محّركًا للعالقات، ويف الوقت ذاته محّركًا للرصاعات؛ 
فكم من حرب قامت تحت اسم الحب (كحرب البسوس مثًال). وحتى من منظور ِعلم النفس واالجتامع، فقد 
أظهرا أن املشكالت األساسية يف حياة اإلنسان، وما مير به من اضطرابات يف سلوكه ونفسّيته، ما هي إال 
نتاٌج لنقص الحب يف حياته. وذلك يف تأكيد منهام عىل أهمية الحب ، لكونه حاجة إنسانّية تعادل يف 

مفهومها معنى الحياة.

الحب من دعامات الفلسفة األساسية
هكذا بدأت فلسفة الحب لدى اإلغريق، إذ كانوا يرون الحب واحًدا من دعامات الفلسفة األساسية، ورشعوا 
يف بناء العديد من النظريات التي من شأنها النهوض بالحب واالنتقال به من مفهومه املادي إىل مفهومه 

الروحي، لكونه صفة أساسّية تظهر آثارها يف سلوك الكائنات الحّية.



الحب  آلهة  من  نابع  حّب  فهناك  التقدير  تستحق 
بجامل  يّتسم  الذي  الساموية»  «أفروديت  والجامل 
العواطف، وآخر نابع من «أفروديت األرضية»، والذي 
يُسمى بالحب الدينء، فالحب الساموي ال يختار إال 
األشخاص الذين يّتسمون بالفضيلة والذكاء، ويعِقد 
من  التأكد  بعد  إخالص  معاهدة  الثاين  الطرف  مع 

األخالق وطبيعة النوايا.

نظرية توأم الروح:
يعترب «أريستوفان» الشاعر الكوميدي بأن الكائنات 
وإناثًا  ذكوًرا  الحالية  بفطرتها  تكن  مل  البرشية 
واحد،  شخص  يف  متحّدين  كانوا  بل  منفصلني، 
الرؤوس  من  وزوجٍ  واألرجل،  األيدي  من  بأربعة 
وتجّرؤوا  اشتد  غرورهم  لكن  التناسلية.  واألعضاء 
زيوس  اإلله  فعاقبهم  اآللهة،  مهاجمة  عىل 
وشطرهم لنصفني ليرتكهم يهيمون يف األرض كل 
نصف يبحث عن نصف ذاته اآلخر، ليلتحم من جديد 

بالتزاوج ويُحقق الرجوع إىل الطبيعة األوىل.

يبدو لنا الحب من خالل هذه النظرية الفلسفية بأنه 
استعادة الجزء املفقود من كل إنسان، بغية الرجوع 
إىل األصل وحالة االكتامل األوىل، ليصبح الكائنان 
املحبة،  إحساس  يُفّرس  ما  وهذا  واحًدا،  كائًنا 
والقرابة والصداقة الغريب والقوي الذي ينشأ بشكل 
شعور  اآلخر،  بنصفه  اإلنسان  يلتقي  حينام  عارم 
قصري  الجنيس  اإلنجذاب  بطبيعة  يتعلّق  ال  غامٌر 
مًعا،  االستمرار، واملشاركة  برغبة  التجّيل  بل  املدى، 
بعد  اآلخر  يف  الواحد  يذوب  حتى  وإخالص  بسمّو 

املوت عند «هاديس» إله العامل السفيل.
بأن  البرشي  النوع  «أريستوفان»  يويص  وهنا 
له ويخّصه  ُخلق  الذي  يتزاوج كل نصف مع نصفه 
األوىل،  للطبيعة  ويعودا  سويًا  يّتحدا  حتى  بالذات، 
ما  هنا،  اآلخر  محّبة  وإن  املطلقة،  للسعادة  ويصال 

هي إال إشارة أيًضا لحب الشخص لذاته.

نظرية الحب الخالّق:
حًبا  ليس  ينتهي  الذي  الحب  أن  «سقراط»  يعترب 
أصًال، ودوًما ما يكون الحب ليشء ما ينقصنا أو قد 
والخري،  بالجامل  تتمّثل  السعادة  وبأن  منه،  ُحرمنا 
ومبا أن البرش يف سعي دائم يبحثون عن السعادة 
الجامل  المتالك  يتوقون  بالتايل  تنقصهم،  التي 

الحب  و  الفلسفة  بأن  يرى  آخر،  اعتقاد  هناك  لكن 
يف  الحب  كإله  بينهام،  الجمع  ميكن  ال  نقيضني، 
امليثولوجيا الرومانية «كيوبيد»، الذي كان يجمع يف 
ذاته بني الرّقة والعدوانية مًعا، فهو يُالحقك لُيطلق 
قلبَك  لُيصيب  جناحيه،  تحت  يُخفيه  سهاًم  عليك 

وتخضع لحب محبوبك. 

الحب يف زمن فالسفة الغرب
أفالطون، أريستوفان، سقراط

الشعور  بذلك  القدمية  العصور  منذ  الفالسفة  اهتم 
الذي يدفعهم للبحث عن قرب جسدّي، أو فكرّي، أو 
حتى تخّييل، واعتنو مبفهومه، فرنى كيف اكتسب 
مفهوم الحب خطابًا متعالًيا وأهمية فلسفية كربى 

بفضل مأدبة أفالطون.

بني  حواًرا  فيها  أجرى  الذي  أفالطون  مأدبة  تُصّور 
أستاذه سقراط، وبعض من معارصيه من الفالسفة 
مذهب  واألطباء؛  السياسة  ورجاالت  والشعراء 
كل  لتعبري  باإلضافة  الحب،  يف  وآراءه  سقراط 
حديثه  يتطّبع  وكيف   ، الحب  يف  رأيه  عن  متحاور 
نظريّات  بثالثة  املأدبة  وتجلّت  شخصيته،  بطابع 

رئيسية:

نظريّة الحب النبيل:
ركّزت عىل مشاعر الرشف والوفاء واحرتام ما تلتزم 
به من قول وفعل؛ إذ يَخلق الحب املبنّي عىل أساس 
ما  هذا  السامية،  األفعال  من  عدًدا  املتبادل،  التقدير 
دولة  تتخّيل  كأن  محاورته،  يف  «فيدروس»  طرحه 
قوامها جيش من املُحّبني ومحبوبيهم، فهل تتوقع 

منهم سوى االنتصار يف معركة ما؟ 

ال ميكن حدوث غري ذلك، حتى ولو اجتمعت ضدهم 
البرشية جمعاء، فلن يرتك أّي ُمحب محبوبه جريًحا 
يفّر  ولن  للخطر،  يتعرّض  يجعله  أو  إسعافه،  دون 
إىل  يؤدي  النبيل،  الحب  فإن  وبذلك  وراءه.  ويرتكه 

أعامل نبيلة.

لكن تكمن املشكلة هنا، يف أن يكون الحب نبيًال يف 
املقام األول.

أو  نبيلة،  الحب  أنواع  ليس كل  أن  «بوزانياس»  يرى 
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بشكل  ينتهي  وأن  يلبث  ما  هزلًيا،  يبدأ  الُحّب  بأن   
إال  نصفه  أن  أو  معانيه  نُدرك  أن  ميكننا  وال  جدّي، 
الذي يقوم عىل  أنواع الحب  باملعاناة، وأي نوع من 
أساس املنفعة الحّسية، رسعان ما سيزول، وينتهي 
بانتهاء العلّة؛ إىل ما تأّصل وتوّغل يف النفس، فال 

ينتهي إال باملوت.

ابن سينا
تطّرق ابن سينا يف كتابه «القانون يف الطب» إىل 
كالهذيان،  يُحب،  من  عىل  عالمات  من  يظهر  ما 
وتشتت الذهن، وقارن بني العشق واالكتئاب، وكّيف 
من  تنقلب  يُهجر،  عندما  للفرد  النفسية  الحالة  أن 

السعادة إىل الحزن، ومن الضحك للبكاء.

ابن عريب
رشح ابن عريب يف كتابه «الفتوحات املكّية» كيف 
الغاية  وأن  النوم،  عىل  القدرة  يفقد  املُحب  أن 
غاية،  أية  تأيت  ومابعده  العشق،  هي  األساسية 
وكيف أن للحب درجات، التي تبدأ بنظرة عابرة تجعل 
فهي  الثانية  الدرجة  أّما  عاطفًيا،  مييل  الفرد  من 
أساس  عىل  يقوم  لكّنه  امليل،  هذا  عن  الناتج  الُحّب 
اإلخالص، بحيث يختار فيه اإلنسان محبوبًا واحًدا، 
لتمّثل  الثالثة  الدرجة  وتأيت  بغريه،  يستبدله  ال 
العشق، وهي عندما تستويل املشاعر عىل صاحبها، 

ويصبح فيها ُمرسًفا يف الحب، 

نجيب محفوظ 
أحد  هو  محفوظ  نجيب  بأن  معرفتنا  من  بالرغم 
أشهر األدباء املرصيني، إال أنه يف الواقع متخصص 
يف الفلسفة قبل أن يشق طريقه يف بحر الروايات. 
يشء.  كل  علم  هي  الفلسفة  بأن  محفوظ  يرى  إذ 
تناول محفوظ يف مقال نرشه يف شبابه «فلسفة 
الحب»؛ أن أنواع الحب املختلفة تأيت من تغلب أحد 
فيصري  النفس  عىل  يغلب  فقد  الكثرية،  عنارصه 
الحب جنونًا. غري أن شكل الحب األسمى عند نجيب 
محفوظ ليس الحب الجسدي، وإمنا الشوق، النه ال 
من  أٍي  وال  الغرية،  وال  الشهوة،  بانفعال  يتعلق 
من  الجسد  يحرر  حب  فهو  األخرى،  االنفعاالت 

جميع الغرائز.

والخري، وبذلك نرى اختالف سقراط مع أريستوفان؛ 
فهو يرى بأنه ال يكفي ألن يكون الطرف الثاين هو 
نصفي الخاص يك أحّبه، بل ينبغي أن يكون خرّيًا، 
االرتباط،  ُسّمية  إىل  فسيؤدي  ذلك  يكن  مل  فإن 
صالًحا  يكن  مل  إن  جسدي  من  جزء  برت  وميكنني 
ما  هو  الوحيد  املحبوب  فاليشء  لذا  الجسم،  لبقية 

يّتسم بالخري.

