


شهرية ثـقـافية، تصـدر عن
منـظــمة أفـكــار بـال حــدود

العدد: 6، يــنايـــــر 2023

نـجــعـل غـيـر الُمــــتـاح ُمـــتاحــًا



ملاذا تجــذبـنا أعمــال العنـف فـي األفـالم الســيـنمـائيـة

خــيــط رفيــع يفصل حــرية التعبري عن خطاب الكراهية

مـــلحـــــــــــمـــة جـــلجــــــــــامـــــــش

مجموعة من الرحـــالني العرب الذين ساهموا برسم خريطة 
العامل كام نعرفها اليوم

هـل يـتــمتع املجــرمون بـ معدل ذكــاء أعىل من غريهم؟

كيف أصبحت الواليــات املـتــحدة قــــوة عــظـــمــى

كيف تحولت كوريا الجنوبية من بلد مســــتهلك للثـقافــة
إلـــى مـــصــــدر لـــها؟

كيف أثّــر اكتشــاف النــفط عىل مسـار القـرن العـرشين

كيــف أثـــرت العـمــارة اإلســـالمـيـة يف أوروبــــــا

ADHD كيف ســـاهم اضـطراب نقص االنتباه وفرط الحركة
باستمرار البرشية؟

إنـجـــازات مـشـــــــــــروع بـيـــت الحــــكــمـة 

تقرؤون
في هذا العدد
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لماذا تجذبنا أعمال العنف
في األفـالم الســينمائية؟
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مدّرج  إىل  يتوافدون  القدماء  الرومان  كان  منذ  الحشود،  العنف  وأعامل  والدم  املوت  مشاهد  جذبت  لطاملا 
املصارعني،  القتالية بني  العلنية، والعروض  اإلعدام  تُقام عمليات  العمالق وسط روما، حيث كانت  الكولوسيوم 
تبدأ جميعها بقطرات دماء متناثرة وتنتهي بسيل ميأل  املفرتسة، والتي  الحيوانات  السجناء وصيد  واملعارك بني 
ساحة القتال. كان مدرج الكولوسيوم مبثابة شباك تذاكر كبري يف عرصه، ومع تقادم األيام تحّول إىل الصاالت 
يف  العنف  أعامل  من  تخلو  ال  تكاد  والتي  األفالم،  ألحدث  باملتابعني  وتغص  مدننا،  تغزو  التي  السينامئية 

سيناريوهاتها.

ما الذي يجذب الناس ملتابعة األفالم أو املسلسالت التي تقوم عىل أعامل العنف؟

يقول املخرج السيناميئ الشهري (كوينتني تارانتينو): أعامل العنف يف األفالم مشوقة ورائعة. وأنا شخصًيا من 
الرعب، بل ويخصص بعضنا جزًءا من  أفالم  الكثري مّنا يتفق معه، فرتانا نستمتع مبشاهدة  أن  يبدو  عشاقها». 
مدخوله ليكون السّباق إىل الصفوف األوىل ملشاهدة أحدث تلك األفالم فور عرضها، وقد وجدت دراسة أجريت عىل 

أكرث األفالم تحقيًقا لألرباح، أن شخصيتها الرئيسية كانت متّورطة بأعامل العنف.

لكن هل كل املتابعني يستمتعون بهذا النمط من األعامل؟

من املرّجح أن يستمتع بعض األشخاص أكرث من غريهم بأعامل العنف املُقّدمة يف األفالم واملسلسالت، فمثًال نجد 
الذكور أكرث ميًال للعنف من اإلناث، وأقلّهم تعاطًفا وبالتايل تكون نسبتهم أعىل وأكرث ترجيًحا باالستمتاع مبشاهد 

التي  الشخصية  الِسامت  بعض  هناك  أن  كام  فاألشخاص العنف،  االستمتاع،  بهذا  ترتبط 
دوًما،  اإلثارة  عن  يبحثون  مّمن  هذه املنفتحون  يف  ضالّتهم  سيجدون 

األفالم.
يتمّتعون  الذين  فاألشخاص  النقيض،  التواضع وعىل  من  عالية  بدرجة 
االبتعاد  إىل  مييلون  اآلخرين،  مع  من والتعاطف  النوع  هذا  عن  قليًال 
من  كبريًا  قدًرا  متابعتها  تعطيهم  وال  االستمتاع بالنسبة لهم.األعامل، 

العنف  النظريات أن مشاهدة أعامل  تستنزف تقرتح إحدى  إذ  للشفاء،  سبيل 
باألدلة عدواننا املفرط والكامن نفوسنا، ومع ذلك فإن هذه  مدعومة  غري  الفكرة 

الغاضبون  األشخاص  مشاهدة  ألن  تجعلهم الكافية،  العنف،  ألعامل 
مييلون ليزدادوا غضًبا وعنًفا.
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وتقّبًال  مرونة  الناس  أكرث  من  كانوا  الرعب،  أفالم 
خالل جائحة كوفيد-١٩.

وأعامل  أفالم  مبشاهدة  االستمتاع  حالة  تُسمى 
محاكاة  (نظرية  ب  منها  يشء  لتعلّم  اآلمنة  العنف 
التهديد)، وتتناسب مع مالحظة أن أكرث األشخاص 
انجذابًا لألفالم الدموية -الشّبان العدوانيون مثاًال-، 
هم أكرث األشخاص ترجيًحا ملواجهة مثل هذا العنف، 

أو أنهم ميارسونه فعًال.

ولكن هناك عدة أسباب تجعلنا نعيد 
مبشاهدة  إعجابنا  مدى  يف  النظر 
فعًال  يجذبنا  ما  فهل  العنف،  أعامل 

هو العنف ذاته؟
أُجريت  التي  الدراسات  إحدى  يف  الباحثون  أظهر 
عىل مجموعتني من األشخاص الذين ُعرض عليهم 
شاهدت  بحيث   ،�e Fugitive فيلم  من  نسختني 
املجموعة األوىل الفيلم كامًال دون أي تحرير ملشاهد 
تلك  كل  إزالة  بعد  شاهدته  األخرى  أّما  فيه،  العنف 
املشاهد، فكانت النتيجة أن كال املجموعتني أٌعجبتا 
بالفيلم عىل حد سواء. ُدّعمت هذه النتيجة بدراسة 
ال  الفيلم  من  املصّور  العنف  إزالة  بأن  أخرى وجدت 
البعض  أن  حتى  فيه،  الناس  إعجاب  من  يقلل 
العنيفة  املشاهد  التي خلت من  بالنسخة  استمتعوا 

أكرث.

لذا، فقد يستمتع كثري من الناس بيشء يرتافق مع 
تخلق  فقد  نفسه،  العنف  بالرضورة  وليس  العنف، 
التوتر  من  حالة  املثال  سبيل  عىل  املشاهد  تلك 
والتشويق وحبس األنفاس، وهو ما قد يجده الناس 

جاذبًا.

هو  الناس  به  يستمتع  ما  أن  هو  اآلخر  االحتامل 
األفعال الناتجة عن مشاهدة العنف، إذ توّفر فرصة 
العنف  لنا  للحياة، حيث يسمح  كبرية إليجاد معنى 
اإلنسان،  حالة  يف  التأمل  من  األحيان  بعض  يف 
والتي هي من أصعب التجارب اإلنسانية التي ميكن 

املرور بها.

تُشري األبحاث الحديثة املستمدة من الدراسات عىل 
من  فئات  ثالثة  هناك  يكون  قد  أنه  الرعب،  أفالم 
األفالم  مبشاهدة  يستمتعون  الذين  األشخاص 
واملسلسالت القامئة عىل أعامل العنف، ولكّل منهم 

أسبابه الخاصة:

ُمدمنو األدرينالني
(ُمدمنو  لقب  الفئات  هذه  إحدى  عىل  أُطلق 
للوصول  األشخاص  هؤالء  يسعى  إذ  األدرينالني)، 
والتي  ومكّثفة،  جديدة  وتجارب  أحاسيس  إىل 
يجدونها يف األفالم العنيفة وتجعلهم أكرث حامًسا 
واندفاًعا. قد يكون جزء من هذه الفئة َمن يستمع 
بأمل  يشعرون  مثًال  فالساديون  اآلخرين،  مبعاناة 

اآلخرين أكرث من غريهم، ويستمتعون به.

املُذعنني 
ألنهم  العنف  أعامل  مبشاهدة  الفئة  هذه  تستمتع 
يُطلق  منها،  تعلمه  ميكن  شيًئا  هناك  أن  يشعرون 
عليهم لقب (املُذعنني)، فيشعرون باألحاسيس التي 
ذاته،  الوقت  يف  ويكرهونها  األفالم،  تلك  تحرّضها  
لكنهم يتسامحون مع األمر ألنهم يشعرون بأن ذلك 
تحّمل  استطاعوا  ما  إذا  يشء  تعلّم  يف  يساعدهم 
بعض  املؤملة  الكوميديا  تُعلّمنا  فمثلام  األمل،  بعض 
قد  العنيفة  األفالم  هي  كذلك  االجتامعية،  املهارات 
الحياة.  قيد  عىل  البقاء  كيفية  عن  شيًئا  تعلّمنا 
يتشابه أصحاب هذه الفئة إىل حد ما مع املازوخية 
ومؤملة  مكروهة  بتجارب  يتمّتعون  الذين  الحميدة، 

يف سياق آمن.

مواجهو الظالم
الفئتني  بني  تجمع  األخرية  الفئة  هذه  أنه  يبدو 
الناتجة  باألحاسيس  يستمتعون  فهم  السابقتني، 
عن مشاهدة العنف، ويشعرون بأنهم يتعلّمون شيًئا 
الظالم)  (مواجهو  لقب  الفئة  هذه  عىل  أُطلق  ما، 
ويستخدمونها  املشاعر  تلك  يواجهون  كونهم 
حياتهم،  من  مختلفة  جوانب  مع  للتعامل  كوسيلة 

مثل مشاعر القلق مثًال، وتنظيم العواطف.

قد تكون مشاهدة هذه األفالم من عىل أريكة غرفتنا 
األمر  وخطري.  عنيف  لعامل  أنفسنا  لتهيئة  طريقة 
عشاق  أن  وجدت  حديثة  دراسة  أن  لالهتامم  املثري 



نجد أيًضا نظريات أخرى مثل (نظرية نقل اإلثارة)، 
حتى  واإلثارة  بالحامس  الشعور  استمرار  وهو 
تلك  يجعل  مام  العنيف،  العرض  نهاية  إىل  الوصول 
النهاية أكرث إمتاًعا. كام برزت أيًضا (نظرية الفاكهة 
يُعترب  الذي  العنف  بأن  تقرتح  التي  املحرّمة)، 
محظوًرا هو ما يجعله جّذابًا، ومتاشًيا مع ذلك تزيد 
بالربامج  األشخاص  اهتامم  من  التحذير  عالمات 

العنيفة.

العنف يف بعض األعامل  أيًضا مبشاهدة  نتمّتع  قد 
الناس  توقع  فكلام  للمجرمني،  عقابًا  تكون  التي 
كلام  املخالفني،  أو  املجرمني  معاقبة  عىل  القدرة 
أضاءت معها مراكز املكافأة يف الدماغ أكرث فأكرث. 
مع ذلك فإن أقل من نصف أعامل العنف التي تُعرض 

يف األفالم يتلّقى األرشار العقاب من ِقبل األخيار.