إال  هو  ما  الحب  فإن  «مانتيني»  العّرافة  وبحسب 
فرغبة  لذا  والروح،  الجسد  عرب  الجامل  يف  والدة 
إال  التامم  ميكنها  ال  البرش،  ميتلكها  التي  الوالدة 

بالجامل، أما يف القبح فسيؤدي بهم إىل النفور

شوبنهاور
شوبنهاور،  األملاين  الفيلسوف  عن  يوًما  قرأت  لو 
ستعرف عن فلسفته العدمّية للحياة، بل من املمكن 
أن تتوقع بسهولة وجهة نظره يف أي موضوع كان، 
غرابة  األمور  أكرث  يف  فكّرت  لو  بأنك  شك  وال 
واكتئابًا، فستجدها يف فلسفته، وبالتايل فإنه ومن 
مجرّد  بأنه  الحب  يرى  للحياة،  التشاؤمية  نظرته 
غطاء جميل لرغباتنا الجنسية، وأن رغابتنا تقودنا 
وإننا  سعداء،  سيجعلنا  آخر  شخًصا  بأن  العتقاد 
لنتكاثر،  تدفعنا  التي  الطبيعة  ِقبل  من  مخدوعون 
وجودنا  إىل  نعود  الجنسية،  رغباتنا  تُشبع  فعندما 
املُعّذب، واليش الوحيد الذي ننجح فيه، هو الحفاظ 
الكدح  دورة  واستدامة  البرشي،  الجنس  عىل 

اإلنساين. 

الحب يف زمان الفالسفة واألدباء 
العرب

والفالسفة  األدباء  نظر  ووجهات  اآلراء  تعددت 
وكتب  مؤلّفات  له  وجعلوا  أيًضا  الحب،  عن  العرب 

عّدة تطرح أفكارهم

الجاحظ
عّرب  القيان»،  «رسالة  و  «النساء»،  كتابه  يف 
الجاحظ، عن الُحّب بأنّه ذلك الشعور العقالين البعيد 

عن اللهو، وطالب الناس أن يقاوموه.

ابن حزم األندليس
ف»  األُلَفِة واألُالَّ نرى يف كتابه «طوق الحاممة يف 
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ختاًما

هم  الفالسفة  بأن  راسخ  فهم  عىل  تعّودتا  قد  كنا 
أبرع البرش تعامًال فيام يخص الحب وعالقاته، لكن 
بعد مقولة سقراط، «تزّوج يا بنّي، فإن نجحت بذلك 
قد يساورنا  وإال أصبحت فيلسوًفا»،  عشَت سعيًدا، 
هذه  تفسري  كان  إذا  عاّم  تساؤالت  ونطرح  الشك 
أم  الفلسفة  ينتج  العالقات  يف  الفشل  بأن  املقولة 

ال؟. 
قد يكون صعًبا معرفة إن كانوا حًقا أكرثنا أو أقلّنا 

معرفة يف التعامل مع الحب وتحليله. 
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مـــــتــالزمة ســـتــوكـــهـولم
كـــــيــــــــــف يـمــــكن للضـــحـــــــــــية أن
تتعــاطـــــــــــــف مــــــع جــــــــــــالدهـــــا؟

من مّنا مل يشاهد مسلسل الجرمية اإلسباين «الكاسا دي بابل» أو مل يسمع به عىل األقل! ولرمبا تعرّف من 
شاهده عىل إحدى املتالزمات املتعلقة بالخطف والجرمية واالعتقال، املتالزمة التي تجعل من الجّالد بطًال أو 

شخصيًة مثريًة لإلعجاب، إنها متالزمة ستوكهومل.

متالزمة ستوكهومل هي استجابة نفسية للتعامل مع وضع األسري أو املساء إليه، إذ يتطور لدى املصاب بها 
من  أخرى  أنواًعا  ستوكهومل  متالزمة  تتضمن  الوقت.  مبرور  عليه  املعتدين  أو  آرسيه  تجاه  إيجابية  مشاعر 

الصدمات التي يوجد فيها رابط بني املعتدي والشخص الذي يتعرض لإليذاء.

آلية  املعتدي هي استجابة نفسية-  الضحية تجاه  التي تكنها  اإليجابية  املشاعر  أن  العديد من األطباء  يعتقد 
تأقلم- تستخدمها للنجاة أيام أو أسابيع أو حتى سنوات من الصدمة أو سوء املعاملة. تشمل الحاالت النفسية 

األخرى املرتبطة ارتباطًا وثيًقا باملتالزمة: الرتابط املؤمل، والعجز املتعلم، ومتالزمة الشخص املعّنف.

ميكن أن تظهر متالزمة ستوكهومل يف هذه املواقف:

العالقات املؤذية: أظهرت األبحاث أن األفراد الذين يتعرضون لسوء املعاملة قد يطورون ارتباطات عاطفية 
وقد  لسنوات.  القرىب،  سفاح  وكذلك  والعاطفي،  والجسدي  الجنيس  االعتداء  يستمر  أن  ميكن  املعتدي.  مع 

الشخص الذي ييسء املعاملة.يتطور خالل ذلك مشاعر إيجابية أو تعاطف مع 

األطفال: معاملة  إغضاب إساءة  تجنب  الضحايا  يحاول  قد 
االمتثال.  خالل  من  وقد يظهر املعتدون أيًضا لطًفا املعتدي 
شعوًرا  اعتباره  من ميكن  ذلك  يزيد  قد  حقيقًيا. 
إىل  ويؤدي  الطفل  الطبيعة إرباك  فهم  عدم 

السلبية لهذه العالقة.

يجري االتجار بالجنس: يعتمد  الذين  األفراد 
من  عىل  بهم  يف االتجار  إليهم  يسيئون 

عىل  الطعام الحصول  مثل  الرضوريات، 
تبدأ  قد  يقدم واملاء.  عندما  الضحية- 
يف  ذلك-  إيجابية املعتدون  مشاعر  تطوير 
قد  املعتدي.  يقاومون أيًضا التعاون مع تجاه 
من  خوًفا  االنتقام أو التفكري يف أنه الرشطة 

لحامية يتعني عليهم حامية  عليهم  املعتدين 
أنفسهم.



حادثة أخرى تذكرنا باملتالزمة هي أزمة الرهائن يف 
إيران (١٩٧٩-١٩٨١)، وكذلك عملية اختطاف طائرة 
مجموعة  تبنتها  التي   ،٨٤٧ الرحلة  أي  دبليو  يت 
يف  املضطهدين  «منظمة  نفسها  عىل  أطلقت 
ملحنة  الركاب  خضوع  من  الرغم  فعىل  األرض»، 
البعض  كان  أسبوعني،  من  أكرث  استمرت  رهائن 
عند  خاطفيهم  مطالب  مع  علني  بشكل  متعاطًفا 

إطالق رساحهم.

ومن الحوادث الشهرية أيًضا حادثة ناتاشا كامبوش 
العمر  البالغة من  ناتاشا  (١٩٩٨)، عندما اختطفت 
١٠ سنوات ووضعت تحت األرض يف غرفة مظلمة 
وولفغانغ  خاطفها  احتجزها  وقد  ومعزولة، 
بيكلوبيل ألكرث من ٨ سنوات. أظهر لها اللطف خالل 
بالقتل.  وهددها  أيًضا  رضبها  لكنه  الفرتة،  تلك 
فيام  بويكلوبيل  وانتحر  الفرار،  من  ناتاشا  متكنت 
بعد، وقد ذكرت حسابات األخبار يف ذلك الوقت أن 

ناتاشا «بكت بشدة» بعد وفاته.

أن  املتالزمة  درسوا  الذين  النفس  علامء  يعتقد 
حياة  اآلرس  يهدد  عندما  البداية  يف  تنشأ  الرابطة 
األسري.  قتل  عدم  يختار  ثم  ذلك،  ويتعمد  األسري، 
إىل  بالقتل  التهديد  زوال  عند  األسري  ارتياح  يتحول 
مشاعر االمتنان تجاه اآلرس ملنحه حياته/ حياتها. 
كام أثبتت حادثة السطو عىل بنك ستوكهومل ، فإن 
األمر ال يستغرق سوى بضعة أيام حتى يرتسخ هذا 
الفرض، مام يثبت أن رغبة الضحايا يف البقاء عىل 
الشخص  كره  يف  الرغبة  عىل  تفوقت  الحياة  قيد 

الذي خلق املوقف.

ستوكهومل.  متالزمة  جوهر  البقاء  غريزة  متثل 
يعيش الضحايا يف تبعية قرسية ويفرسون أفعال 
الظروف  خضم  يف  الصغرية  أو  النادرة  اللطف 
الرهيبة عىل أنها معاملة جيدة. وغالًبا ما يصبحون 
متيقظني للغاية الحتياجات ومطالب آرسيهم، مام 
الخاطفني  سعادة  بني  نفسية  روابط  يخلق 
وسعادتهم الخاصة. كام أن املتالزمة ال تتميز بعالقة 
إيجابية بني األسري واآلرس فحسب، بل تتميز أيًضا 
مبوقف سلبي من جانب األسري تجاه السلطات التي 
املوقف  يكون  واآلرس.  األسري  بني  العالقة  تهدد 
الرهينة  يكون  ال  عندما  خاص  بشكل  قوياً  السلبي 
مفيداً للخاطفني إال كوسيلة ضغط ضد طرف ثالث، 

الرياضة  يف  املشاركة  تعد  الريايض:  التدريب 
والعالقات.  املهارات  لبناء  لألشخاص  رائعة  طريقة 
العالقات  هذه  بعض  تكون  قد  الحظ،  لسوء  ولكن 
سلبية يف نهاية املطاف. إذ ميكن أن تصبح أساليب 
التدريب القاسية مسيئة. وقد يخرب الريايض نفسه 
أن  وميكن  مصلحته،  أجل  من  هو  مدربه  سلوك  أن 
متالزمة  أشكال  من  شكالً  النهاية  يف  يصبح 

ستوكهومل وفًقا لدراسة أجريت عام ٢٠١٨.

من أين جاءت تسمية هذه املتالزمة؟

حصلت هذه الحالة عىل اسمها من حادثة سطو بنك 
السويد. وقد  عام ١٩٧٣ وقعت يف ستوكهومل يف 
خالل  املأسورين  البنك  موظفي  من  العديد  أصبح 
الرشطة،  مع  أيام  ستة  استمرت  التي  املواجهة 
إطالق  وبعد  البنوك.  لصوص  مع  متعاطفني 
اإلدالء  البنك  موظفي  بعض  رفض  رساحهم، 
بل  املحكمة،  يف  البنوك  لصوص  ضد  بشهادتهم 
إحدى  ذكرت  عنهم.  للدفاع  األموال  بجمع  وقاموا 
الوزراء  رئيس  مع  هاتفية  مكاملة  خالل  الرهائن، 
بخاطفيها  متاًما  تثق  أنها  بامله،  أولوف  السويدي 
عىل  للرشطة  هجوم  يف  متوت  أن  تخىش  لكنها 

املبنى.
طور عامل الجرمية والطبيب النفيس الذي حقق يف 
لوصف  ستوكهومل»  «متالزمة  مصطلح  الحادث 
تجاه  البنك  موظفي  بعض  أظهره  الذي  التقارب 

لصوص البنوك.
متالزمة  عىل  شهرة  األكرث  املثال  يكون  قد 
حادثة  عىل  ينطوي  الذي  ذلك  هو  ستوكهومل 
وبعد   ،١٩٧٤ عام  ففي  هريست.  بايت  اختطاف 
قبل  من  كرهينة  احتجازها  من  أسابيع   ١٠ حوايل 
جيش التحرير التكافيل، ساعدت هريست خاطفيها 

يف رسقة بنك يف كاليفورنيا.