ما  هي  للدول  السياسية  الدوافع  تكون  قد  أخريًا، 
ال  بطريقة  العنف  وأعامل  باألفالم  نستمتع  تجعلنا 
أن  يجب  وبالتايل  له،  بحاجة  نكون  أن  دون  إرادية 
نفكّر يف الدوافع السياسية واأليديولوجية األخرى 
التي تشّجع عىل العنف عىل شاشات السينام عىل 
اهتامم  نرى  املثال  سبيل  فعىل  العامل،  مستوى 
الواليات املتحدة األمريكية الوثيق بهوليود، وتأثريها 
أن  ميكن  وبذلك  أفالم،  من  تنتجه  وما  وعىل  عليها 
سياسات  عىل  موافقتنا  العنف  تصوير  يصنع 
تلك  سلطة  رشعية  عىل  ويشّجعنا  ما،  حكومة 
الدولة، وعنفها تجاه إحدى الفئات، بل وقد توّجهنا 
-بنظرهم-  الحقيقيني  الضحايا  هم  من  لتحديد 

أيًضا.

خالصة القول
نستمتع  التي  العنف  مشاهد  تكون  أن  املمكن  من 
تعزز  أن  ميكن  أو  لألفكار،  ومثرية  مغزى  ذات  بها، 
أعجابًا  أكرث  وتجعلنا  الضحايا،  مع  التعاطف  من 
مواجهة  يف  االخالقي  والجامل  الشجاعة  بأعامل 

العنف ذاته، أو التأمل الذايت فيام يتعلّق بدوافعه.
االستجابات  هذه  مثل  انتشار  مدى  دراسة  وإن 
يف  تحدث  التي  والظروف  اإليجابية،  االجتامعية 
مثريًا  نظريًا  توّجًها  تقّدم  أن  شأنها  من  ظلها، 
العمل  لتدفعنا ملزيد من  لالهتامم، وقياًم اجتامعية 

لتحقيق العدالة وطمس العنف.
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خــــيـــط رفـــــــيــــــــــــــــــع يـــفـصـــــــــــــــــل
حريـــــــة التعبير عن خطاب الكـــراهـــــــية

فكيف يمكننا تحديده؟ 

4

من حق اإلنسان أن يعيش يف مجتمع ينعم بالحرية واألمان، ال يف غابة يسود فيها حكم القوي عىل الضعيف، 
للحقوق  مرسومة  وخطة  املعامل،  واضحة  حدود  ضمن  الحريات  مامرسة  من  البد  ذلك،  يتحقق  وحتى 
والواجبات الالزم التقيد بها، للوصول ملجتمع دميوقراطي منفتح، يرتكز عىل حرية التعبري ومينع فيه خطاب 

الكراهية. 

بالتأكيد، ما ِمن أحد فوق خط النقد، كل الجامعات واألفراد مبختلف أطيافهم سواسية، لكن أحيانًا قد يكون 
موضوع توجيه النقد لآلخرين ضبابًيا بالنسبة للبعض الذين يواجهون صعوبة يف التفريق بينه وبني الدعوة 
التعبري وبني استهداف  لكرههم والتحريض ضدهم. فكيف نتمكن من تحديد الخط الفاصل بني الحرية يف 

األشخاص بالكالم والتحريض ضدهم؟

ما هو خطاب الكراهية؟
كام تُشري التسمية، خطاب الكراهية هو الكالم الذي يحض عىل كره اآلخر وتحقريه، قد يبدو للوهلة األوىل 
شكًال من أشكال حرية التعبري عن الرأي، لكنه يتخذ منحى آخر يهدف ملهاجمة شخص ما أو مجموعة ما عرب 
واإلعاقة،  والجنس،  الديني،  واالنتامء  كالِعرق،  معينة،  سامت  أساس  عىل  التحّيز  أو  العنف،  عىل  التحريض 
ترشيعه  بني  يختلفون  أنهم  وحتى  التعبري،  حرية  من  جزًءا  البعض  يعتربه  ذلك.  إىل  وما  الجنيس،  وامليول 
وحظره، وذلك اعتامًدا عىل اإلدارة الحاكمة. ولكن إنطالًقا من زعمهم هذا عىل وجه التحديد، يُعدُّ التعبري عن 

الرأي خطاَب كراهيٍة إذا ما تضّمن ما ييل:



الدميوقراطي، يشمل هذا الحق، حرية الصحافة يف 
إبداء اآلراء، وحرية تعبري املواطنني عن مظاملهم عرب 

تنظيم االحتجاجات وتقديم االلتامسات.

والكرامة  التنمية  مفاتيح  من  الرأي  حرية  تُعترب 
محيطهم  يفهموا  أن  للناس  ميكن  إذ  الشخصية، 
والعامل ككل عرب تبادل أفكارهم ومعلوماتهم بحرية 
مع اآلخرين، فإذا ما كان الناس قادرين عىل التعبري، 
فإن ذلك يبعث يف نفوسهم شعور األمان واالحرتام، 
فإنه  لشعبه،  التعبري  حرية  يضمن  الذي  واملجتمع 
إىل  بدوره  يؤدي  الذي  العقالين،  بالُحكم  يّتسم 
الحياة،  مجاالت  شتى  يف  والنمو  التقّدم  تحقيق 
حامية  تضمن  وبهذا  واالقتصادية،  االجتامعية 

وتعزيز حقوق اإلنسان األخرى.

معظم  يعتقد  التاريخية،  بأصولها  يتعلّق  فيام  أما 
الخرباء أن املبدأ الدميوقراطي األثيني القديم لحرية 
بني  املمتدة  الفرتة  يف  مامرسته  تم  رمبا  التعبري، 
أُشري  كام  امليالد،  قبل  والسادس  الخامس  القرنني 
منذ  الرومان  ِقَيم  من  كواحدة  أيًضا  التعبري  لحرية 
عام ٥٠٩ قبل امليالد. وتم خالل الثورة الفرنسية عام 
غري  «حق  هي  التعبري  حرية  أن  عىل  النص   ،١٧٨٩
اإلعالن  نص   ،١٩٤٨ عام  ويف  للترصّف»،  قابل 
العاملي لحقوق اإلنسان عىل أن لكل فرد «الحق يف 
حرية الرأي». ويف أيامنا هذه، يتم احرتام هذا الحق 
يف العديد من القوانني واالتفاقيات، مثل االتفاقيات 
األمريكية، واألوروبية لحقوق اإلنسان، واملعاهدات 

الدولية الخاصة بالحقوق املدنية والسياسية.

ميكننا التمييز بني حرية التعبري عن الرأي وخطاب 
الكراهية من خالل عدة نقاط أبرزها:

الغرض من الكراهية مقابل حرية 
التعبري

معتقداتهم  مبناقشة  للناس  التعبري  حرية  تسمح 
وأفكارهم برصاحة، مع بعض القيود، بينام يحرض 
مامرسة  أو  اآلخرين،  إيذاء  عىل  الكراهية  خطاب 

أعامل العنف ضدهم، وال يحرتم القيود ذات الصلة.

التشجيع عىل خوض النقاشات
النقاش من خالل عرِض  التعبري عىل  تُشجع حرية 
اإللتزام  يضمن  مبا  ليربايل،  بشكل  القضية  جانبّي 

وقابلية  األمور،  شخصنة  مثل  عدوانًيا:  كالًما 
التحريض عىل العدائية واالنتقام الفوري.

تحريًضا عىل العنف: مثل توجيه كالم من شأنه 
يف  هجوم  وتنفيذ  املشاعر،  لتأجيج  يؤدي  أن 
الجامعية،  كاإلبادة  البعيد  أو  القريب  املستقبل 
من  وغريها  والتنّمر،  الجسدي،  والتعذيب 

أشكال الكراهية.
تهديًدا حقيقًيا: مثل توجيه ترصيحات واضحة 

بهدف التهديد والوعيد املراد تنفيذه مستقبًال.
التشهري والقذف: قد يحدث كالهام بأي وسيلة، 

لكن القذف يكون لفظًيا.

هو  الكراهية  خطاب  وراء  السبب  يكون  ما  غالًبا 
التي  املجتمعات  تحتاج  لذا  األول،  املقام  يف  الجهل 
توفري  مثل  تدابري؛  عدة  إىل  الكراهية  فيها  تسود 
التعليم،  سبل  أفضل  وتقديم  للنقاشات،  مساحات 
جنًبا إىل جنب مع دعم قطاع اإلعالم الحر املستقل 
الذي يتسم بالتنوع والتعددية، ليمّثل جميع أطياف 
املجتمع، ال سيام األقليات الذين عادة ما يتعرضون 
تحويلهم  محاولة  حزم  بكل  ليواجهوا  للتهميش، 

لكبش فداء إذا ما نُرشت معلومات مضللة عنهم.

الحد  من  الذي مينع  ما  أحدنا،  يتساءل  قد 

من خطاب الكراهية؟
ال  ذلك  لكن  مخاطرها،  من  الحد  باإلمكان  بالطبع 
يكفي دون أن تقوم الحكومات باستجابات لضامن 
وإحياء  سويًا،  أطيافها  جميع  تعايش  إمكانية 
فإن  وإال  بينهم،  فيام  واالختالف  التنّوع  مفاهيم 
بالشفافية،  تتمتع  حكومات  لوجود  تدعو  الحاجة 

وتخضع للمساءلة إن أخطأت. 

ما هي حريّة التعبري
حق  هي  الحر،  الكالم  أو  الرأي،  عن  التعبري  حرية 
أسايس من حقوق اإلنسان، واملستخدم عىل نطاق 
واسع بني الناس، وتعني قدرة الفرد أو املجموعة أن 
مختلف  حول  ومشاعرهم،  أفكارهم  عن  يتحدثوا 
القضايا دون أي خوف أو رادع من رقابة حكومية أو 
عقاب مثًال. وألن حرية التعبري ُمهمة للغاية، فال بد 
تنص  إذ  واضح،  بشكل  محددة  قيودها  تكون  وأن 
القوانني يف الدول التي تؤمن الحريّات عىل أن هذه 
فيام  صارمة  ومعايري  الجراءات  تخضع  الحرية 
املجتمع  يف  وتطبيقها  العقوبات  يخص 
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عىل  يحض  خطاب  سبقها  قد  الجامعية  اإلبادات 
الكراهية.

خالصة القول
تبدأ  مل  ما  مقدسة  التعبري  حرية  تكون  أن  يجب 
من  والنيل  إلهانتهم،  والسعي  الغري،  بتحقري 
سمعتهم ومعتقداتهم، وإال تحّولت لخطاب كراهية. 
يتعامل كل من حرية التعبري، وخطاب الكراهية مع 
التعبري عن املشاعر واألفكار، ولكن هناك خيط رفيع 
والقذف  التشهري  مثل  الفروقات  تُحدده  بينهام 
والتهديد. لألسف أصبحنا نجد املجتمعات، وال سيام 
العربية منها تستغل الدين أو املذهب لتبث الخالفات 
هو  الكراهية  عدًوا وهمًيا، ويصبح خطاب  وتُنشئ 
استمر  إذا  الذي  األمر  املجتمع،  أفراد  بني  الشائع 
مكانها  وتحل  واالحرتام،  العقل  لغة  متاًما  ستغيب 
أن  املهم  من  لذلك  والشتم.  والعنرصية  التحقري 
يندرج عنها،  الكراهية وما  نعرتف بخطورة خطاب 
اإلنسان،  لحقوق  الحامية  كامل  تأمني  يتم  وحتى 
أشكالها،  بكل  للكراهية  للتصدي  يتطلّب  ذلك  فإن 

عرب نرش الوعي املجتمعي، ومعالجة أسبابها. 

بالقيم األخالقية، يف حني يشجع خطاب الكراهية 
إىل  عمًدا  اإلساءة  توجيه  خالل  من  العنف  عىل 
الطرف اآلخر، ودعم األعامل التمييزية العنرصية أو 

الطائفية.

التأثري عىل املجتمع
داخل  الكراهية فصائل غري رضورية  يخلق خطاب 
يؤدي  قد  الذي  العدواين،  املحتوى  بسبب  املجتمع 
للمزيد من تدهور املجتمع. أما من الناحية األخرى، 
وعىل  املجتمع.  لنمو  عموًما  التعبري  حرية  تؤدي 
هناك  يزال  ال  معينة،  انقسامات  ظهور  من  الرغم 
شأنه  من  الذي   املطاف،  نهاية  يف  إيجايب  تغيري 

تعزيز التطور االجتامعي الصحي.

التأثري عىل الذات
أصحاب  كراهية  أو  بالعنرصية  علًنا  الترصيح  إن 
وغريها  املثال،  سبيل  عىل  املختلفة  الجنسية  امليول 
ال  الكراهية،  التمييزية تحت خطاب  املالحظات  من 
يؤذي اآلخرين فحسب، بل يؤذي املتحدثون نفسهم 
توجيه  أو  مثًال،  األقليات  من  السخرية  فعند  أيًضا، 
قد  أو  الكالم،  هذا  إليهم  سرُيد  لهم،  طائفي  كالم 
ويعاقبون  املقابل،  يف  للسخرية  يتعرضون 
أولئك  فإن  ذلك،  من  النقيض  عىل  بينام  اجتامعًيا. 
يُعاقبون  ال  التعبري،  حرية  يف  ينخرطون  الذين 
عدم  عىل  يحرصون  ألنهم  عام،  بشكل  اجتامعًيا 

تجاوز الحدود.

املوقف تجاه األقليات
يبث خطاب الكراهية روح العنرصية والتفريق تجاه 
اإلساءات، يف حني تحمي  األقليات من خالل نرش 
حرية التعبري األقليات مبامرسة التسامح، واحرتام 
التنوع الذي تجلبه كل مجموعة، كونها تّتبع منهًجا 

مينع تهميش األفراد.

اإلنسانية وجرائم الكراهية
إنسانية،  األكرث  هي  التعبري  حرية  أن  الواضح  من 
عىل  وتعتمد  األفراد،  كرامة  الحرتام  تهدف  كونها 
املجتمعية  واملنظامت  الدراسية  املناهج  يف  نرشها 
وأماكن العمل. وعىل عكسها، فإن خطاب الكراهية 
ملحتوى  يرّوج  كونه  بالجرائم،  أكرب  بشكل  يرتبط 
يتعلّق باألفعال املسيئة، فكام قيل بأن بعض عمليات 
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ال رأي
لِــــــمـــــن

انـفــرد برأيــه

~ ابـــن المــقـفــع
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8

مـلـحـمـــة
جـلجـــامـــــش

يف  البرشية  تاريخ  يف  العراق  إسهامات  أعظم  إحدى  تكمن 
تطويره هناك، منذ أكرث من أربعة آالف عام، ألدب مكتوب متطور للغاية. يُعاد بناء هذا األدب اليوم من عدة آالف 
من األلواح الطينية املنقوشة بالخط املسامري. جرت استعادة هذه األلواح القدمية يف القرن ونصف القرن 

املايض من التالل املدمرة التي دفنت املدن القدمية يف بابل وآشور.
تحفة العراق القدمية التي ال شك فيها -أحد أعظم أعامل األدب العاملي- هي ملحمة جلجامش البابلية. ألهمت 
إحدى الرتجامت املبكرة للملحمة الشاعر األملاين رايرن ماريا ريلكه يف عام ١٩١٦ لدرجة أنه أصبح مخموًرا 
بالرسور واالندهاش، وكرر القصة لكل شخص قابله. قال إن ملحمة جلجامش مذهلة! كانت أهميتها واضحة 
سميث  جورج  ألقى   ١٨٧٢ عام  يف  مهدها.  يف  واآلشورية  البابلية  الحضارة  دراسة  كانت  عندما  بالفعل 
لندن. ما  التوراتية يف  اآلثار  الشهرية، لجمعية  البابيل  الطوفان  امللحمة، قصة  محارضة عامة عن جزء من 

كشف عنه أذهل جميع الحارضين، مبن فيهم رئيس الوزراء، السري جالدستون.
النهرين  بني  ما  بالد  من  أديب  عمل  أعظم  جلجامش  ملحمة  كانت  نعرفه.  بطل  أقدم  جلجامش  يكون  رمبا 
القدمية، وتعود إىل التقاليد األدبية يف نهاية األلفية الثالثة قبل امليالد، أي حوايل ٢٠٠٠ قبل امليالد أو قبل ذلك.



أوتنابشتم،  إىل  الوصول  املالح  من  يطلب  وحني 
وال  تكّرست.  للرحلة  الحافظة  األلواح  إن  يجيبه: 
يقود  أن  فكرة:  له  تخطر  املالّح،  ولكن  اآلن.  ميكن 
املاء  ميس  ال  تجعله  بطريقة  املركب  جلجامش 
بها  ليدفع  طويلة،  أعواداً  له  اخرتع  وهكذا  املميت، 
(أوتنابشتم)  إىل  جلجامش  وصل  وهكذا  املركب، 
قصة  عن  الثاين  فحّدثه  الخلود،  ّرس  عن  وسأله 
ّرس  طلب  يف  جلجامش  إلحاح  وبعد  الطوفان. 
الخلود، أشفقت زوجة أوتنابشتم، فناشدت زوجها 
عىل  فأطلعه  الخلود،  ّرس  معرفة  طريقة  يعلمه  أن 
طريقة أخذ عشبة الخلود من قاع البحر. وبذا سارع 
جلجامش إليها، فوصلها وحازها، بعد آالم وجروح.

يف  ليستحم  نزل  العودة،  طريق  يف  وهو  ولكنه 
فخرس  تلك.  العشبة  ورسقت  أفعى  جاءت  النهر، 
تفريطه  نتيجة  ذاك  بهذا،  الخلود  جلجامش 
أن  وحزيناً،  متيقناً  وشعر،  ما،  حد  إىل  واستهتاره 

مصري اإلنسان، وال بد، الفناء.

أهمية ملحمة جلجامش
خلص الباحث األثري العراقي، الراحل طه باقر، إىل 
من  ترجمها  قد  كان  والتي  جلجامش،  ملحمة  أن 
لغاتها األصلية، ودرسها بعمق وتفصيل ودقة، أقدم 
نوع من أدب املالحم البطولية يف جميع الحضارات، 
العامل  ملحمة عرفتها حضارات  وأكمل  أطول  وأنها 
القديم، وليس هنالك ما يقرن بها أو ما يضاهيها من 
آداب الحضارات القدمية، قبل اإللياذة واألوديسة يف 

األدب اليوناين، اللتني ظهرتا بعدها بثامنية قرون.

ما تزال هذه امللحمة، التي دونت قبل أكرث من أربعة 
آالف عام، مثار اهتامم واسع عىل الصعيد العاملي. إذ 
استوحت منها كل شعوب العامل، إبداعات شتى، مع 
امللك  لحكاية  حديثة  أدبية  صياغات  اعتامد 
بعنارصه  األصيل  للنص  تحتفظ  جلجامش، 

األساسية ومخزونه الثقايف الحضاري.

وكل شعب يرى يف هذه امللحمة، جذور وصور تراثه 
إىل  وسعيه  اإلنسان  تساؤل  وحقول  حيثيات  يف 
الخلود، هذه الفكرة الكونية التي تخص الجميع بال 
واألفالم  املرسحيات  ظهرت  وهكذا  استثناء. 
واألعامل األوبرالية واملرسحيات اإلذاعية، التي تنهل 
امللحمة تحتوي  ذاك كون  الساحر،  الينبوع  من هذا 

عاّمذا تحيك ملحمة جلجامش
السومري،  الفتى  جلجامش،  قصة  امللحمة  تحيك 
الذي أراد أن ينجز شيئاً بطولياً، يخلد ذكراه، ويجعله 
(أنكيدو)  يفاتح  أن  فقرر  األبطال،  إعجاب  مثار 
هذا  مثل  تنفيذ  باعتزامه  القوة،  يف  ونّده  صديقه، 
الغول  محاربة  بقراره  متثل  الذي  الشجاع،  الفعل 
إقناع  مغامرة  وبعد  األرز.  غابة  يف  (خمبابا) 
سفر  رحلة  ثم  ومن  املدينة،  حكامء  وكذا  ألنكيدو، 
املخاطر  وأنكيدو،  جلجامش  اجتازا،  خطري، 

العظيمة.

الغربية،  الغابة  يف  الغول  رأس  قطع  يف  فأفلحا 
وقّدماه قرباناً إىل الشمس، فتعشقت اآللهة عشتار 
يعتقد  ألنه  ذلك  إغراءه. فرفض؛  وأرادت  جلجامش، 
أنها خانت معشوقيها السابقني، ورداً عىل اإلهانة، 
الساموي)  (الثور  وبعثت  مكيدة،  عشتار  له  دبرت 
له  فتصدى  أوروك،  مدينة  يف  فساداً  ليعيث 
الصديقان: جلجامش وأنكيدو، وقتاله، ثم قّدما قلب 
الثور الساموي قرباناً، ولكن اآللهة، غضبت فقررت 
وجوب موت أحد البطلني؛ ألنهام قتال ثوراً ساموياً، 
املوت من نصيبه،  لذلك، وهكذا كان  أنكيدو  واختري 

بعد تلك املغامرة.

يف  يفكر  وبدأ  جلجامش،  حزن  ذلك،  أعقاب  ويف 
الفكرة،  لهذه  قلقه  وازداد  الحياة،  وّرس  املوت 
وأخذ  جديدة،  رحلة  مرحلة  حياته،  يف  وانطلقت 
يطلب الحياة والشباب، ففكر يف الوصول إىل اإلله 
فيه.  هو  الذي  الخلود،  ّرس  عن  ليسأله  أوتنابشتم 
وبدأ السعي الفعيل لهذه الرحلة الخطرة والعجيبة. 
تعرف  التي  (سيدوري)  اآللهة  ساقية  عىل  فتعرف 

الطريق إىل جزيرة أوتنابشتم.

وهكذا فإنها تخربه بوجود املالّح الخاص الذي يعرف 
طريق الجزيرة التي يسكنها أوتنابشتم، مع زوجته، 
أورشنايب،  املالّح:  إىل  جلجامش  فيأيت  خالَدين. 
مرسعاً. فيتعرث ويدوس عىل األلواح السحرية التي 
تحتوي عىل الطالسم والكتابات الحامية والحافظة 
بحر  يف  املياه  عباب  ميخر  بينام  املركب  لسالمة 
الطالسم  فيها  التي  األلواح  تتكرس  وبذا  املوت، 

الحافظة للمركب من مخاطر املوت يف البحر.
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عىل جميع عنارص الحياة.

وثيقة  متثل  تلك،  امللحمة  أن  متخصصون،  ويرى 
العصور  عرب  لنا  حملت  بامتياز،  كونية  إنسانية 
االبتكار  يف  بارزة  عالمات  املتعاقبة،  واألزمنة 
الرمزي،  الدرامي واإليحاء  والبناء  والتوليف والرسد 
التي كان يتمتع بها الكاتب العراقي القديم. كام أنها 
مدهشة،  وبرباعة  شيق،  فني  بأسلوب  لنا  عكست 
والجامل  واملوت  للحياة  ورؤيته  الوجودية  شواغله 

والخري والعدل.

من  مسحة  تعطي  النص،  يف  الفراغات  إن  ويقال 
للخيال  واملستفز  امللهم  الجليل  واإلبهام  الغموض 
واإلبداع، وكأن امللحمة تريد من خالل هذا البياض، 

أن تدفع القراء إىل إكامل النواقص.