.

.

.

.

.

.
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ميكن للضحايا من خالل التعاون مع املعتدي وليس 
تتأذى  ال  وعندما  سالمتهم.  تأمني  محاربته، 
الضحية من قبل املعتدي، قد تشعر باالمتنان وحتى 

تنظر إىل املعتدي عىل أنه إنساين.

كيف نعالج متالزمة ستوكهومل؟
اعتبارها  لعدم  للمتالزمة،  قيايس  عالج  يوجد  ال 
يتضمن  ما  عادة  ولكن  حقيقي.  نفيس  اضطراب 
عالج متالزمة ستوكهومل- عىل غرار عالج اضطراب 
الكرب ما بعد الصدمة- االستشارة النفسية والطبية 

النفسية (العالج بالكالم) و/أو األدوية.

قد يساعد العالج الضحية عىل فهم تجربتها، وفهم 
أنها مهارة  الخاطفني عىل  تجاه  الوجداين  السلوك 
النفس  لعلامء  ميكن  الحياة.  قيد  عىل  للبقاء 
الصحية  التأقلم  آليات  تعليم  النفسيني  واملعالجني 
حدث،  ما  فهم  عىل  للمساعدة  االستجابة  وأدوات 
أن  ميكن  قدًما.  امليض  ميكن  وكيف  حدث،  وملاذا 
تساعد إعادة تحديد املشاعر اإليجابية عىل فهم أن 

ما حدث مل يكن خطأ الضحية.

الذين  األشخاص  معظم  يُصاب  ال  تقلقوا!  ال 
األسرية  املواقف  أو  الصدمات  أو  لإليذاء  يتعرضون 
رد  هي  ستوكهومل  متالزمة  ستوكهومل.  مبتالزمة 
أن  ميكن  إساءة.  أو  أرس  ملوقف  نادر  نفيس  فعل 
يساعدك العالج النفيس أنت أو أحد أفراد أرستك عىل 
التعايف وامليض قدًما يف حياتك إذ ما تعرضتم لذلك.

الرهائن  مع  األحيان  من  كثري  يف  الحال  كان  كام   
السياسيني.

الحادي  القرن  بحلول  النفس  علامء  وسع 
والعرشين، فهمهم ملتالزمة ستوكهومل من الرهائن 
العنف  ضحايا  ذلك  يف  مبا  أخرى،  مجموعات  إىل 
الذين  واألطفال  والبغايا،  الحرب،  وأرسى  املنزيل، 
للطب  األمريكية  الجمعية  تُدرج  ال  لإليذاء.  تعرضوا 
النفيس متالزمة ستوكهومل يف دليلها التشخييص 

واإلحصايئ لالضطرابات العقلية.

ما هي أعراض متالزمة ستوكهومل؟
ستوكهومل  مبتالزمة  املصابون  األشخاص  يعاين 

من:

مشاعر إيجابية تجاه الخاطفني أو املعتدين.

التعاطف مع معتقدات آرسيهم وسلوكياتهم.

الشخصيات  أو  الرشطة  تجاه  سلبية  مشاعر 

األخرى يف السلطة.

تتشابه األعراض األخرى مع اضطراب الكرب ما بعد 
الصدمة (PTSD) وتشمل:

ملحات من املايض.

أو  التوتر  أو  الغضب  أو  الثقة  بعدم  الشعور 
القلق.

صعوبة االسرتخاء أو االستمتاع باألشياء التي 
اعتيد االستمتاع بها سابًقا.

صعوبة يف الرتكيز.

األرسى  بعض  إصابة  سبب  الباحثون  يعرف  ال 
اآلخر.  البعض  إصابة  وعدم  ستوكهومل  مبتالزمة 
تتكهن بعض النظريات بإمكانية انتقال هذه التقنية 
كان  اإلنسانية،  الحضارة  بدايات  ففي  أسالفنا.  من 
هناك خطر دائم من الوقوع يف األرس أو خطر القتل 
من قبل جامعة اجتامعية أخرى، فزادت الصالت مع 
األطباء  بعض  يعتقد  البقاء.  فرص  من  الخاطفني 
النفسيني التطوريني أن تقنية األجداد هذه هي سمة 

برشية طبيعية.

تفيد نظرية أخرى بأن وضع األرس أو سوء املعاملة 
عندئذ  الناس  يضبط  إذ  للغاية.  عاطفًيا  مشحون 
مشاعرهم ويبدأون يف التعاطف مع من أساء إليهم 
كام  الوقت.  مبرور  اللطف  بعض  يُظهرون  عندما 



النوع اإلنساين

ال يتّم وجوده

إّال بالتعاون

~ ابن خلدون
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الكاماسوترا
أهم المستندات التاريخية التي توثق

السلوك الجنسي عند البشر
ماالنجا فاتسيايانا، فيلسوف هندي ملع اسمه يف الهند يف القرون األوىل بعد امليالد، إذ آمن بفكرة أنه حتى 
بدًءا من هذه  تنَعَم بحياة جنسية ممتعة، وانطلق  بُّد وأن  الروحانية؛ ال  العائلة حياة مستقرة وتبلغ  تعيش 
الفكرة يف تأليف كتابه الـ « كاماسوترا Kamasastra» الذي يجمع املامرسات الجنسية لدى اإلنسان. اعُتربت 
فصول الكتاب أوىل املستندات البرشية للسلوك الجنيس، التي توجز مفهوم إذا ما كان اإلنسان متمتًعا بحياته 

الجنسية، سينعكس ذلك عىل حياته بشكل عام، وبالتايل ستكون مستقرّة وسعيدة.



الكاماسوترا أول دليل للسلوك الجنيس الذي شهدته 
البرشية، بلغة وثقافة سنسكريتية.

لكن ما الذي يجعلنا نتقّيد بتعليامت 
هذا الكتاب؟ هل نحن بحاجة فعلية 

لدليل وقوانني تحكم عالقاتنا 
الجنسية؟

بالتأكيد ال، قد يحوي كتاب الكاماسوترا عىل العديد 
الجنسية  الحياة  تفيد  التي  واألمور  الحقائق  من 
السعيدة، إال أن األزواج أحرار بإشعال جذوة الحب، 
واالستمتاع بها كيفام شاؤوا، ومل يكن فاتسيايانا 
وإمنا  األشكال،  من  شكل  بأي  تقييدها  عىل  ليعمل 
سعى إىل َسلَسلِتها ضمن دليل لُيساعد عىل إشباع 

الرغبة لدى الجميع، حتى القّراء منهم.

هل كاماسوترا كتاب فنّي يف 
الحب، أم كتاب مقّدس جنّيس 

بحت؟

يف  األساسية  العوامل  من  الجنيس  النشاط  يُعد 
واستمرارية  اإلنجاب  جوهر  هو  بل  اإلنسان،  حياة 
يف  القائم  النظام  أركان  أحد  فهو  ولهذا  الحياة، 
للوصول  كافًيا  النشاط  هذا  يكن  مل  وإن  الكون، 
رضورّي  فهو  الروحانية،  لبلوغ  أو  للمعرفة 

لالنسجام الشخيص والكويّن.

تراه  كام  والروح  الجسد  الهندي  املذهب  يرى  ال 
بوجود  يعتقد  وإمنا  واألديان،  الغربية  الفلسفات 
والنظام  والروح  الجسد  بني  وثيقة  وصلة  امتداد، 
تكون  النظام  بهذا  لالشرتاك  الوسيلة  وإن  الكويّن، 
يتم  وبذلك  الزواج،  وبخاصة  الجنسية  باألعامل 
املعرفة  إىل  للوصول  االرتقاء  يسّمى  مبا  اإلسهام 

وبلوغ الروحانية يف نهاية املطاف.

كاماسوترا (فن الحب عند 
الهندوس)

الكتاب ( كاماسوترا) من مقطعني من  يتألف اسم 
اللغة السنسكريتية وهام «كام» و «سوترا»، وبرغم 
إال  تستخدمهام،  التي  للتقاليد  تبًعا  املعاين  تعدد 

أنهام يحمالن املعنى العام ذاته.

الهندوسية، هي واحدة  للتقاليد  تبًعا  فكلمة «كام» 
من املفاهيم األربعة التي تتحد سويًا لُتشكّل سعي 
اإلنسان أو rtha��Puru، ومتّثل مفهوم الشهوة. تلك 
املفاهيم ما هي إال األهداف الرئيسية لحياة اإلنسان، 
األهداف  أربعة من  إنسان  لكل  أن  تنّص عىل  والتي 
سعيدة  لحياة  والكافية  والرضورية  املناسبة 

ومرضية، وتتمثل هذه األهداف ِب:

الفاضل،  العيش  دارما Dharma: وهي مفهوم 
املناسب، واألخالقي.

آرثا Artha: وهي مفهوم الرخاء املادي، وتأمني 
الدخل، وسبل العيش.

والشهوانية،  املتعة،  مفهوم  وهي   :Kama كام 
واإلنجاز العاطفي.

موكشا Moksha: وهو مفهوم التحرر وتحقيق 
األسمى  والهدف  املركزي  املفهوم  ويُعد  الذات، 
الثالث  األهداف  ويشمل  البرشية  للحياة 

السابقة.

الذي  الخيط  أو  السلسلة  تعني  «سوترا»  كلمة  أما 
تعتربها  إذ  التقاليد،  مختلف  تحويه  ما  بني  يربط 
التكوين األديب  الهندوسية نوًعا ممّيزًا من  التقاليد 
املأثورة  العبارات  من  مجموعة  بني  يربط  الذي 
متكاملة  سلسلة  من  مكونًا  دليًال  لتشكّل  القصرية 
سويًا  الكلمتني  اتحاد  يُشكّل  وبالتايل  األفكار.  من 

«الكاماسوترا». 

أنه كتاب فنّي  البعض إىل «كاماسوترا» عىل  ينظر 
بحت، أو كتاب يف فن الحب، كونه يدخل يف بحث 
موضوع اللذة التي تُسببها الوضعيات الغرامية أثناء 
العملية الجنسية، وُصنِّف بأنه جمع قواعد العملية 
الجنسية، وأحىص التعابري الغرامية، عىل شكل دليل 
الجنسية،  املعارشة  فن  يف  اإلنسان  حاجة  لُيلبي 
كتاب  بذلك  ليكون  حد.  ألقىص  رغبته  ويُشبع 
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 الزوجة». باإلضافة إىل الفصل الذي تفرّد بالحديث 
الزوج،  غياب  أثناء  وسلوكياتها  الزوجة  حياة  عن 
أن  يجب  كيف  رشح  الذي  الزوجة»  «عن  واملعنَون 

تكون معاملة الرجل يف حال تعدد زوجاته.