مستويات  لتبلغ  جلجامش  ملحمة  وتتشعب  متتد 
بشتى  والفلسفة،  الفكر  عوامل  رحاب  يف  رفيعة 
الصويف  البعد  الفالسفة،  فيها  يجد  إذ  صنوفها. 
تحديداً ضمن شخصية جلجامش، وكذلك  الهيغيل، 

البعد الفاوستي والفرويدي.
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مجموعة من الرحالين العرب الذين
ساهموا برسم خريطة العالم كما

نعرفها اليوم
عند سامع كلمة رحالة عريب، نادًرا ما يتبادر إىل أذهان الكثري منا اسامً غري اسم الرحالة املغريب أبو عبد الله 
محمد بن عبد ٱللٰه بن محمد اللوايت الطنجي أو املعروف باسم «ابن بطوطة»، إال أن هناك العرشات من الرحالني 

العرب اآلخرين الذين ساهمت رحالتهم، يف العرص الذهبي لإلسالم، برسم خريطة العامل التي نعرفها اليوم. 
قبل أن نبدأ برسد أهم الرحالني العرب، دعونا أوًال نتعرف عىل دوافع األشخاص والحكومات للسفر حول العامل 

واستكشاف مناطق جديدة. 

ملاذا يسافر الرحالون؟
تتنوع دوافع الرحالني وتختلف من شخص آلخر، فبعضها شخصية بحتة كالبحث عن عمل أو عن فرص أفضل 
اآلخر  املختلف، وبعضها  اآلخر  أو الستكشاف  باإلنسان،  أخطار معينة محدقة  أو  الفرار من كوارث  أو  للعيش 
ملصلحة الدولة أو الوطن، إذ يقدم الرحالون لرؤساء بالدهم أو للحكام إمرباطوريتهم سجالت مغامراتهم والكثري 
من الخربات والدراسات، وأيضا يزودون أفراد أمتهم باألبحاث الجغرافية والخرائط ووصف األقاليم وتضاريسها 
السياسية واالجتامعية واالقتصادية والدينية، ويدونونها يف كتب يستفاد منها قادة  الشعوب  وطبيعة حياة 
تحالفات  لتشكيل  سعيهم  يف  أو  دولتهم،  رقعة  لتوسعة  محاوالتهم  يف  أو  مستقبلية  حروب  يف  الدولة 

اسرتاتيجية ملجابهة األعداء. 



اإلدرييس
ولد أبو عبد الله محمد بن محمد اإلدرييس يف عام 
يف  الجغرافيني  كبار  أحد  ويعد  ميالدية،   ١١٠٠
التاريخ ومن مؤسيس علم الجغرافيا الحديثة وأحد 
كتب  الجغرافية،  إىل  إضافة   . العرب  الرحالني  أهم 
ودرس  والنبات  والشعر  األدب  يف  اإلدرييس 
استخدمت  قرطبة.  يف  والنجوم  والطب  الفلسفة 
مصوراته وخرائطه يف سائر كشوف عرص النهضة 
األنهار  اتجاهات  تحديد  إىل  لجأ  فقد  األوروبية، 
وكتب  الدول  بني  الحدود  ورسم  واملرتفعات، 

معلومات عن املدن الرئيسية فيها.

سقوط  بعد  صقلية  إىل  االنتقال  اإلدرييس  اختار 
الدولة اإلسالمية، ألن امللك النورماين يف ذلك الوقت 
«روجر الثاين» كان محًبا للمعرفة. رشح اإلدرييس 
لروجر موقع األرض يف الفضاء مستخدًما يف ذلك 
البيضة لتمثيل األرض مشبًها االرض بصفار البيضة 

التي يحيط به البياض الذي شبهه باملجرات.

لينقش  باملال  له  الثاين  روجر  الصقيل  امللك  أمر 
استخدم  الفضة،  من  دائرة  عىل  العامل  خارطة 
الخريطة  عىل  األفقية  العرض  خطوط  اإلدرييس 
استخدم  كام  صنعها،  التي  األرضية  الكرة  وعىل 
خطوط الطول، إال أنه أعاد تدقيقها لرشح اختالف 
خالل  الكرة  تلك  ُدمرت  الدول.  بني  الفصول 

اضطرابات مدنية يف صقلية.

الرشيف  ترجمة  يف  الصفدي  الدين  صالح  قال 
امللك  عن  بالوفيات»  «الوايف  كتابه  من  اإلدرييس 
روجر الثاين: «هو الذي استقدم الرشيف اإلدرييس 
اآلفاق»  اخرتاق  يف  املشتاق  «نزهة  كتاب  صاحب 

ليصنع له شيئاً يف شكل صورة العامل».

حدد اإلدرييس مصدر نهر النيل، ففي موقع معني 
النيل تحت خط اإلستواء،  وضع نقطة تقاطع نهر 
نظرية  بذلك  وألغى  الصحيح.  موقعه  هو  وهذا 
القمر.  يف  تلة  هو  النيل  نهر  مصدر  أن  بطليموس 
اشتهر الرشيف اإلدرييس بولعه بالبحار وحركتها، 
وقد كان ميناء سبتة يف عهده يعرف حركة تجارية 
كبرية، وكانت تجتذبه السفن التجارية الراسية يف 
كبري  شوق  داخله  يف  يعتمل  وكان  سبتة،  ميناء 
الستكشاف الُدول التي كانت تُبحر منها وإليها هذه 

أهم الرحالني العرب 
ابن بطوطة

العرب  الرحالني  أشهر  هو  بطوطة  ابن  أن  مع 
وأكرثهم ذكًرا يف مجال الرتحال حتى عىل مستوى 
العامل، إال أننا ال نعرف عن شخصيته إال القليل، إذ مل 
يرِدنا عنها سوى بضعة سطور يف كتاب ابن حجر 
العسقالين «الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة»، 
ويف ولسان الدين بن الخطيب نقًال عن أيب الربكات 
الرببري، حني اختصه بجملة: «هذا رجل له مشاركة 
يف  «اإلحاطة  كتابه  يف  وذلك  الطلب»،  يف  يسرية 

أخبار غرناطة». 

الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  (أبو  بطوطة  ابن  ولد 
وهو   ،١٣٠٤ عام  فرباير   ٢٥ يف  الطنجي)  اللوايت 
بأمري  لقب  مغريب  وفقيه  وقاٍض  ومؤرخ  رحالة 
العرب،  الرحالني  اشهر  ويعترب  املسلمني،  الرحالني 
من  العديد  أسفاره  خالل  جال  أنه  املعروف  ومن 
األرايض والبلدان يف قاريت أوروبا وآسيا وأفريقيا 
أعظم  أحد  بطوطة  ابن  ويعترب  األوسط،  والرشق 
من  دولة   ٤٤ مايقارب  وزار  التاريخ،  يف  الرحالني 
الدول الحديثة. ألف ابن بطوطة كتاب تحفة النظار 
واملعروف  األسفار  وعجائب  األمصار  غرائب  يف 
رحالته  فيه  وصف  بطوطة،  ابن  رحلة  باسم  أيضاً 
وحكامها  وأهلها  زارها  التي  املدن  عن  وتحدث 
صناعتها،  وطرق  وأطعمتها  ومالبسها  وعلمها 
أهمها  اللغات  من  العديد  إىل  هذا  كتابه  وترجم 

اإلنجليزية والفرنسية واألملانية والربتغالية. 

512



املقديس
ولد أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن أيب 
من  ويُعد  ميالدي،   ٨٨٣ عام  باملقديس  امللقب  بكر، 
أنحاء  ملعظم  سافر  فقد  العرب،  الرحالني  أشهر 
والسند،  األندلس،  باستثناء  اإلسالمية  اململكة 
يف  وساهم  صقلية،  زار  كام  أفغانستان،  وجنوب 

تأليف كتاب أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم.

أربعة  إىل  إدارياً  اإلسالمي  العامل  املقديس  قسم 
عرش إقليامً ستة عربية هي: جزيرة العرب، وأقور، 
والعراق، والشام، ومرص، واملغرب. ومثانية أعجمية: 
إقليم املرشق، جانب خراسان، وهيطل وخوزستان، 
وفارس، وكرمان، والديلم، والجبال، والسند، وعرض 
ونواحيه،  وقصباته،  ومدنه،  كعاصمته  لوحداته 
املصطلحات  بعض  مستخدماً  ورساتيقه،  وقراة 
اإلدارية لالستفادة منها يف معرفة املسافة بني كل 
لقياس  استخدمها  إذ  املرحلة  مثل  وأخرى،  منطقة 
الفراسخ  وكذلك  العرب،  جزيرة  مدن  بني  املسافات 
وامليل والذراع واأليام، وقد وردت هذه املسافات يف 
ثنايا حديثه عن األقاليم أو منفردة يف آخر كل إقليم 
يف  ساعدت  التي  العوامل  عن  وتحدث  عنه.  تحدث 
الديني  العامل  وخصوصاً  وازدهارها،  املدن  نشوء 
األهمية  ذات  املدن  نشوء  يف  هاماً  دوراً  لعب  الذي 
الدينية مثل: مكة املكرمة، ومنى، واملزدلفة، وعرفة، 
املقدس،  وبيت  العرب،  جزيرة  إقليم  يف  ويرثب 

وأريحا، وبيت جربيل يف إقليم الشام.

حقيقة  إىل  رغبته  تحَولت  ما  ورسعان  السفن،   
قرطبة،  يف  العلمي  تحصيله  ملتابعة  رحل  عندما 
خصوصاً  الطبيعية  العلوم  إىل  ميوله  لديه  فرتسخ 

يف الجغرافيا والنبات.

ويعترب الرشيف اإلدرييس أحد كبار الجغرافيني يف 
بالتاريخ،  اهتامم  له  كان  كام  اإلنساين،  التاريخ 
العلم  أخذ  والفلك.  والطب،  النبات،  وعلم  واألدب، 
ومرص،  تهامة  و  الحجاز  وزار  وقرطبة،  بسبتة 
إىل  وسافر  وإنجلرتا،  فرنسا  سواحل  ووصل 
يف  فرتة  عاش  ثم  الصغرى.  وآسيا  القسطنطينية 
الثاين،  صقلية ونزل فيها ضيًفا عىل ملكها روجر 
سبتة.  بلده  عن  الغربة  من  طويلة  مدة  عاىن  وقد 

نستشف ذلك من شعر من نظمه يقول فيه:

ضــاع يف الغربة عمـري
ليـت شعــري أيـن قبـري

فـــي بـــر وبـــــحـر
مل أدع للعني ما تشتـــــاق

عىل  األمريكية  ناسا  وكالة  أطلقت  لذكراه،  تخليًدا 
بلوتو  كوكب  سطح  عىل  املوجودة  الجبال  سلسلة 
بالنوم  سبوتنيك  ملنطقة  الجبلية  الحافة  يف 
(Sputnik Planum), بشكل غري رسمي اسم: جبال 

 .(Al-Idrisi mountains) اإلدرييس
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الخريطة التي رسمها اإلدرييس مللك صقلية روجر الثاين عام ١١٥٤، والتي تعد واحدة من أكرث خرائط العامل القديم تقدًما.



 بيري أوجني سديو يف كتابه «خالصة تاريخ العرب» 
(جامع  رسالة  له  فليك  «مهندس  بأنه  املراكيش 
املبادئ والغايات يف علم امليقات)، وأول من استعمل 

بها الخطوط الدالة عىل الساعات املتساوية»
الجديدة  الخريطة  واضع  بأنه  املراكيش  يعرف 
للمغرب العريب، واملصحح ملا ورد من أخطاء بعض 
الجغرافيني القدامى، ال سيام الخريطة التي رسمها 

بطلميوس.