الكاماسوترا يف فصلَيه األخريين عن  توّسع كتاب 
«زوجات الرجال اآلخرين»، الذي عدد فيه مّيزات كل 
من الرجال والنساء املتزوجني، ويرشح كيفية إقامة 
عالقة، مع املرأة املتزّوجة، ويفّرس كيف يسعى ذوي 
عن  تحّدث  كام  اآلخرين،  زوجات  حّب  إىل  السلطة 
بائعات الهوى، والذي أطلق عليهن اسم «الندميات»، 
للرجال،  لتلجأ  الندمية  تدفع  التي  األسباب  وعرض 
كزوجة،  الرجل  منزل  يف  العيش  بإمكانها  وكيف 

وكيف تحصل عىل املال منه.
أما يف الفصل األخري من الكتاب تحت عنوان «حول 
وسائل اجتذاب اآلخرين»، لّخص فيه كيفية إخضاع 
املرأة،  عند  الجنسية  الرغبة  تهييج  القلوب، وكيفية 
وما هي الخلطات الطبّية والعقاقري التي من شأنها 

زيادة الرغبة الجنسية.

ختاًما

كتاب  يف  ُذكر  كام  الهندوس،  عند  الجنس 
يف  فهو  رذيلة،  وال  فضيلة  يعترب  «ال  الكاماسوترا: 
للسمّو  سبًيال  يكون  أن  ميكن  املناسبات  بعض 
لكنه  اإلله،  مع  اإلتحاد  لتجربة  املؤدي  الروحّي، 
ميكن أن يكون مليًئا باإلثم واللعنة إذا ما أوشك أن 
يُصبح فكرة تسيطر عىل العقل، وهو آنذاك يستطيع 

أن يطمس العالقة بيننا وبني اإلله».

منذ  قّدم  الكتاب  أن  الكاماسوترا  يقرأ  من  يرى 
خالصة  األوىل،  طبعته  وصدور  للغرب  وصوله 
فلسفة الحب عند الهندوس، يف بنيان شامخ يقوم 
الهندوسية،  الدينية  الفلسفة  عىل أساس متني من 
(صاندي  مثل  الصحف  كربى  استقبلته  فقد 
التاميز  لصحيفة  األديب  وامللحق  بكتوريال)، 
استقباًال حافًال كونه خالصة ما تعلّمه الرشق خالل 
القرون األوىل يف أمور عّدة أهمها فن الحب. كان 
وضع العديد من األزواج حول العامل أفضل حاًال لو 
الكاماسوترا،  مفاهيم  من  بعًضا  تعلموا  أنهم 
فالجهل املسيطر عىل املواضيع املتعلقة بالجنس يف 
األسف  مع  أدى  العامل  حول  املجتمعات  من  الكثري 

لتحطيم الكثري من العالقات.

متت  التي  العبارات  من  بعًضا  الكتاب  يحوي 
صياغتها عىل شكل أقوال قصرية مأثورة كهذه:

«عندما يسري الرجل بحجة من الحجج 

أمام املرأة أو إىل جانبها ويالمس جسمه 

جسمها، فإن ذلك يسّمى الضّمة باللمس».

«عندما تلتقي شفاه العاشقني مبارشة 

فإن ذلك يسمى القبلة املبارشة».

ويحوي أيًضا عناويًنا مثل الضّمة التي تشمل طرق 
عن  فضًال  الجامع،  وأنواع  واملضاجعة،  التقبيل، 
كيفية ابتداء الِجامع واختتامه، والكثري من الحاالت 
التقاء  عن  حصولها  ميكن  التي  والدقيقة  الخاصة 
الِرصاع،  وحتى  واملعانقة،  كاملداعبة  باملرأة،  الرجل 
واالبتعاد عن بعضهام، كل ذلك يُضفي عىل الكتاب 
يجهل  ملن  ُمضلِلة  شك  أدىن  بدون  تبدو  قد  صفات 
أو ملن قرأه بشكل سطحي، ويظن ظاهريًا  الكتاب، 
بأنه كتاب مختص بالجنس فقط. يف الحقيقة يجب 
بحًثا  يُعترب  وأّال  الكاماسوترا،  كتاب  فهم  يُساء  أّال 
يف  انسجامية  طريقة  هو  يعرضه  ما  ألن  ُمفسًدا، 
املجتمع، والحياة والكون، طريقة تنبثق من الجسد، 
وتنتهي ما وراء الطبيعة، وإذا مل يصل القارئ لهذا 
الشعور، حينها يكون قد ضل الطريق ويفقد الكتاب 
يحوي  إيصاله.  املؤلف  يريد  الذي  جوهره 
وما  الفصول،  من  سبًعا  طّياته  بني  الكاماسوترا 
يشكّل الجنس إال فصًال واحًدا فقط. لذا فهو كتاب 
الحب، وللفن فيه هدف جنّيس للوصول  موضوعه 
الكاماسوترا  بها  تهتم  التي  الشخصية،  اللذة  إىل 

فقط بالقدر الذي يؤثر عىل مجرى الحياة.

الباقية  الستة  الكاماسوترا  كتاب  فصول  تتوّزع 
واآلداب  العلوم  ولترشح  مختلفة  مواضيع  لتبحث 
دراستها،  والواجب  الكاماسوترا،  فنون  تشكّل  التي 
والطبخ،  والرسم،  والعزف،  والرقص،  كالغناء 
وصناعة العطور، ونظم الشعر وغريعا الكثري، جنًبا 
إىل جنب مع البحث يف املفاهيم الدينية الهندوسية 
وموكشا)،  كاما،  آرثا،  (دارما،  وذكرناها  سبق  التي 

والتي يحض الهندوس عىل اكتسابها.

ويبحث أيًضا يف الزواج، وبخاصة كيف تُخلق الثقة 
طرق  ويف  الزواج،  عىل  املُقِبلن  الفتيات  نفس  يف 
الرجال  من  كًال  فيها  يقع  التي  واألخطاء  املغازلة، 
«إحراز  عنوان  حمل  فصل  يف  ذلك  كل  والنساء، 
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ــر الـــمــــــنــاخـــــــي التـغـــيُّ
من وجهة نظر العدالة االجتماعية

يؤثر التغري املناخي وعواقبه البيئية والصحية بشكل مبارش وغري متناسب عىل البلدان ذات الدخل املنخفض 
وكذلك عىل الفقراء يف البلدان ذات الدخل املرتفع، وتشمل تأثرياته حقوق اإلنسان والعدالة االجتامعية أيًضا. 
وحياة  حياتنا  عىل  يؤثر  كيف  نعي  أن  علينا  االجتامعية  العدالة  منظور  من  املناخي  التغري  نفهم  وحتى 

الشعوب.

تشمل العواقب البيئية ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة هطول األمطار يف بعض املناطق، والجفاف يف مناطق 
أخرى، وحدوث الظواهر الجوية املتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر. تؤثر هذه العواقب سلًبا عىل اإلنتاج 
الزراعي، والوصول إىل املياه الصالحة للرشب، وإنتاجية العامل، وعندما تصبح األرض غري صالحة للسكن 
وغري قابلة للزراعة، يُجرب الكثري من الناس عىل أن يصبحوا الجئني بيئيني. أما اآلثار الصحية فهي كثرية 
وتشمل كافة االضطرابات املرتبطة بالحرارة، واألمراض املنقولة بالغذاء واملياه، واضطرابات الجهاز التنفيس 

والحساسية، وسوء التغذية، والعنف الجامعي، ومشاكل الصحة النفسية. 

تهدد العواقب البيئية والصحية الحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، مبا 
يف ذلك الحق يف الحياة، والحصول عىل الغذاء واملاء املأمون، والصحة، واألمن، واملأوى، والثقافة.

وباعتبار العدالة االجتامعية، هي العدالة من حيث توزيع الرثوة والفرص واالمتيازات داخل املجتمع وضامن 
التغري  أن  القول  املجتمع، ميكن  ما يستحقونه من  وأن يحصلوا عىل  املجتمعية  بأدوارهم  األفراد  يقوم  أن 

املناخي يؤثر بشكل ملحوظ عىل العدالة االجتامعية.

ما  أو وإذا  املحلية  املستويات  نطاق  عىل  تحدثنا 
الوطنية، فإن العواقب البيئية والصحية 
تّرض  املناخي  للتغري  السيئة 
مبا  ضعًفا،  األكرث  باألشخاص 
واألقليات،  الفقراء،  ذلك  يف 
وكبار  واألطفال،  والنساء، 
واألشخاص  السن، 
بأمراض  املصابني 
مزمنة،  وإعاقات 
ملقيمني  ا و



يحاول  االجتامعية.  العدالة  قضية  عىل  العمل 
املناخي  التغري  خطر  يدركون  الذين  السياسيون 
الخرضاء،  الصناعات  بدعم  الرشكات  إقناع  ونطاقه 
الجديدة  الوظائف  ماليني  سيخلقون  إنهم  قائلني 

وفرًصا جديدة للنمو.

هناك ثالث اسرتاتيجيات اتصال تساعد يف معالجة 
توطني  اجتامعية:  عدالة  كقضية  املناخ  تغري 
املجتمع،  نظر  وجهات  وتضخيم  املعلومات، 
دراسة  يف  املتأثرة.  املجموعات  مع  والتشاور 
استهدفت جمهور التلفزيون األسرتايل، أعرب ٩١٪ 
من ٧٥٠ مشاركًا عن تفضيلهم للمعلومات املناخية 
Holmes) العاملية  عىل  تركز  التي  تلك  عىل  املحلية 

املعلومات  توطني  أهمية  متتد   .(٢٠٢٠  ،and Hall
التلفزيون  جمهور  من  أبعد  هو  ما  إىل  املناخية 
وتنطبق عىل جميع وسائل التواصل واالتصال. وجد 
اإلعالمية  الرسائل  أن   (٢٠١١) وجيفورد  سكانيل 
يجب أن «توضح التأثريات املحلية واإلقليمية للتغري 
التأثريات  من  جاذبية  أكرث  تكون  قد  ألنها  املناخي 
تأثريات  بأن  االعتقاد  إىل  ذلك  ويرجع  العاملية». 
التغري املناخي غالًبا ما تكون مجرد آثار تحدث بعيًدا 
اليومية. ومع ذلك،  يف املستقبل وال تتعلق بحياتنا 
خالل  من  محلًيا  سياًقا  الرسائل  تتضمن  فعندما 
املعلومات  أن  الجمهور  يشعر  الصور،  أو  البيانات 
كام  املشاركة.  زيادة  إىل  يؤدي  مام  صلة،  أكرث 
أن  يف  املجتمع  أفراد  نظر  وجهات  تضخيم  يساعد 
التي  املجموعات  أصوات  اإلعالم  وسائل  تلتقط 
للتكيف  محاوالتها  ومن  املناخي  التغري  من  تعاين 