الحسن الوزان
قبل  األندلس  يف  الوزان  الحسن  الرحالة  ولد 
سقوطها بأيدي إسبانيا يف عام ١٤٩٤ ميالدية، ثم 
واصبح  فاس  مدينة  يف  املغرب  يف  ليعيش  انتقل 
البالد  من  العديد  بني  وارتحل  للسلطان  سفرياً 
مرص  كذلك  وزار  األفريقية/  القارة  يف  خصوصاً 
وتم  األرس  يف  سقط  أنه  إال  والحجاز،  وإسطنبول 
تقدميه هدية للبابا «ليون العارش» الذي أجربه عىل 
اللغة  وتدريس  روما  يف  والعيش  املسيحية  اعتناق 
الوزان  الحسن  كتب  أرسه  فرتة  خالل  العربية. 
مجموعة من الكتب ، يف مجاالت األدب والجغرافيا، 
وكان أشهرها عىل اإلطالق كتاب «وصف افريقيا». 

ابن جبري األندليس
العرب  الرحالني  األندليس من أشهر  ابن جبري  يعد   
واملسلمني الذين قاموا برحالت للمرشق العريب، وقد 
ولد عام ٥٤٠ هجرية يف األندلس، ويُشتهر بالوثائق 
ورصاحة  املالحظة  بحسن  المتيازها  كتبها  التي 
العديد من  إىل  الرحالت  العديد من  أتم  العبارة، كام 
البلدان، مبا يف ذلك مدينة سبتة، ومكة، والكوفة، 
توجه  ثم  ومن  وحلب،  ودمشق،  واملوصل،  وبغداد، 
املقدس،  وبيت  والقاهرة،  غرناطة،  نحو 

واإلسكندرية التي تويف فيها سنة ٦١٤ هجرية.

املسعودي
يعرفه محمد محمود محمدين يف كتابه «املدخل إىل 
بن  عيل  الحسن  أبو  بأنه  والبيئة»،  الجغرافيا  علم 
الحسني املسعودي، رحالة مسلم ُولد يف بغداد يف 
امليالدي، وتُويف يف مرص عام  العارش  القرن  بداية 
والهند  فارس  بالد  إىل  عديدة  برحالت  قام   .٩٥٧
والصني وساحل أفريقيا الرشقية وفلسطني وتركيا 
«أخبار  املؤلفات منها:  العرب، وله عرشات  وجزيرة 
الزمان» ذي الثالثني جزء، و«مروج الذهب ومعادن 

الجوهر». 

أحمد بن ماجد
السعدي  محمد  بن  ماجد  بن  أحمد  اسم  ارتبط 
النجدي، نسبة إىل منطقة رأس الخيمة من الجزيرة 
عام  املولود  البحار  أمري  بلقب  واملعروف  العربية، 
دا  فاسكو  الربتغايل  املستكشف  باسم  هـ،   ٩٠٦
الرجاء  رأس  حول  رحلة  جمعتهام  حني  جاما، 
املوصل  الجديد  الطريق  خاللها  واكتشفا  الصالح، 
فوصفه  املالحة،  مجال  يف  ماجد  ابن  برع  للهند. 
الربتغاليون بأمري البحار، ونظم ٣٤ قصيدة تتحدث 
بيت،   ٤٦٠٢ إىل  أبياتها  عدد  ووصل  تجواالته،  عن 
«تحفة  أهمها:  عدة  أخرى  وكتب  مقاالت  وألف 
أصول  يف  «الفوائد  و  األصول»،  متهيد  يف  الفحول 
علم  يف  الفاخر  و«املنهاج  والقواعد»  البحر  علم 

البحر الزاخر».

املراكيش
من  املراكيش،  عمر  بن  عيل  بن  الحسن  عيل  عاش 
علامء املغرب، يف عرص دولة املوحدين يف النصف 
األول من القرن السابع الهجري، وتويف سنة ٦٦٠

وصناعة  امليقات  بعالِم  املراكيش  اشتهر  هجرية. 
الساعات الشمسية. وصف املسترشق الفرنيس لوي 
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الطاغية
هو الذي يقوم

بالحكم يف سبيل نفسه،

وطـغـيان الكهنة
أســوأ طغيان

~ ابـــن رشــــد
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هل يتمتع المجرمون بـ معدل ذكاء
أعلى من غيرهم؟

هل القتلة املتسلسلون أذكياء بدرجة أعىل من بقية البرش فعًال؟ قد يعتقد املرء ذلك فعًال، بناًء عىل ما غذى به 
أنيقون شيطانيون، مثل  أنهم عباقرة  أفالم وبرامج تلفزيونية صّورتهم غالًبا عىل  أو  دماغه من كتب قرأها، 

هانيبال ليكرت، الطبيب املثقف والجّراح الالمع.

وطريقتهم  األول،  املقام  يف  القتلة  نوع  كاختالف  أسباب  لعدة  املجرمني  بني  الذكاء  معدالت  اختالف  يعزى 
بارتكاب الجرمية، والدافع الكامن وراء ارتكابها، وبالتايل ال بد وأن نجد معدل ذكاء بعض القتلة املتسلسلني 
أعىل من املتوسط العام، البالغ نحو ٩٤ درجة، وذلك استناًدا إىل إحصائية جامعة رادفورد التي أجرت اختبارات 

ذكاء عىل عّينة من ٢٠٢ قاتل متسلسل.

سّجلت االحصائية أعىل درجة بلغت ١٦٥ مثًال وذلك للقتلة الذين استخدموا القنابل يف جرامئهم، مثل القاتل 
(تيد كازينسيك)، وأدناها بلغت ٥٧ درجة ِل (سيمون برييال). كام صّنفت اإلحصائية معّدل ذكاء القتلة الذي 
كان دافعهم الغضب بأنهم أعىل درجة من أولئك الذين كان دافعهم تحقيق مكاسب مالية، كام ومييل القتلة 

املنظّمون يف عملّياتهم ليكونوا أكرث ذكاًء من أولئك غري املنظمني.

وتبًعا لالحصائية ذاتها، يكون لدى القتلة املتسلسلني 
معّدل ذكاء مرتفع عندما يتعلّق األمر بالكفاءة الفنّية 
للجرمية، فالقتلة الذين يستخدمون القنابل نجد أنهم 
نحو  املعّدل  متوسط  بلغ  إذ  األعىل،  املعّدل  حققوا 
الطرق األكرث بساطة كإطالق  ١٤٠٫٣، يف حني بلغت 
درجات  ذلك،  إىل  وما  الُسم  ودس  والطعن،  النار، 
أيًضا لحجم  االنتباه  بد من  متوسطة تقريًبا، ولكن ال 
استنتاًجا  نبني  أن  ميكن  ال  إذ  حالة،  كل  يف  العينة 

نهائًيا بناًء عىل ثالث عّينات فقط.



قّيمة  عملة  أو  طابع  عىل  حصوله  عند  املتعة  مثًال 
ونادرة. إنهم يقتلون ليصلوا لحالة من النشوة؛ كام 
هو الحال يف املتعة الجنسية، وهذا ما يصعب عىل 

الكثري منا فهمه.

ليناسبوا  ضحاياهم  يختارون  لكونهم  باإلضافة 
نوًعا معّيًنا يف مخّيلتهم، قد يكون هذا النوع واسًعا 
جًدا، وقد يكون متفرًّدا ضيًقا، ستختلف املجاالت ال 
ذلك، ال عالقة  دوًما. مع  لكن هناك معايري  محالة، 
يهم  ال  إذ  كأفراد،  الضحايا  هم  مبن  املعايري  لهذه 
القاتل هويّة ضحاياه، ففي غالب األحيان ال يحمل 
القاتل أي يشء شخّيص ضد الضحية، كل ما يكسبه 

هو بعض من اللذة الزائلة.

الناحية  من  الذكاء،  عن  للحديث  تطرّقنا  لو  لكن 
الطبّية، سنجد اختالًفا يف درجاته بني القتلة ذاتهم، 
القاتل  عن  لجرميته  املُندفع  القاتل  دماغ  يختلف  إذ 
سيختلف  وبالتايل  ارتكابها،  قبل  لها  يُخطط  الذي 
التي  الدراسات  بعض  كشفت  فقد  الذكاء،  معّدل 
اختالًفا  (إلينوي)  وسرتن  نورث  جامعة  أجرتها 
جذريًا بني دماغ القاتل املندفع الذي مل يكن مصماًم 
عىل ارتكاب جرميته، ومل يخطط لها، وبني القاتل 
الذي كرّس وقته يف التخطيط لكل تفاصيل جرميته 

قبل أن يقوم بارتكابها.

أُجريت الدراسة من ِقبل الطبيب (روبوبت هانولن) 
استغرق  األمريكية،  السجون  يف  قاتًال   ٧٧ عىل 
اختبارات  تضّمنت  االختبارات،  من  ساعات  خاللها 
والتنفيذية  الوظيفية  القدرات  وتحديد  نفسية، 
ومهارات  للذكاء  اختبارات  عن  فضًال  للدماغ، 
منوذًجا  خاللها  من  أنشأ  املشاكل،  وحل  التخطيط 
من  النوعني  هذين  دماغ  بني  التفريق  شأنه  من 

القتلة من حيث االختالفات العصبية والذكاء.

وجدت الدراسة ما نسبته ٦٠٪ من القتلة املندفعني، 
قد عانوا يف مرحلة ما من تأخرات عقلية، وبعض 
بأولئك  مقارنة  اإلدراكية،  الوظائف  يف  التخلّفات 
يخططون  الذين  االسرتاتيجي،  التفكري  أصحاب 
لجرامئهم، إذ مل يُظهر أحدهم أي معاناة يف وظائف 
لكنهم  الذكاء،  وال  التفكري  حيث  من  ال  الدماغ، 
باضطرابات  إصابتهم  عىل  تدل  عالمات  أظهروا 

نفسية مختلفة.

وال يكفي وجود معّدل ذكاء مرتفع لُيحدد ما إذا كان 
الشخص سيكون قاتًال متسلسًال أم ال، وال يزيد من 
التي تدل عىل حدوث  احتاملية ظهوره، فاملؤرشات 
ذلك، تكون متعلّقة أكرث برتكيبته النفسية، وتجاربه 
الشخصية، كافتقاره للتعاطف مثًال، أو يحمل شكًال 
سامت  عليه  ظهرت  أو  العقيل،  املرض  أشكال  من 
ثالوث ماكدونالد؛ وهو عبارة عن مجموعة من ثالثة 

سلوكيات:

١-    القسوة عىل الحيوانات.
٢-    إرضام النريان.

٣-    السلس البويل (التبّول الالإرادي).

الشخص  تحديد  إىل  أي سلوكني منها،  يُفيد وجود 
املعتل اجتامعًيا، وتتنبأ بامليول العنيفة، بخاصٍة لدى 
األشخاص الذين عانوا من سوء معاملة يف مرحلة 

الطفولة من ِقبل أحد أفراد األرسة، وما إىل ذلك.

يكونون  أشخاص  من  القتل  جرائم  معظم  تُرتكب 
عىل معرفة أو صلة بالضحايا، لدوافع ميكن ألغلبية 
من  فنجد  عليها،  يوافقوا  مل  إن  فهمها،  الناس 
لجرائم  نسبة  أعىل  بأن  مثًال،  االحصائية  الناحية 
صلة  عىل  أشخاص  الواقع  يف  ارتكبها  قد  القتل 
الزوجات  كقتل  الرومانسيني،  كالرشكاء  ببعض 
لصديقاتهن  األصدقاء  أو  والعكس،  ألزواجهن 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  ذلك،  إىل  وما  والعكس، 
جرمية  أي  حدوث  عند  لكن  النسب،  اختالف 
والتحقيق فيها عن كثب، غالًبا ما يتبنّي أن نسبة أن 
كالرشيك  الضّيقة  الحلقة  من  هو  القاتل  يكون 
الرومانيس مثًال، هي النسبة األعىل. جبًنا إىل جنب 
مع الجرائم األخرى التي ال تزال تحدث وتكون ناتجة 
عن شؤون عائلّية أو عالقات الصداقة، أو حتى بني 
شهود  عىل  بالقضاء  مسلح  لّص  كقيام  الغرباء، 
عرفوا هويّته، أو قيام أحد بقتل آخر كان يُعّنفه أو 
يقوم بابتزازه لُينهي ما يتعرّض له من إيذاء نفيس 
الدوافع  أو جسدي. فضًال عن األشكال األخرى من 
من  التجّنب  محاولة  أو  الخوف،  أو  كالجشع، 

املحاسبة أو العقاب.