معه.
ظهرت مفاهيم أخرى مثل العدالة البيئية، املصطلح 
الحراري  االحتباس  مسألة  «لتأطري  يُستخدم  الذي 
ضمن إطار القضايا واملشاكل السياسية واألخالقية، 
يف  بحتة  فيزيائية  أو  بيئية  قضية  كونه  من  بدًال 
الطبيعة، وذلك عرب ربط تأثريات االحتباس الحراري 
مع مبادئ العدالة، وتحديًدا العدالة البيئية والعدالة 
القضايا  االجتامعية، وعن طريق استكشاف بعض 
املساواة  مثل  الحراري  االحتباس  عن  الناجمة 
واملسؤوليات  الجامعية  والحقوق  اإلنسان  وحقوق 

التاريخية»

انتشار األمراض  التي يزداد فيها معدل  املناطق  يف 
املرتبطة باملناخ، وتعرض العامل للحرارة الشديدة أو 
زيادة تقلبات الطقس. أما عىل املستوى العاملي، فإن 
البلدان منخفضة الدخل، التي تنتج غازات االحتباس 
الحراري بشكل أقل، تتأثر سلًبا بالتغري املناخي أكرث 
كميات  تنتج  والتي  املرتفع،  الدخل  ذات  البلدان  من 
أكرب بكثري من غازات االحتباس الحراري ولكنها أقل 
قدرة  أقل  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  أن  إذ  تأثراً. 
التغري املناخي مقارنة بالدول ذات  التكيف مع  عىل 
الدخل املرتفع. تواجه جزر املحيط الهادئ يف فيجي 
وعدم  البحر،  سطح  مستوى  يف  ارتفاًعا  مثًأل 
استقرار يف سواحلها، وانعداًما يف األمن الغذايئ، 
وزيادة يف شدة وتواتر الظواهر املناخية املتطرفة. 
ومع اعتامد أكرث من ٩٠٪ من سكان هذه الجزر يف 
والسياحة  والسكر  الساحل،  عىل  معيشتهم 
واقتصادهم  مهددون  فهم  رئيسية،  كصناعات 

بسبب التغري املناخي.

غري  بشكل  ضعًفا  األكرث  الفئات  تتأثر  ما  غالًبا 
ففي  املناخي.  التغري  مع  التكيف  بتدابري  متناسب 
حالة عدم وجود سياسات شاملة ومصممة بشكل 
أن  املناخ  تغري  من  التخفيف  لتدابري  ميكن  مالئم، 
تضع عبًئا مالًيا أكرب عىل األرس الفقرية، إذ قد تؤدي 
تسعري  أو  العام  النقل  توسع  التي  السياسات 
الكربون إىل ارتفاع أسعار النقل العام مام قد يؤثر 
اقتصار  أن  كام  أكرب.  بشكل  الفقرية  األرس  عىل 
األنشطة الحرجية عىل فرتات معينة من العام ميكن 
التي  األصليني  السكان  مجتمعات  عىل  يؤثر  أن 
تعتمد عىل الغابات عىل مدار العام لكسب عيشهم. 
القتصادات  التوزيعية  اآلثار  معالجة  إىل  باإلضافة 
جوانب  لفهم  حاجة  يحتم  مام  الكربون،  إزالة 
اإلدماج االجتامعي، واالقتصاد الثقايف والسيايس، 
املطلوبة  التحوالت  أنواع  عىل  االتفاق  ذلك  يف  مبا 
االجتامعية  املساواة  عدم  ملعالجة  الفرص  وتحديد 

يف هذه العمليات.

الحاجة إىل الرتكيز عىل املساواة 
والعدالة االجتامعية ملكافحة التغري 

املناخي
أكرب  محاربة  نستطيع  أننا  منطقًيا  القول  ميكن  ال 
تهديد بيئي لإلنسانية يف الوقت الذي نتجاهل فيه 
أن  علينا  لذا  االجتامعية،  والعدالة  املساواة  قضايا 
مع  بالتوازي  املناخي  التغري  مكافحة  عىل  نعمل 

25



تظهر األمثلة الناشئة ملامرسات التكيف والتخفيف 
أهداف  تحقيق  املمكن  من  أنه  املحيل  املستوى  عىل 
عادلة  بطرق  الكربون  خفض  وأهداف  التكيف 
اجتامعًيا. إن سياسات تغري املناخ التي تدمج العدالة 
أيًضا  بل  أخالقًيا،  واجًبا  فقط  ليست  االجتامعية 
وسيلة لتحقيق أهداف املرونة والتخفيف، من خالل 
السياسة  عن  الناتج  واالجتامعي  السيايس  القبول 
لتغري  العادلة  االستجابات  تطوير  ويعد  العادلة. 
التي  التحتية  والبنية  األنظمة  لتطوير  فرصة  املناخ 

ستخلق مجتمًعا أكرث مرونة وإنصاًفا ككل.

ملاذا نحن بحاجة العدالة املناخية؟

للعدالة  وعملية  وقانونية  أخالقية  أسباب  هناك 
املناخية. يوجد نوعان من املنطق األخالقي: أحدهام 
واآلخر  والخطأ  للصواب  األخالقية  بالبنى  يتعلق 
كان  إذا  ما  عىل  يحكم  «عواقبي»  منظور  يتخذ 
عليه  املتفق  النحو  عىل  نتيجة  أفضل  يقدم  اإلجراء 
مبادئ  القانونية  األطر  تشمل  املشرتكة.  باملوافقة 
اإلنصاف والعدالة املنصوص عليها يف اتفاقية األمم 
األساس  وكان  املناخ.  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة 
لدعم  ترجيًحا  أكرث  السكان  أن  العميل هو  املنطقي 
يذهب  عادلة.  كانت  إذا  املناخي  التغري  سياسة 
سياسة  تنفيذ  يف  ويرى  ذلك،  من  أبعد  إىل  البعض 
عدالً  أكرث  مجتمع  لخلق  فرصة  املناخ  لتغري  عادلة 

ككل.

العلوم  يف  الكبري  التقدم  من  الرغم  وعىل 
مرنة  تنمية  إىل  االنتقال  لدعم  الالزمة  والسياسات 
األكرب  التحدي  زال  ما  للمناخ،  الكربون  ومنخفضة 
ال  قد  الذين  املواطنني  إرشاك  هو  للبلدان  بالنسبة 
أولئك  من  الدعم  وحشد  املناخي،  التغري  يفهمون 
تأثرهم بشكل غري عادل من سياسات  القلقني من 
يف  الناس  يُرشك  أن  مبكان  األهمية  من  املناخ. 
ذلك  ويتطلب  اتخاذها،  يتعني  التي  الخيارات 
ومشاركة  املعلومات  إىل  والوصول  الشفافية 
أجل  من  األخرض  والنمو  املناخ  مخاطر  املواطنني 
تغيري  العامة  من  الطلب  أو  التحالفات  إنشاء 

السلوكيات املرضة.

أظهرت األبحاث والخربات أن قادة املجتمع ميكنهم 
وتصميم-  امللكية  عىل  والتأثري  األولويات  تحديد 
وتنفيذ- برامج االستثامر التي تستجيب الحتياجات 
عن  صادر  تقرير  أحدث  يقر  الخاصة.  مجتمعهم 
الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بأهمية 
العلمية  املعرفة  مثل  املعرفة  من  املتنوعة  األشكال 
التكيف مع  القدرة عىل  بناء  واملحلية واألصلية يف 
أن  املناخ  متويل  بنية  يف  لالبتكارات  ميكن  املناخ. 
تربط املجتمعات والفئات املهمشة بالسياسات ذات 
التي  واملالية  التقنية  واملساعدة  األعىل،  املستوى 
يحتاجونها من أجل التأثريات اإلمنائية الفعالة ذات 

الصلة محلًيا.
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اإلنسان يعيص

لهذا

يصنع الحضارات

~ عبد الله القصيمي
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الفـقــاعــات االقـتــصـــاديـــة
هل العمـــالت الرقـــمــية إحـــداهـــا؟

عادة ما تحدث  ظاهرة الفقاعات االقتصادية، عندما تتفاقم املضاربات العشوائية عىل أسعار سلعة ما، األمر 
الذي يؤدي إىل صعود صاروخي، وغري منطقي يف أسعارها، بحيث تصبح هناك فجوة كبرية بني سعرها 
الواقعي التي تستحقه، وبني أسعارها الخيالية الجديدة واملتغرية لحظًيا. لكن عاجًال كان أو آجًال، رسعان ما 
تصل الفجوة ملرحلة االنفجار السعري، ويحدث ما ال يُحمد ُعقباه؛ تهاٍو يف القمية السوقية للسلعة، وانهيار 

كل ما يرتبط فيها من استثامرات بشكل مبارشة أو غري مبارش!

الربح  عن  الباحثني  الفقراء،  البسطاء  مدخرات  يف  الرضر  بإلحاق  االقتصادية  الفقاعات  تسبب  ما  كثريًا 
رصعة  مبثابة  األحيان  من  كثري  يف  تصبح  والتي  املجاالت،  هذه  عىل  جديًدا  معظمهم  يكون  وقد  الرسيع، 

استثامرية كاألسهم، والعقارات والذهب.

املالية  تحّدث خرباء يف هذا املجال عن وجود مراحل عامة، عادة ما متّر بها أغلب الفقاعات االقتصادية أو 
وهي:

أو  العقارات،  ،أو  كاألسهم  استثامرّي،  بنموذج  عادًة  املرحلة  هذه  خالل  الناس  يُفنت  التحّول:  مرحلة 
املشاريع، أو حتى تجارة بعينها.

مرحلة الطفرة: تجتذب تلك السلع االستثامرية خالل هذه املرحلة األضواء اإلعالمية، ويؤدي خشية الناس 
من ضياع فرصة العمر؛ إىل زيادة املضاربات يف هذه السلع.

مرحلة النشوة: نجد فيها مرحلة قفز أسعار السلعة بشكل جنوين، وتصل ملستويات خيالية نتيجة تفاقم 
املضاربات العشوائية عىل سعرها.

تلك  املرحلة، إىل بيع ما ميلكونه من  األذكياء يف هذه  املستثمرون  يَعمد  األرباح: عادة ما  مرحلة جني 
الِسلع، وجني أرباح طائلة منها، فهناك املزيد واملزيد من البسطاء املُقبلني عىل رشائها. وقد يدفعهم بذلك 
جشع باالعتقاد أن شخًصا ما سيدفع مقابل يشء ما أكرث مام دفعوه ألنفسهم، مصحوبًا مبشاعر قوية 

القلق،بني 
باهر، سيكون هذا االستثامر مربًحا للغاية، والنشوة «نجاح 
املزيد».دعنا نشرتي 
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يف  الجميع  يكتشف  واالنهيار:  الذعر  مرحلة 
ملستويات  وصلت  األسعار  بأن  املرحلة  هذه 
مذعور،  بشكل  البيع  يف  فيبدأون  فيها،  مبالغ 
تبدأ  عندما  إنكار  حالة  يف  املشرتون  ويدخل 
انعكاس  مجرد  «هذا  االنخفاض  يف  األسعار 
رسعان  لكن  األجل»،  طويل  استثامري  مؤقت، 
يف  قيمتها  وتبدأ  سلًبا  سعرها  عىل  يؤثر  ما 
الدومينو،  كأحجار  املدّوي  والسقوط  التداعي 

مام يؤدي يف النهاية إىل حدوث إنهيار.