مبثابة  يُعد  املتسلسلني،  للقتلة  بالنسبة  القتل  لكن 
«هواية» إن صح التعبري -إذ ال توجد كلمة أفضل-، 
إنه يشء يفعلونه ملجرّد أنهم يستمّدون منه املتعة، 
متاًما كام يستمد جامع الطوابع أو العمالت القدمية 
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لكننا  أفعالنا،  يف  مخرّيون  بأننا  منا  كثري  يظّن  قد 
مبا  مأسورون  كوننا  أوهامنا،  نُصّدق  ذلك  برغم 
علم  يف  العامل  يراه  ما  هذا  جينات؛  من  ورثناه 
بإن  يرى  إذ  أدريان رين،  الدكتور  العصبية  الجرمية 
اإلنسان مخرّي ضمن حدود دماغه ووظائفه، وليس 
يف املطلق كام يظن. من هنا قد يُطرح سؤال عاّم إذا 
عن  ناتجة  اإلنسان  لدى  اإلجرامية  الصفة  كانت 

تنشئة معيشية، أو هي الفطرة التي ُخلق عليها؟

وتأثري  أبعاد  فهم  أن  قليًال  الصعب  من  يكون  رمبا 
تركيبته  وعىل  باالنسان  املحيطة  البيئية  الظروف 
بعض  أن  إال  للدماغ،  الفيزيائية  والبنية  العقلية، 
تلك  من  بكثري  القتلة  الرتباط  أشارت  الدراسات 
بها يف  مّروا  التي  املتزنة  أو  املستقرة  الظروف غري 
مرحلة ما من طفولتهم، كسوء املعاملة، أو االعتداء 
صحية  غري  ظروف  يف  التنشئة  أو  الجنيس، 
للكحوليات  لتعرّضه  يؤدي  مام  لإلهامل،  ومرافقة 
عىل  يؤثر  الذي  األمر  مبكر،  عمر  يف  واملخدرات 

الرتكيز والذكاء عىل حد سواء

خالصة القول
أصبح من الصعب جًدا اإلفالت من جرائم القتل هذه 
التغلّب  املتسلسلني  القتلة  عىل  ويصعب  بل  األيام، 
عىل أنظمة الكشف عنهم يف بعض البلدان، لكن هذا 
ال يعني بالرضورة أن رغبتهم يف القتل ستزول، فإن 
ما يفتقر إليه القتلة املتسلسلون يف الذكاء الفائق، 
ميتلكون  فهم  املفرتسة،  غرائزهم  يف  يعّوضونه 
مبكر  يكون  ما  أشبه  للغاية  متطّوًرا  شعوًرا 
به  األمر  علينا  يختلط  ما  عادة  والذي  الحيوانات، 
غريزة  لديهم  صّيادون،  إنهم  بالذكاء.  ونشّبهه 
ما  وغالًبا  الناس،  ضعف  نقاط  وإيجاد  التالعب 
تُدّمر  أن  شأنها  من  التي  الغرائز،  تلك  يف  نخطئ 
ليكرت،  هانيبال  أمثال  من  تجد  لن  وبالتايل  الذكاء. 
وديكسرت مورغان فإنهم مجرّد أساطري تلفزيونية.
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كيف أصبحت الواليــات المـتــحدة
قـــوة عــظـــمــى

لقد ذهب التوازن العاملي، الذي سمح للواليات املتحدة بالنمو واالزدهار يف عزلة افرتاضية منذ عام ١٨١٥، إىل 
األبد نتيجة حرب قصرية ولكنها ممزقة. يف عام ١٨٩٨، أرشك الدعم املحيل األمرييك الستقالل كوبا الواليات 
املتحدة يف رصاع مع إسبانيا حول مصري الدولة-الجزيرة. كان قرار مساعدة املقاومة الكوبية خروًجا كبريًا عن 
املامرسة األمريكية التقليدية للقومية الليربالية، وكانت لنتائج هذا القرار عواقب بعيدة املدى. منحت معاهدة 
للواليات  مهمة  إسبانية  ممتلكات  عن  أيًضا  وتنازلت  استقاللها  كوبا  الحرب  أنهت  التي   ١٨٩٨ لعام  باريس 
املتحدة - وال سيام بورتوريكو والفلبني وجزيرة غوام الصغرية. أصبحت الواليات املتحدة فجأة قوة كربى ذات 

تبعيات خارجية.

يأيت قدر كبري من قوة أمريكا من حجمها: فهي إحدى أكرب الدول عىل وجه األرض من حيث عدد السكان 
واملساحة ، وهي غنية باملوارد الطبيعية ورأس املال البرشي. وهي أيًضا دولة جزرية من نواح كثرية ؛ نظًرا 

ألنها ال تواجه تهديدات كبرية عىل حدودها.

مل يكن هناك سبب يدعو إىل أن تصبح حدود أمريكا الشاملية عىل ما هي عليه. جاءت اللحظة الحاسمة يف 
أكرب حرب سبع  الوقت مجرد عرض جانبي يف  ذلك  والهندية، يف  الفرنسية  الحرب  مع  ذلك  كيفية حدوث 
القارة لربيطانيا وإسبانيا. كان  الشاسعة يف  أراضيها  الحرب بتخيل فرنسا عن  انتهت  أوروبا.  سنوات يف 
نابليون يستعيد لويزيانا ويبيعها للواليات املتحدة يف عام ١٨٠٣، لكن فرنسا الجديدة ضاعت إىل األبد. مع 
تراجع اإلمرباطورية اإلسبانية بالفعل، تركت القارة مفتوحة للغزو من اإلمرباطورية الربيطانية وخليفتها، 

الواليات املتحدة.

قوة عظمى بعد الحرب العاملية الثانية

اندلع القتال يف آسيا وأوروبا يف ثالثينيات القرن العرشين، لكن الواليات املتحدة 
ظلت عىل هامش الحرب العاملية الثانية حتى عام ١٩٤١.



املتحدة كانوا عىل  الواليات  قادة  أن  الرغم من  عىل 
فرنسا  ذلك  يف  (مبا  الحلفاء  لتزويد  استعداد 
بالقروض  املتحدة)  واململكة  السوفيتي  واالتحاد 
مل  أنهم  إال  الحرب،  نتيجة  قلب  أمل  عىل  واألسلحة 
يكن لديهم رغبة كبرية يف إرسال القوات إىل رصاع 
آخر يف الخارج. تسببت الحرب يف خسائر فادحة - 
 - األمريكية  األرواح  من  ألف  مئة  من  أكرث  فقد 
التداعيات  من  تتعاىف  تزال  ال  البالد  وكانت 

االقتصادية للكساد العظيم.

كان هذا يعني أنه يف عام ١٩٤٠، دعم ٧ باملئة فقط 
من األمريكيني دخول البالد يف الحرب.

ولكن يف ٧ ديسمرب ١٩٤١، قصفت اليابان القاعدة 
، ما أسفر عن  البحرية األمريكية يف بريل هاربور 
أو تدمري  مقتل حوايل ٢٤٠٠ جندي وإلحاق أرضار 
وحد  وقد  الحربية.  والسفن  الطائرات  عرشات 
الهجوم األمريكيني وراء االنضامم للحرب. بعد يوم 
واحد فقط، أصدرت الواليات املتحدة إعالن حرب ضد 
اليابان، وبعد ذلك بوقت قصري، ضد أملانيا وإيطاليا 

بعد إعالن كالهام الحرب عىل الواليات املتحدة.

الهتلرية بسلسلة من  أملانيا  الوقت، متتعت  يف ذلك 
ستة  بعد  فرنسا  استسلمت  العسكرية.  النجاحات 
السوفيتي،  االتحاد  كان  القتال.  من  فقط  أسابيع 
عدم  اتفاقية  عىل  السابق  يف  وقع  قد  كان  الذي 
أملانيا  أملانيا، عىل حني غرة عندما غزته  اعتداء مع 
بريطانيا  وجدت  العام.  ذلك  من  سابق  وقت  يف 

نفسها معزولة وفاقدة للعدد.

األوىل  األمريكية  القوات  هبطت  عندما  ذلك،  ومع 
يف أوروبا يف أوائل عام ١٩٤٢، بدأ املد يف التحول 
أملانيا  وجدت  ما  رسعان  املحور.  قوى  ضد  ببطء 
نفسها عالقة بني هجوم مضاد سوفيتي يف الرشق 
وهجوم بقيادة الواليات املتحدة يف الغرب ، مام أدى 
 .١٩٤٥ مايو   ٧ يف  أملانيا  استسالم  إىل  النهاية  يف 
واستسلمت  بوقت قصري،  ذلك  بعد  اليابان  وتبعتها 
املتحدة  الواليات  أسقطت  أن  بعد  أغسطس   ١٤ يف 
قنابل ذرية عىل مدينتي هريوشيام وناجازايك من 

أجل تجنب غزو اليابان املكلف.

بحلول نهاية الحرب، خدم حوايل ١٦ مليون أمرييك 
تعبئة  أكرب  يعد  ما  الهادئ،  واملحيط  أوروبا  يف 
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تاريخ  يف  األمريكية  العسكرية  الخدمة  ألعضاء 
البالد. كام جاء القتال بتكلفة باهظة: قتل أكرث من 
أربعمئة ألف جندي أمرييك. لقي نحو سبعني مليون 
شخص حتفهم نتيجة العنف واملرض واملجاعة التي 

صاحبت الحرب العاملية الثانية.

قوة عظمى اقتصادية
حولت  العامل،  يف  الصناعي  القطاع  احتالل  بعد 
التكنولوجيا  قطاع  إىل  تركيزها  املتحدة  الواليات 
مثل  التكنولوجيا  عاملقة  أحدث  باستمرار.  املتنامي 
عامل  يف  ثورة  ومايكروسوفت  وآبل  إم  يب  آي 
تكنولوجيا املعلومات يف أمريكا، حيث نقلت الثورات 

التكنولوجية إىل آفاق جديدة.

تتجاوز  اقتصادية  بقوة  املتحدة  الواليات  تتمتع 
ناتجها املحيل اإلجاميل. أحد األسباب هو أن عملتها، 
الدوالر، هي أيًضا العملة العاملية. يستخدم الدوالر يف 

جميع  ذلك  يف  مبا  الدولية،  املعامالت  معظم 
عقود النفط. تحدد هذا االمر بعد الحرب 

العاملية الثانية يف مؤمتر بريتون وودز.

محيل  ناتج  بإجاميل  دولة   ١٦ تتمتع 
لكن  املتحدة،  الواليات  للفرد من  أعىل 
هذه  معظم  قوية.  يجعلها  ال  هذا 
املصدرة  البلدان  أو  املالية  املراكز 

أو  للنفط 
كليهام. عىل 

سبيل 
 ، ل ملثا ا

تتمتع 



املحيل  الناتج  من  الفرد  بنصيب  وقطر  أيرلندا 
اإلجاميل أعىل اعتباًرا من عام ٢٠٢٠، لكنهام ليسا 
محركني لالقتصاد العاملي مثل الواليات املتحدة. عىل 
الرغم من أن الصني هي أكرب اقتصاد يف العامل، إال 
كان  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب  أن 
١٦٤٠٠ دوالًرا فقط اعتباًرا من عام ٢٠٢٠. ال تعترب 
الدولة قوة اقتصادية إذا مل تستطع توفري مستوى 

معيشة مرتفع لسكانها.
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ال تعتاد 
الرصاخ أبًدا
فمن يفهمك

يسمع صمتك
جيًدا

~ جبران خليل جبران
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كيف تحولت كوريا الجنوبية
من بلد مســتهلك للثـقافـــة
إلــــى مــــصــــــــــــدر لـــــــــها؟

وانقسامات  اضطرابات  من  التسعينيات،  مطلع  وحتى  العرشين  القرن  خمسينيات  منذ  الجنوبية  كوريا  عانت 
داخلية أدخلت حركة اقتصادها بحالة من الشلل، أُعيقت بها عجلة النمو و جميع جوانب الحياة، لتبدأ يف فرتة ما 
كوريا  تاريخ  ولتسطّر  واالقتصادي،  السيايس  الصعيدين  عىل  االستقرار  من  جديدة  مبرحلة  التسعينيات،  بعد 
الجنوبية الجديد. وبالرغم من تعدد املجاالت التي ساعدت كوريا الجنوبية بالنهوض، ودفع عجلة التقّدم منذ ذاك 
الكوريون هم من  ليكون  أجمع،  العامل  إىل  ثقافتهم  ترويج  إىل  زال هو سعيهم  أبرزها كان وما  أن  إال  الوقت، 

يروون قصصهم وثقافتهم، ويقطعوا الطريق أمام الغرب من تصويرهم وتقدميهم للعامل كيفام شاؤوا.

ال بد وأن تكونوا قد سمعتم يوًما حديًثا عن نظريات املؤامرة التي تقف وراء الغزو الثقايف ملجتمع ما، ومحاوالت 
تدمري هوية املجتمعات دون تقديم أي تفسري واضح مُيكّننا من فهم األمر ككل يف سياقه التاريخي أو السيايس. 
أو عن  األموال،  االقتصادي وضخ  الرثاء  أو  العسكرية،  القوة  استخدام  ناتًجا عن  الثقايف  الغزو  ما يكون  عادة 
طريق استخدام التهديد والعقوبات لُيفرض عىل الناس فرًضا. لكن ال متلك جميع الدول تلك املقّومات التي متكّنها 
من نرش ثقافتها، إال أنها قد متلك تأثريًا من نوع آخر، تكون فيه قادرة عىل صياغة رغبات اآلخرين، كأن تُشارك 
دولة ما يف قضايا عاملية جاذبة مثل مبادرات الحفاظ عىل البيئة ومكافحة األمراض واألوبئة، أو مساهامت يف 
محادثات السالم، وبالتايل تصبح تلك الدولة قدوة لآلخرين فيتبنون قيمها ويحذون حذوها، ويتطلعون ملستواها 

من االزدهار واالنفتاح. 

ُسّمي هذا التأثري ب « القوة الناعمة »، إذ أطلقه عام ١٩٩٠ املفكر واملحلل السيايس (جوزيف ناي)؛ الذي 
الوطني،  املخابرات  ملجلس  سابًقا  ورئيًسا  هارفرد،  جامعة  يف  للدراسات  كيندي  كلية  عميد  منصب  شغل 
سلوك  يف  التأثري  عىل  القدرة  بأنه  الناعمة  القوة  مصطلح  ناي  فّرس  األمرييك.  الدفاع  لوزير  ومساًعدا 
اآلخرين بهدف القيام بعمل ما، يتوافق مع ما يُريده الطرف املؤثّر –بحيث يخدم مصالحه- عن طريق إبراز 

جاذبية ذلك العمل، بدًال من دفع األموال للحصول عليه، أو إرغام الناس عىل التأثر به.
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تتعدد األساليب التي تؤدي المتالك القوة الناعمة ، لكنها 
التأثري  أساليب رئيسية والتي من شأنها  تربز يف ثالثة 

يف الرأي العام عىل صعيديه اإلقليمي، والعاملي وهي:

الدولة  باستعامل  تتمّثل  الخارجية:  الدولة  سياسات 
لسياساتها الخارجية لتبدو أكرث أخالقية، كانخراطها يف 

املساعدات الدبلوماسية أو االنسانية للدول الفقرية مثًال.

القوة  الدول  مبادئها: متتلك بعض  الدولة ومتانة  قيم 
وحقوق  املدنية  والحقوق  للقيم  تبنيها  عرب  الناعمة 

اإلنسان.

منتجات الدولة الثقافية: قد متلك بعض الدول األسلوبني 
السابقني مًعا، لكنهام ليسا لزاًما النتاج وامتالك القوة 
الناعمة ، إذ ميكن لرتويج املنتجات الثقافية لدولة ما أن 

ملحتواها يزيد من قوتها الناعمة، كأن  ترّوج 
بحيث  واملسموع  املريئ، 

يصل هذا األسلوب للعامة 
فئة  عىل  يقترص  وال 

محددة. كتأثري الرسوم 
(األنيمي)،  اليابانية  املتحركة 

والقصص املصوّرة اليابانية (املانغا)، 
اليابان  صورة  من  جعلت  إذ 

من  تتحوّل  النمطية 
السلبية  الصورة 

اإليجابية  إىل  والسيئة 
عىل نحو جّيد، إذ عّرب نحو 

يف  األمريكيني  من  ع ٦٥٪  ستطال ا
أٌجري يف مطلع األلفية الجديدة، بأن اليابان ومنتجاتها 

مذهلة.

القوة الناعمة لكوريا الجنوبية 
وترويج املنتجات الثقافية

الدول اآلسيوية بني عامي ١٩٩٧، ١٩٩٨ واجهت بعض 
الجنوبية  باقتصاداتها، ولعل كوريا  مالية عصفت  أزمة 
من  تقرتض  جعلتها  ترضًرا،  الدول  أكرث  بني  من  كانت 
أدى  ولكن  دوالر،  مليار   ٩٧ نحو  الدويل  النقد  صندوق 
املمكنة  اإلجراءات  جميع  تطبيق  وراء  الكوري  السعي 
ضعف  إىل  الصحيحة  للسكة  والعودة  القرض  لسداد 
واهرتاء االقتصاد الكوري، فبالرغم من سداد القرض عام 
٢٠٠١، وقبل ثالث سنوات من موعده املحدد، إال أن سوء 
املستثمرين،  اهتامم  البالد تفقد  االقتصادي جعل  الحال 
األجنبية،  االستثامرات  من  العديد  خسارة  وبالتايل 

بقدرة  يُشكك  العامل  وأصبح  السياحة،  قطاع  وضعف 
كوريا عىل التعايف االقتصادي.

هنا بدأت الرحلة الثقافية الكورية، وذلك بانتخاب (كيم 
«رئيس  ِب  نفسه  لّقب  إذ  لها،  رئيًسا  جونغ)  داي 
االقتصادية  املشلكة  لحل  تركيزه  صب  الذي  الثقافة»، 
منوذج  طريق  عن  العامليني،  املستثمرين  باستهداف 
باعتبارهام  والخاص،  العام  القطاعني  بني  تشاريك 
املحركني األساسيني ملستقبل كوريا الجنوبية، منوذج 

سبق وطّورته كوريا يف تنمية كل من:

الصناعات التكنولوجية: التي ستخلق صناعات جديدة 
إىل جانب صناعاتها التقليدية التي كانت تعتمد عليها 

البالد منذ خروجها من األزمة املالية، كصناعة 
اإللكرتونيات، وبناء السفن، وصناعة السيارات، 

املنتجات املعّدة للتصدير.وغريها من 

الثقافة الشعبية: بدأت وزارة 
الثقافة والسياحة تطوير 
خطط اقتصادية مفّصلة، 

ُصممت لغاية توسعة األسواق 
العاملية أمام املسلسالت التلفزيونية 

الكورية واألغاين الشعبية، التي 
ستعمل عىل تغيري الصورة 

النمطية لكوريا، وتقدميها 
للمسارح العاملية، فضًال 

عن أن الثقافة الكورية 
مبثابة منتج سيتم تصديره ستكون 

البالد مبليارات الدوالرات، األمر وسيعود عىل 
الذي أدى لظهور املوجة الكورية «الهاليو».

الثقايف،  القطاع  «جونغ»  الكوري  الرئيس  نّشط 
يدعم  لقانون  ترشيعات  إصدار  عىل  حكومته  وعملت 
١٥٠ قدره  سنوي  مببلغ  ومّولته  الثقافية،  الصناعة 
الناتج  من  فقط   ٪٠٫٠٥ يشكّل  ما  وهو  دوالر،  مليون 
عىل  جونغ  عمل  وأيًضا،   ،١٩٩٨ لسنة  للبالد  املحيل 
الثقافية  الصناعات  عىل  املفروضة  القيود  تخفيف 
األجنبية، ألنه رأى بأن الشعب لن ميلك اإلبداع الكايف 
إلنتاج منتجات ثقافية خاصة به، مامل يتثّقف بثقافات 
القصص  النتشار  أدى  الذي  األمر  أخرى،  شعوب 
الكورية. يليها  اليابانية (املانغا) يف األسواق  املصّورة 
والتي  الجغرافّية،  جارتها  بثقافة  الصني  تأثر  مبارشة 
أطلقت عليها مصطلح أصبح من أهم املصطلحات التي 



عىل  فيها  يؤثر  ناعمة  قوة  اليوم  أصبح  والصينية، 
العامل بأرسه.

خالصة القول
بالرغم من افتقار كوريا الجنوبية للموارد الطبيعية، 
بصغر  مقارنة  السكاين  االكتظاظ  من  ومعاناتها 
املساحة، وامتالكها لسوق استهاليّك ضخم، إال أنها 
نحو  املوّجه  االقتصاد  اسرتاتيجية  عىل  راهنت 
رهانًا  وكان  املستثمرين،  وجذب  الثقايف،  التصدير 
ما  أمام  اليوم  العامل  وضعت  ما  رسعان  إذ  ناجًحا، 
مبثابة  كانت  التي  الكورية،  باملوجة  يسمى 
العامل برسعة جنونية، لتصبح  تسونامي، اجتاحت 

الثقافة الكورية األرسع انتشاًرا عاملًيا.
املذهل  النجاح  هذا  لتحقق  الجنوبية  كوريا  تكن  مل 
باقرتاح  بل  فحسب،  املؤسسات  عىل  باعتامدها 
ذهبت  التي  واالسرتاتيجيات  السياسات  وتنفيذ 
االقتصاد  من  جزًءا  الثقافية  الصناعات  لجعل 

الوطني. 

 «hallyu -غزت اللغة اإلنجليزية وهي كلمة «هاليو
املوجة  بعبارة  ترجمته  ميكن  مركّب  مصطلح  وهو 
للثقافة  املتزايدة  للهيمنة  إشارة  يف  الكورية، 
أنحاء  شتى  يف  املتعددة  املجتمعات  عىل  الكورية 

العامل.

الدراما  أن حققت  الهاليو بعد  ظهرت أوىل موجات 
عىل  كبريًا  نجاًحا   Winter Sonata التلفزيونية 
مستوى العامل، وذلك بفضل عمل الحكومة عىل قعد 
اتفاقات مع مؤسسات بث عاملية، األمر الذي أسهم 
وتخطت  األرض،  أصقاع  شتى  من  متابعني  بجذب 
مليون   ٣٫٥ نحو  املسلسل  عرض  حقوق  مبيعات 

دوالر يف اليابان وحدها.

بعد توّيل «روه مو هيون» رئاسة البالد عام ٢٠٠٣، 
خاللها  ودعم  الخالقة)،  (كوريا  شعار  لفرتته  اتخذ 
املشاريع الثقافية الناشئة. لُيكمل املسرية من بعده 
خلفه الرئيس «يل ميونغ باك»، الذي أخذ عىل عاتقه 
دعم الصادرات الثقافية، وأعطاها األولوية باعتباره 
الوسيلة لتحسني الصورة الوطنية لكوريا الجنوبية 
حرص  كام  االقتصادي،  منوها  من  سيعزز  والذي 

عىل الرتويج للطعام الكوري أيًضا.