تسبب الفقاعات االقتصادية يف اندالع أزمات مالية 
كأزمة  بأشهرها  سمعتم  قد  ولرمبا  كبرية،  عاملية 
الكساد الكبرية التي أطاحت باالقتصاد العاملي خالل 
القرن املنرصم، فضًال  العرشينيات والثالثينيات من 
عام  العامل  هزّت  التي  العاملية  املالية  األزمة  عن 
٢٠٠٨، جّراء فقاعة القروض العقارية يف الواليات 

املتحدة.

لكن بالعودة إىل القرون املاضية، 
نجد لتلك الفقاعات تاريًخا حافًال، 

سنذكر منها:
جنون التوليب يف القرن السابع 

Tulip – (١٦٣٤-١٦٣٨) عرش
mania

كثريون قد يُبهرهم جامل زهرة التوليب، لكن رمبا ال 
يعرف معظمهم أن تلك الزهرة عىل وجه الخصوص 
وأشهر  أكرب  من  واحدة  يف  يوًما  تسببت  قد 
الفقاعات االقتصادية واملالية يف التاريخ العاملي، بل 
أوروبا  يف  االشخاص  آالف  إلفالس  أفىض  وبشكل 

خالل الثلث األول من القرن السابع عرش.
اقتصاديًا،  ازدهاًرا  هولندا  يف  املرحلة  تلك  شهدت 
للفرد،  عاملي  دخل  مستوى  أعىل  البالد  فيه  سّجلت 
تحقيق  عىل  الناس  من  العديد  ساعد  الذي  األمر 
ليدفع سوق  بدوره  أفىض  والذي  واالزدهار،  الرثوة 

الِسلع الكاملية لالزدهار بنفس املستوى.
الحقبة  تلك  خالل  الزهرة  تلك  وبيع  رشاء  أصبح 
تهافت  كبرية،  استثامرية  رصعة  مبثابة  الزمنية 
الناس فيها لرشاء أكرب كميات من أبصال تلك النبتة، 
يف  والرغبة  لها  املحدود  العرض  فأدى  وتخزينها، 
لتبلغ  جنوين،  بشكل  سعرها  قفز  إىل  رشائها 

مستويات خيالية، وصل األمر آنذاك إىل إمكانية أن 
يُقايض الناس ممتلكاتهم من أراٍض وبيوت مقابل 
املضاربون عىل  الزهرة. لكن رسعان ما صحى  تلك 
فيها  املبالغ  املستويات  وإىل  التوليب،  زهرة  أسعار 
التي وصلت إليه، ليرشع الجميع للتخلص منها، مام 
كثريين  خسارة  وبالتايل  أسعارها،  النهيار  أدى 

ألموال طائلة.

الظواهر  أخطر  من  واحدة  واحدة  كانت  باختصار 
عىل  سواء  كربى،  اقتصادية  ألزمات  تُفيض  التي 

مستوى دولة بعينها، أو عىل مستوى العامل.

فقاعة امليسيسبي (١٧١٩-١٧٢٠) 
�e Mississippi bubble –

االقتصادي  الوضع  من  املسيسيبي  فقاعة  نشأت 
املرتّدي يف فرنسا أوائل القرن الثامن عرش. بحلول 
خزانة  كانت   ،١٧١٥ عام  عرش  الرابع  لويس  وفاة 
البالد يف حالة يُرىث لها، فضًال عن التقلّبات الكبرية 
يف قيمة العملة املعدنية، فلجأ الويص عىل العرش 
من  املساعدة  طلب  إىل  التايل  العام  يف  الفرنيس 
مقامر اسكتلندي أُجرب عىل الهجرة إىل فرنسا يدعى 
جون لو John Law، الذي اقرتح أن يأخذ البنك املليك 
الدفع  املستحقة  النقدية  األوراق  ويُصدر  الودائع، 
األوراق  إصدار  وقت  يف  املعدنية  العملة  بقيمة 
الفرنسيني  لو  جون  اسرتاتيجية  ساعدت  النقدية. 
عىل التحول من العملة املعدنية إىل العملة الورقية، 
عن  فضًال  املايل،  االستقرار  من  فرتة  عن  وأسفرت 

زيادة شهرته وقوته.

Companie يف أغسطس ١٧١٧، رشكة Law أسس 
امليسيسبي)،  رشكة  باسم  (واملعروفة   des Indes
احتكار  حق  الفرنيس  العرش  الويص  منحها  حيث 
يف  مبا  الفرنسية،  املستعمرات  مع  التجارة  حقوق 
ذلك ما كان يُعرف آنذاك باسم (لويزيانا الفرنسية). 
امليسيسبي  أدرجت فيه رشكة  ابتكر Law مخططًا، 
وأطلقت  بأكمله،  وضّمته  الفرنيس  الوطني  الدين 
خطة يتم مبوجبها استبدال أجزاء من الدين بأسهم 
من  املتوّقعة  الرثوات  إىل  واستناًدا  الرشكة.  يف 
أرباح  بتحقيق  لو  جون  وعد  التجاري،  االحتكار 
للمساهمني تصل نسبتها إىل (١٢٠٪)، وكان هناك 
عىل  للحصول  متقّدم   ٣٠٠٫٠٠٠ عن  يقل  ال  ما 



٥٠٫٠٠٠ سهم معروض.

مع تهافت الناس عىل طلب األسهم لرشائها، واصل 
البنك املليك –الذي كان مملوكًا للحكومة الفرنسية، 
األوراق  لو فعلًيا- يف طباعة  واملسيطر عليه جون 
حدوث  يف  تسبب  الذي  األمر  الورقية،  النقدية 

التضّخم.

 مع حلول عام ١٩٢٠، انفجرت الفقاعة عندما أدى 
بأن  الحكومة  العرتاف  املليك  البنك  عىل  التهافت 
يساوي  يكن  مل  البالد،  يف  املعدنية  العملة  كمية 
متاًما نصف املبلغ اإلجاميل للعملة الورقية املتداولة، 
لُتصدر بعدها الحكومة مرسوًما من شأنه أن يقلل 
قيمة أسهم رشكة ميسيسبي تدريجًيا، بحيث تصبح 
اإلسمية.  قيمتها  بنصف  العام  نهاية  مع  تقييمها 
الذي  األمر  كبري،  شعبّي  احتجاج  لحدوث  ذلك  أدى 
إلصدار  فقط  واحد  أسبوع  بعد  الحكومة  دفع 
مرسوم آخر تُعيد فيه األسهم إىل قيمتها األصلية. 
بالعملة  الدفع  عن  املليك  البنك  توقف  ذلك،  ومع 
النقدية، وعندما أعاد فتح أبوابه واستمر العمل فيه، 
أصبحت أسهم رشكة ميسيسبي عدمية القيمة يف 
نوفمرب من العام نفسه، وُجرّدت الرشكة من أصولها 

املتبقّية، واضطّر لو إىل الفرار خارج البالد.

�e – فقاعة بحر الجنوب ١٧٢٠
South Sea bubble

املضاربون  فيها  كان  التي  الفرتة  نفس  خالل 
رشكة  يف  األسهم  سعر  يدفعون  الفرنسيون 
اإلنجليز  املضاربون  كان  االرتفاع،  إىل  ميسيسيبي 
تأسست  الجنوب.  بحر  رشكة  يف  أسهاًم  يشرتون 
الجنوب يف عام ١٧١١ من قبل روبرت  رشكة بحر 
١٠ لتحويل  إنشاؤها  وتم   ،Robert Harley هاريل 

ماليني جنيه إسرتليني من ديون الحرب الحكومية 
إىل  اإلسبانية-  الخالفة  حرب  خالل  تكبدتها  -التي 
الرشكة  ستتلقى  املقابل،  يف  الخاصة.  أسهمها 
واحتكار  الحكومة  من  سنوية  فائدة  مدفوعات 
الجنوبية.  وأمريكا  الجنوبية  البحار  مع  التجارة 
الرثوات  أن  الرغم من  البورصة ناجحة وعىل  كانت 
الرشكة  أن  إال  أبًدا،  تتحقق  مل  املتوقعة  التجارية 

استمرت يف العديد من تحويالت الديون األخرى.

لو يف فرنسا،  يف عام ١٧٢٠، واقتداًء مبثال جون 
الوطني  الدين  كامل  توّيل  الرشكة  اقرتحت 
الربيطاين. ومبجرد إعالن الخطة عىل الربملان، بدأت 
راهن  حيث  االرتفاع،  يف  الرشكة  أسهم  أسعار 

املضاربون عىل خطة التحويل.

أبريل   ٧ يف  الخطة  عىل  اللوردات  مجلس  وافق 
الحكوميني  املسؤولني  رشوة  بعد   ،١٧٢٠
بتخصيصات رسية لألسهم. من أجل جعل الصفقة 
أكرث جاذبية، قامت الرشكة بتضخيم قيمة أسهمها. 
يف ١٤ أبريل، تم عرض ٢ مليون جنيه إسرتليني من 
أسهم رشكة South Sea Company للجمهور بسعر 
يف  االكتتاب  بيع  وتم  للسهم  إسرتليني  جنيه   ٣٠٠

غضون ساعة.

والتي  األسهم،  عروض  من  املزيد  الرشكة  قدمت 
جميع  ميثلون  الذين  املشاركني  مع  جميعها،  بيعت 

الطبقات االجتامعية.

قانون  بإقرار  الحكومة  الجنوب  بحر  رشكة  أقنعت 
إنشاء  القانون  منع  إذ   .١٧٢٠ يونيو  يف  الفقاعة 
رشكات جديدة دون إذن حكومي، وسمح للرشكات 
القامئة فقط بتنفيذ تلك األنشطة املنصوص عليها 
يف مواثيقهم. بلغ سعر مخزون بحر الجنوب ذروته 
عند ١٠٥٠ جنيًها إسرتلينًيا يف أواخر يونيو من عام 
أول  االنهيار. حدث  يبدأ املخطط يف  أن  ١٧٢٠، قبل 
بدأ  حيث  أغسطس،  يف  السوق  يف  كبري  انخفاض 
من  اإلنسحاب  يف  اآلخرون  واملستثمرون  األجانب 
إىل أقىص  الربيطاين  املحيل  االئتامن  امتد  السوق. 
سبتمرب،  بداية  يف  أخريًا  الخطة  وانهارت  حدوده 
حيث انخفض السهم بنسبة ٧٥ يف املائة يف أربعة 

أسابيع.

اقتصاد الفقاعة الياباين 
�e Japanese – (١٩٨٤-١٩٨٩)

bubble Economy
النمو  معدالت  أعىل  من  واحدة  اليابان  لدى  كان 
وحتى  الستينيات  منذ  العامل  يف  االقتصادي 
الثامنينيات، ففي ١٩٧٠s، بدأت الحكومة يف تحرير 
بنشاط  بالبحث  للبنوك  سمح  مام  املالية،  األسواق 
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وصل  وبينام  ديسمرب.   ٢٥ يف  آخر  برفع  وأمرت 
مؤرش نيكاي إىل أعىل مستوى له عىل اإلطالق يف 
٣١ ديسمرب، بدأت أسعار األسهم يف االنخفاض يف 

يناير. 

أخرى  مرات  خمس  الفائدة  أسعار  الحكومة  رفعت 
االرتفاع  لوقف  محاولة  يف   ،١٩٩٠ أغسطس  قبل 
استمرار  مع  ولكن  العقارات.  أسعار  يف  املستمر 
يف  التدخل  إىل  اضطر  نيكاي،  مؤرش  انخفاض 
وتجنب  السوق  إحياء  ملحاولة  عقيمة  محاولة 
الركود. خالل التسعينيات ، شهدت اليابان منًوا أبطأ 

من أي دولة صناعية كربى أخرى.

كام رأينا فاألمثلة عن الفقاعات االقتصادية كثرية، 
عن  أما  التوليب،  كزهرة  بها  حافل  القديم  والتاريخ 
العمالت  سوق  إىل  الناس  تهافت  فرنى  حارضنا، 
الرقمية واملشفرة، رغبة منهم بتحقيق ربح رسيع، 
أسعار  وصلت  كيف  األخري  الفرتات  يف  وشهدنا 
بعضها إىل ذروات عدة، ما لبث حتى هبطت وانتهت 
هذا  يكون  قد  رّوادها.  من  كثري  استثامرات  معها 
السوق يشكّل مستقبلنا فعًال، لكنه ال يخلو أيًضا من 
التي  العوامل  عرشات  عىل  يعتمد  ألنه  املخاطرة 
ليلة  بني  بانهياره  يتسبب  أن  منها  ألي  ميكن 

وضحاها.

خالصة القول
اقتصادية  فقاعة  حدوث  ملنع  طريقة  أفضل  إن 
تتلخص يف االستثامر اإلسرتاتيجي املنطقي. لسوء 
البرش دامئًا بشكل معقول. ومع  الحظ، ال يترصف 
تستمر  أن  املحتمل  فمن  االعتبار،  يف  ذلك  أخذ 

الفقاعات االقتصادية يف الحدوث يف املستقبل.
كيف  نتخّيل  أن  لنا  التنوير،  يف  نُسهم  علّنا  لكن 
خرست أسواق األسهم العاملية يف العامل خالل شهر 
تسعة  نحو   ،٢٠٠٨ عام  أزمة  إبان  فقط  واحد 
خالل   ،($٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دوالر  تريليونات 
الدرامية  النهاية  شكّلت  التي  الهلع  مرحلة  ذروة 

لفقاعة القروض العقارية األمريكية.
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عن عمالء جدد. خالل منتصف الثامنينيات، اتخذت 
اليابان نهًجا فضفاًضا للسياسة النقدية، مام تسبب 
أسعار  وانخفاض  النقدي  املعروض  زيادة  يف 

الفائدة.

كان الجمع بني هذين اإلجراءين مهاًم لخلق فقاعة 
وسهولة  الفائدة  أسعار  انخفاض  فمع  مضاربة: 
الحصول عىل االئتامن، دخلت جهات فاعلة جديدة 

األسواق املالية.

باخرتاع  تُغذى  املالية  األوراق  سوق  فقاعة  كانت 
(الهندسة  أو   zaitech باسم  يُعرف  يابانية،  رشكة 
من  يتجزأ  ال  جزًءا  املضاربة  أصبحت  حيث  املالية)، 
قروض  عىل  الحصول  بعد  الرشكات.  أرباح  بيانات 
من  بسهولة  الرشكات  متكنت  الفائدة،  منخفضة 
جمع األموال يف األسواق. بينام كانت هذه األموال 
تغذي االستثامر الرأساميل يف بعض األحيان، فقد 
أخرى  األوقات مرة  تدويرها يف كثري من  إعادة  تم 

يف أنشطة سوق املضاربة.

فأكرث،  أكرث  نيكاي  مؤرش  ارتفاع  استمرار  مع 
املضاربة  أرباح  عن  اإلبالغ  من  الرشكات  متكنت 
لرشاء  املستثمرون  يندفع  عندئذ  أعىل.  كأرباح 
وتوفري  األرباح  ارتفاع  إىل  يؤدي  مام  أسهمهم، 
بها  التي تقوم  املضاربة  لعمليات  األموال  املزيد من 

الرشكة.

أنشطة  عىل  املضاربة  سيطرت  العقد،  نهاية  يف 
بعض الرشكات، حيث تشري التقديرات إىل أنه رمبا 
املعلن  األرباح  إجاميل  من   ٪٥٠ عىل  الحصول  تم 
عنها من أكرب الرشكات اليابانية من zaitech كانت 
املضاربة عىل األرايض جزًءا مهاًم آخر من اقتصاد 
مرتفعة  اليابانية  األرايض  أسعار  كانت  الفقاعة. 
مساحة  صغر  إىل  جزئًيا  ذلك  ويرجع  تقليديًا، 
األرايض املتاحة. بسبب قيمتها العالية، تقبل البنوك 
للقروض،  املمتلكات كضامن  األحيان  من  كثري  يف 
لالقتصاد  االئتامن  محرك  مبثابة  األرض  وكانت 

بأكمله. 

بحلول عام ١٩٨٩، كان املسؤولون اليابانيون قلقني 
نيكاي  مؤرش  قيم  يف  الصاروخي  االرتفاع  بشأن 
شددت   ،١٩٨٩ مايو  يف  األرايض.  وتقييامت 
الفائدة،  أسعار  رفع  خالل  من  النقدية  السياسة 
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كـــــــــيـــــــف بــــــــــــــدأت
الحـــــــضارة البشــــــــرية

الثقايف  للتطور  معينة  خصائص  مع  مختلفة،  مدن  من  عادة  يتكون  معقد،  برشي  مجتمع  هي  الحضارة 
والتكنولوجي. يف أجزاء كثرية من العامل، تشكلت الحضارات املبكرة عندما بدأ الناس يجتمعون يف مستوطنات 
حرضية. ومع ذلك، فإن تحديد ماهية الحضارة، وما هي املجتمعات التي تندرج تحت هذا التصنيف، هو أمر متنازع 

عليها بشدة، حتى بني علامء األنرثوبولوجيا يف الوقت الحايل.

كلمة "حضارة" تتعلق بالكلمة الالتينية سيفيتاس civitas أو مدينة city. هذا هو السبب يف أن التعريف األسايس 
علامء  استخدم  املصطلح،  تطوير  من  مبكر  وقت  يف  ولكن  مدن.  من  مكون  مجتمع  هو  حضارة  لكلمة 
أنها متفوقة  التي وجدوا  املجتمعات  للتمييز بني  املتحرض  الحضارة واملجتمع  األنرثوبولوجيا وغريهم مصطلح 
ثقافًيا (والتي كانوا غالًبا جزًءا منها)، وتلك التي وجدوا أدىن مرتبة من الناحية الثقافية (والتي أشاروا إليها بأنها 
ثقافات متوحشة أو بربرية). غالًبا ما انطبق مصطلح الحضارة بطريقة مركزية عرقية، مع اعتبار الحضارات 
التاريخ املعقد هو ما يجعل  جيدة أخالقياً ومتقدمة ثقافًيا، واملجتمعات األخرى خاطئة أخالقياً و متخلفة. هذا 

تعريف الحضارة أمًرا مزعًجا للعلامء، والسبب الذي يبقي التعريف الحديث اليوم يف حالة تغري مستمر.

لدى  أوالً،  حضارة.  أنه  عىل  املجتمع  لتعريف  املعايري  بعض  عىل  األنرثوبولوجيا  علامء  معظم  يتفق  ذلك،  ومع 
يف  يعيشون  الذين  اآلخرين  األشخاص  من  بدعم  بدوية.  وليست  الحرضية  املستوطنات  من  نوع  الحضارات 
الرتكيز عىل  الجميع  يتعني عىل  ال  لذلك  العمل)،  تقسيم  (تسمى  إىل وظائف محددة  العمل  ينقسم  املستوطنة، 
زراعة طعامهم. من هذا التخصص يأيت الهيكل الطبقي والحكومة، وكالهام جانب من جوانب الحضارة. معيار 

زراعة آخر للحضارة هو فائض الغذاء، والذي يأيت من امتالك أدوات للمساعدة  يف 
العلوم  الفنية واآلثار، وتطوير  الكتابة والتجارة واألعامل  املحاصيل. 

والتكنولوجيا كلها جوانب الحضارات.

ومع ذلك، هناك العديد من 
يعتربها  التي  املجتمعات 
العلامء حضارات ال تلبي 
املذكورة  املعايري  جميع 
املثال،  سبيل  عىل  أعاله. 



لتيوتيهواكان.  الحرضية  التنمية  يف  دوًرا  أيًضا 
إىل  تيوتيهواكان  وقوة  ثروة  من  كبري  جزء  يرجع 
السج  حجر  من  الغنية  الرواسب  عن  التنقيب 
صخرة  هو  السج  حجر  املدينة.  حول  وتداولها 
بركانية صلبة كانت ذات قيمة عالية كأداة قطع. قام 
تجار تيوتيهواكانو بتداول (تصدير) حجر السج إىل 
والخدمات  السلع  مقابل  يف  املحيطة  الثقافات 
تعمل  تيوتيهواكانو.  مستوطنات  إىل  املستوردة 
جميع الحضارات عىل الحفاظ عىل تراثها من خالل 
بناء املعامل واملنشآت الكبرية. هذا صحيح اليوم كام 
كان قبل آالف السنني. عىل سبيل املثال، ال تزال اآلثار 
باستمرار  العظمى تستخدم  القدمية يف زميبابوي 
زميبابوي  دولة  يف  السياسية  للسلطة  كرمز 
الحديثة. تصف زميبابوي العظمى ، التي ُشيدت بني 
مملكة  عاصمة  أطالل   ،١٤٥٠ و   ١١٠٠ عامي 
زميبابوي  يسكن  كان   ، ذروتها  يف  زميبابوي. 
أكرث من ١٠٠٠٠ شخص وكانت جزًءا من  العظمى 
عرب   ، العريب  املغرب  من  امتدت  تجارية  شبكة 
مثل  األقىص  والرشق   ، ألفريقيا  الرشقي  الساحل 
الهند والصني. زميبابوي العظمى هي شهادة عىل 
املحيل.  الشونا  شعب  أسالف  وإبداع  حنكة 
قاد  الذي  الرئيس   ، سياسيون مثل روبرت موغايب 
القرنني  يف  عاًما   ٤٠ من  يقرب  ملا  زميبابوي 
العرشين والحادي والعرشين ، قاموا ببناء هوياتهم 
السياسية بالكامل من خالل ربط أنفسهم بالعامرة 
اآلثار  ليست  املباين  القدمية.  للحضارة  الضخمة 

الوحيدة التي تحدد الحضارات.

حفظ  أجل  من  األوىل  السومرية  الكتابة  كانت 
السجالت. متاًما مثل السجالت املكتوبة للحضارات 
تتبع  السومرية  املسامرية  الكتابة  كانت  الحديثة، 
الرضائب وفواتري البقالة والقوانني املتعلقة بأشياء 
مثل الرسقة. كانت اللغة املكتوبة جزًءا أساسًيا من 
اإلسالمي،  الذهبي  العرص  خالل  املشرتك  التواصل 
الذي ازدهر يف جنوب أوروبا وشامل إفريقيا وغرب 
آسيا من القرن السابع إىل القرن الثالث عرش. كان 
وسائل  العربية  واللغة  العربية  باألرقام  يسمى  ما 
يف  املتنوعة  للثقافات  سمحت  مشرتكة  اتصال 
التقدم  يف  باملساهمة  العريب  العامل  أنحاء  جميع 
والتكنولوجيا  والعلوم  الرياضيات  يف  املذهل 
جميع  تعتمد  واإلدارة:  التحتية  البنية  والفنون. 
البريوقراطية.   - الحكومية  اإلدارة  عىل  الحضارات 
روما  من  أفضل  هذا  تجسد  حضارة  توجد  ال  رمبا 

كانت إمرباطورية اإلنكا حضارة كبرية ذات حكومة 
ثروة  وراءها  تركت  لقد  اجتامعي.  هرمي  وتسلسل 
متطورة  معامرية  هندسة  لديها  وكان  الفن،  من 
للغاية؛ ولكن ال توجد لغة مكتوبة. وهذا هو سبب 
صعوبة تعريف مفهوم الحضارة. ومع ذلك، فإنه ال 
كيفية  رؤية  خالله  من  ميكن  مفيًدا  إطاًرا  يزال 

تجتمع البرش وتشكيل املجتمع.

الحضارات البرشية األوىل
قبل  املبكرة بني ٤٠٠٠ و ٣٠٠٠  الحضارات  تطورت 
امليالد، عندما سمح صعود الزراعة والتجارة للناس 
واالستقرار  الغذاء  من  فائض  عىل  بالحصول 
الناس  من  الكثري  عىل  يتعني  يعد  مل  االقتصادي. 
مامرسة الزراعة ، مام سمح ملجموعة متنوعة من 
ضيقة  منطقة  يف  باالزدهار  واالهتاممات  املهن 
نسبًيا. ظهرت الحضارات ألول مرة يف بالد ما بني 
النهرين (ما يعرف اآلن بالعراق) والحًقا يف مرص. 
٢٥٠٠ حوايل  السند  وادي  يف  الحضارات  ازدهرت 
قبل امليالد، يف الصني حوايل ١٥٠٠ قبل امليالد ويف 
حوايل  باملكسيك)  اآلن  يعرف  (ما  الوسطى  أمريكا 
نهاية  يف  الحضارات  تطورت  امليالد.  قبل   ١٢٠٠
القطبية  القارة  باستثناء  قارة  كل  يف  املطاف 
لها  الحضارات  كل  الحضارة  خصائص  الجنوبية. 
خصائص معينة. وتشمل هذه: (١) مراكز سكانية 
كبرية؛ (٢) العامرة الضخمة وأمناط الفن الفريدة ؛ 
أنظمة   (٤) املشرتكة؛  االتصال  اسرتاتيجيات   (٣)
إدارة األرايض؛ (٥) تقسيم معقد للعمل؛ (٦) تقسيم 
املناطق  واقتصادية.  اجتامعية  طبقات  إىل  الناس 
أو  الكبرية،  السكانية  املراكز  تسمح  الحرضية: 
الرغم  بالتطور، عىل  للحضارات  الحرضية،  املناطق 
من أن األشخاص الذين يعيشون خارج هذه املراكز 
املنطقة.  تلك  يزالون جزًءا من حضارة  ال  الحرضية 
املزارعني  الحضارات  من  الريف  سكان  يشمل  قد 
سلعهم  يبيعون  الذين  والتجار  والصيادين 
املركز  كان  املدن.  سكان  إىل  بانتظام  وخدماتهم 
املكسيك  يف  تيوتيهواكان،  يف  الضخم  الحرضي 
ألف   ٢٠٠ إىل  يصل  ما  املثال،  سبيل  عىل  الحديثة، 

ساكن بني ٣٠٠ و ٦٠٠ م.

أصبح تطور حضارة تيوتيهواكانو ممكًنا جزئًيا من 
خالل األرايض الزراعية الغنية املحيطة باملدينة. مع 
توفري  املزارعني  من  أقل  لعدد  ميكن  األرض،  زراعة 
الذرة  مثل  األساسية،  الغذائية  املواد  من  املزيد 
التجارة  لعبت  الناس.  من  أكرب  لعدد  33والفاصولياء، 



الكلمة  من  نفسها  حضارة  كلمة  تأيت  القدمية.   
كانت  مواطن.  تعني  والتي  سيفيس،  الالتينية 
الالتينية هي لغة روما القدمية، التي امتدت أراضيها 
من حوض البحر األبيض املتوسط   وصوالً إىل أجزاء 
األسود  والبحر  الشامل  يف  العظمى  بريطانيا  من 
احتاج  الحجم،  بهذا  منطقة  لحكم  الرشق.  إىل 
الرومان، املتمركزون فيام يعرف اآلن بوسط إيطاليا 
، إىل نظام فعال لإلدارة الحكومية والبنية التحتية. 
األساليب  من  متنوعة  مجموعة  الرومان  استخدم 
كانت  الحًقا.  وإمرباطوريتهم  جمهوريتهم  إلدارة 
الهندسة، عىل سبيل املثال، كانت جزًءا أساسًيا من 
الطرق  من  شبكة  الرومان  بنى  الرومانية.  اإلدارة 
قدر  فعاالً  البعيدة  املناطق  بني  االتصال  كان  بحيث 
الجيش  السفر من قبل  الطرق  اإلمكان. كام جعلت 
هياكل  الرومان  بنى  بكثري.  أسهل  الروماين 
القنوات  إليه: كانت  حضارتهم يف كل مكان ذهبوا 
الصحي  الرصف  لتحسني  العذبة  باملياه  املدن  تزود 
والنظافة ، عىل سبيل املثال. لعبت اللغة أيًضا دوًرا 
اللغة  الرومان  نرش  الرومانية.  التحتية  البنية  يف 
الالتينية يف جميع أنحاء جنوب أوروبا. يُطلق عىل 
(اإلسبانية  الرومانسية  باللغات  يسمى  ما 
والكاتالونية  والرومانية  والربتغالية  والفرنسية 
اللغة  من  جميعها  تطورت  ألنها  ذلك  واإليطالية) 
جعل  مامثلة  لغة  وجود  إن  الالتينية.  الرومانية: 
التواصل والقيادة أسهل بالنسبة لروما يف أقاليمها 
من  سلسلة  عىل  الرومان  القادة  اعتمد  النائية. 
يف  الرموز  هذه  ساعدت  لإلدارة.  القانونية  الرموز 
األرايض  من  مختلفة  أجزاء  بني  القوانني  هيكلة 
، والرجال  ، وكذلك بني األغنياء والفقراء  الرومانية 
القوانني  تضمنت  واألحرار.  والعبيد   ، والنساء 
األرض  وملكية  الزواج  عىل  قيوًدا  الرومانية 
إحدى  كانت  الكهنوت.  مثل  املهن  إىل  والوصول 
الحضارة  يف  دميومة  األكرث  روما  مساهامت 
كان  نفسها.  القانونية  الثقافة  إنشاء  هي  الغربية 
أنشأ  وقد   ، كبري  حد  إىل  عاًما  الروماين  القانون 
القانونية  واإلجراءات  اللغة  مثل  شكليات  الفقهاء 
لعدة  األورويب  القانون  تعريف  شأنها  من  التي 
النظام  الروماين  القانون  الواقع، يصف  قرون. يف 
القانوين املستخدم يف جميع أنحاء أوروبا الغربية 
الرومان  استخدم  أخريًا،  عرش.  الثامن  القرن  خالل 

القادة املحليني إلدارة القانون يف أراضيهم.
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ترجمة مقاالت ويكيبيديا إلى اللغة العربية

36

المحتوى  مثرًيا  مقال  3000 قرابة  الحكمة  بيت  مشروع  ترجم 
الطب  بين  ما  تنوع  مهمة  بمقاالت  اإلنترنت  على  العربية 
األشخاص  من  لعدد  الشخصية  والسير  والفلسفة  والفيزياء 

المؤثرين في مسار التاريخ. حصدت هذه المقاالت أكثر من
118 مليون زيارة عام 2022.
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ترجمة الكتب

كتاًبا وأتاحها مجاًنا  11 ترجم مشروع بيت الحكمة خالل عام 2022
للتحميل عبر الموقع اإللكتروني إيماًنا بضرورة توفر العلم والمعرفة 

للجميع.



الفيديوهات

38

2022 وحققت  عام  66 فيديو خالل  الحكمة  بيت  نشر مشروع 
منصات  مشاهدة  مليون   162 من أكثر  الفيديوهات  هذه 

فيسبوك وانستغرام ويوتيوب.



مشروع أفغانستان

39

ترجم مشروع أفغانستان التابع لمنظمة بال حدود ومشروع بيت 
الباشتوية  باللغة  مقال  5000 قرابة   2022 عام  في  الحكمة 
إلثراء  المشروع  وظفهم  أفغان  مترجمين  خالل  من  والفارسية 
هذه  حصدت  اإلنترنت.  على  والفارسي  الباشتوي  المحتوى 

ألف زيارة. المقاالت قرابة 700



الحضور على وسائل التواصل االجتماعي

2.0 على منصة  يبلغ عدد متابعي صفحة مشروع بيت الحكمة 
أكثر  المنشورات  وبلغ وصول  متابع،  مليون  أكثر من  فيسبوك 

مليون. من 96



مشروع الطالب المترجم

يديره  الذي  المترجم  الطالب  برنامج  في  المشاركين  عدد  بلغ 
مشروع بيت الحكمة 2.0 بالتعاون مع الجامعات العراقية قرابة 
طالب وبمجمل مقاالت بلغ أكثر من 2200 مقال أنشأها  350

الطالب على ويكيبيديا العربية في مجاالت مختلفة.



نـجــعـل غـيـر الُمــــتـاح ُمـــتاحــًا