ليأيت دور الرئيسة التالية لكوريا «بارك غوين هي»، 
وتزامنت  الثقافية،  الرثوات  مبراكمة  وعدت  التي 
فرتة حكمها مع إطالق فيديو «غانغام ستايل» ألول 
الذي حقق مليارات  اليوتيوب عام ٢٠١٢،  مرة عىل 
املشاهدات، ليكون مبثابة الرصخة الكورية األقوى، 
يف  الراقصة  األغنية  تقّدم  الرئيسة  وأصبحت 
الكورية  الثقافة  من  كنموذج  الخارجية،  الزيارات 
وثقافته،  الكوري  املجتمع  مبالمح  العامل  عرّف 
وأيًضا أصبحت منطقة غانغام يف العاصمة سيول 

مقصًدا سياحًيا هاًما.

تحاول  ثقايف،  نتاج  سوى  ليست  األعامل  تلك  إن 
موسيقا  من  بدًءا  للعامل،  تصديره  الجنوبية  كوريا 
فريق  وأعامل  ستاي،  غانغام  مثل  اليك-البوب 
لألعامل  وصوًال   ،«BTS-إس يت  «يب  الفتيان 
الذي   «Parasite-بارازايت» فيلم  مثل  السينيامئية 
 ،٢٠٢٠ لعام  فيلم  كأفضل  األوسكار  جائزة  حصد 
التمدد  يف  ستأخذ  الكورية  املوجة  أو  الهاليو  فإن 
غري  العاملية  والنجاحات  اإلنتاج  من  املزيد  وتحقق 
كان  الذي  الكورية  الثقافة  سعي  ألن  املسبوقة، 
اليابانية  الثقافتني  سطوة  من  للخروج  يهدف 
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كيف أّثـــــــــــر اكتشــــــــاف النـــفط
على مســــــــار القــرن العـشــــريــن

النفط هو مصطلح عام للسوائل البرتولية التي تُستخرج من باطن األرض. يُحّول النفط بشكل أسايس إىل 
وقود، ولكن ميكن استخدامه يف صناعة مواد التشحيم وحتى املواد الصلبة مثل البالستيك. وكان أهم مورد 

يف القرن العرشين.

نظًرا ألنه كان أرخص وأكرث كفاءة من مصادر الطاقة األخرى، فقد أدى النفط إىل ترسيع اإلنتاج العاملي 
وإعادة تشكيل شبكات التجارة من خالل السامح بنقل أرسع. لكن كان للنفط تداعيات مهمة عىل السياسة 
العاملية أيًضا. شكَّل االستعامر وإنهاء االستعامر والتحرير االقتصادي تاريخ النفط ، وشكل النفط كل هذه 

التواريخ يف املقابل.

بدأت الطفرة النفطية العاملية بالفعل مع الحرب العاملية األوىل. بينام تنافست بريطانيا وأملانيا لبناء أفضل 
قوة بحرية يف العامل، بدأ الربيطانيون يف تحويل اعتامد سفنهم من الفحم إىل النفط. سمح النفط للسفن 
بالبقاء يف البحر لفرتة أطول والتحرك بشكل أرسع وملسافة أبعد. لكن بريطانيا مل يكن لديها إمدادات محلية 
من النفط يف ذلك الوقت. بعد الحرب، علق وزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد كرزون أن بريطانيا ارتقت 
وأكرب  العامل  يف  للنفط  منتج  أول  املتحدة،  الواليات  من  النفط  هذا  معظم  جاء  النفط.  موجة  عىل  للنرص 

مستهلك للنفط ملعظم القرن.

أعامل  ورجل  إيران  شاه  وقع   ،١٩٠١ عام  يف  األمريكيني.  حلفائهم  عىل  باالعتامد  الربيطانيون  يكتف  مل 
بريطاين صفقة تسمى امتياز داريس. أعطت رشكة النفط األنجلو-فارسية حقوق نفط إيران ملدة ٦٠ عاًما 
الحكومة  أرباح. يف عام ١٩١٤، اشرتت  أي  ألف جنيه و١٦٪ من  الشاه عىل ٤٠  املقابل حصل  قادمة. يف 

الرشكة.  يف  األسهم  غالبية  خالل األربعني سنة التالية سيطرت الحكومة الربيطانية عىل الربيطانية 
النفط وإنتاجه  وتوزيعه ومعظم أرباح النفط اإليراين.عمليات استخراج 

العاملية  الحرب  الثانية، سيطرت سبع رشكات نفطية معروفة باسم األخوات بعد 
لسبع  ١٩٦٠، ا عام  بحلول  وتوزيعه.  العاملي  النفط  إنتاج  عىل 

سيطرت األخوات السبع عىل ٨٥٪ من نفط العامل. دول مثل 
أسعار  تحدد  التي  الرشكات  هذه  رحمة  تحت  كانت  إيران 
النفط وإنتاجه. يف عام ١٩٥٣، حاول رئيس الوزراء اإليراين 
محمد مصدق تأميم نفط بالده. نظمت رشكة النفط األنجلو 
للنفط  عاملية  مقاطعة  السبع-  األخوات  -إحدى  إيرانية 
وكاالت  الناتجة  االقتصادية  األزمات  دفعت  اإليراين. 
من  مصدق  عزل  إىل  واألمريكية  الربيطانية  املخابرات 
السلطة يف انقالب. سيطرت الدول الغربية ورشكات النفط 
عىل إنتاج النفط يف الرشق األوسط، وأظهر االنقالب مدى 

حرصهم عىل الحفاظ عىل هذه الهيمنة.
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أثر النفط عىل الرشق األوسط
تأثري  منه  االستفادة  وزيادة  النفط  الكتشاف  كان 
الرشق  ملنطقة  االقتصادية  التنمية  عىل  كبري 
بشكل  بالنفط  الغنية  والدول  عام  بشكل  األوسط 
خاص. بالطبع، تأثرت البلدان الفقرية بالنفط أيًضا، 
بالنفط  الغنية  البلدان  عىل  فقط  الرتكيز  نود  لكن 
وكذلك  الدول  هذه  تنمية  عىل  النفط  تأثري  وتحليل 
الرشق  كان  النفط،  اكتشاف  قبل  ككل.  املنطقة 
األوسط منطقة فقرية، باقتصادات زراعية ورعوية 
محدودة للغاية وتجارة قوافل صغرية ولكنها مهمة 
وبدء  النفط  اكتشاف  مبجرد  ذلك،  ومع  محلًيا. 
استخراجه واستخدامه يف النصف األول من القرن 
العوائد  إن  كبري.  بشكل  الوضع  تغري  العرشين، 
املتأتية من امتيازات التنقيب عن النفط ومن ثم من 
(ومتزايًدا  ثابًتا  دخل  مصدر  توفر  النفط  مبيعات 
القرن  من  الخمسينيات  بحلول  مطرد).  بشكل 
املايض، كان النفط هو العامل الرئييس يف معظم 
اقتصادات هذه الدول التي اكُتشف فيها النفط. وهذا 

يعني أن اقتصادات الدول التي اكُتشف فيها النفط 
إىل  زراعية  اقتصادات  من  تحولت  قد 

ريعية.

التطور  غرار  عىل 
يُعتقد  االقتصادي، 
اكتشاف  أن  أيًضا 

عىل  تأثري  له  النفط 
العديد  األوسط. مييل  الرشق  السيايس يف  التطور 
بأن  االعتقاد  إىل  والخرباء  السياسة  علامء  من 
االحتياطيات النفطية الهائلة وكذلك األرباح املتأتية 
الركود  إىل  أدت  والصادرات  النفط  استخدام  من 

السيايس يف املنطقة.

أصبح منوذج الدولة الريعية أكرث شيوًعا من خالل 
عكس املقولة املشهورة ال رضائب دون متثيل. 

األوسط  الرشق  للنفط يف  املصدرة  الدول  نظًرا ألن 
، فإن مبدأ ال متثيل دون رضائب  تعترب دوًال ريعية 
ينطبق عليها متاًما. لنكون أكرث دقة، عندما تجني 
النفط، فمن  الحكومات عائدات كافية من مبيعات 
ال  أو  مواطنيها  عىل  أقل  رضائب  تفرض  أن  املرجح 
مطالبة  احتامل  وسيقل  اإلطالق،  عىل  تفرضها 
باملساءلة والتمثيل فيها. هذا بالضبط ما  الجمهور 

املنطقة. متيل  بالنفط يف  الغنية  البلدان  يحدث يف 
الحكومات إىل إعفاء املواطنني من العبء الرضيبي 
مقابل عدم املطالبة بالتمثيل واملساءلة. وهذا يعني 
توزيع  وإعادة  تخصيص  للحكومات  ميكن  أنه 
إيرادات الدولة كيفام تشاء وال تحتاج إىل الحصول 
املواطنني، يف املامرسة  املواطنني ألن  عىل موافقة 
 ، وبالتايل   ، الدولة  دخل  يف  يساهمون  ال  العملية، 
رسمًيا ، ليس لديهم حق مرشوع للمطالبة باملساءلة 
الحكومات  تزود   ، ذلك  عىل  عالوة  الحكومة.  من 
والخدمات  السلع  من  واسعة  مبجموعة  شعوبها 
العامة الحقيقية: الدفاع، واألمن القومي، والتعليم، 
والصحة، والضامن االجتامعي، والتوظيف، وشبكة 
مستوى  ذلك.  إىل  وما  التحتية،  البنية  من  رائعة 
ونوعية هذه املنافع العامة و عادة ما تكون الخدمات 
كافية، وأحيانًا ممتازة. عالوة عىل 
الفوائد  الحكومة  توزع  ال  ذلك، 
سكانها  عىل  واملزايا 
أيًضا  إنها  بل   ، فحسب 
العمل  رب  عادًة 
يف  واألخري  الرئييس 
وبالتايل،  االقتصاد. 
هذه  املواطنون  يقّدر 
االقتصادية  الظروف 
التي  واالجتامعية 

ها  فر عنها، تو ويرضون  الحكومة 
لذلك مييلون إىل أن يصبحوا سلبيني سياسياً حتى لو 
السياسية  والسياسات  اآلراء  يف  يشاركوا  مل 
مساءلتها  عدم  عن  راضني  غري  أو  للحكومات، 
وافتقارها. من التمثيل. هذه حقيقة منطقية، عندما 
االجتامعية  الرعاية  توفري  راضني عن  الناس  يكون 
الرعاية  مزايا  من  يكفي  ما  عىل  حصلوا  إذا  (أي 
االجتامعية لتلبية احتياجاتهم)، فليس لديهم حافز 
للتمرد عىل الحكومة والسعي للتغيريات السياسية. 
الرعاية  توفري  عن  رضاهم  مبجرد  أنه  يعني  وهذا 
االجتامعية، فإنهم يتسامحون مع الوضع السيايس 
يف البالد وكذلك الحكومة التي توفر لهم هذه املزايا.



ال أحب النجاح
أحب الطريق
التي تقودين

إليه

~ أدونـــيــــس
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كيف أثرت العمارة اإلسالمية
في أوروبا؟

العريب عىل  التأثري  التقليل من  يتم  ما  األوىل، ولكن غالًبا  الوجهة  إيطاليا  تعترب  بالفن،  األمر  يتعلق  عندما 
اإلنتاج الفني اإليطايل. بسبب الوجود الضخم لإلمرباطورية الرومانية، واألعامل الفنية ملايكل أنجلو وغريه 
من العقول اإليطالية العظيمة، مييل الفن اإلسالمي إىل اعتباره هامشًيا عند السفر إىل إيطاليا. هذا خطأ: 

وإليك التوضيح.

العامرة اإلسالمية يف إيطاليا
من  الشامل،  إىل  الجنوب  من  اإليطالية  األرايض  أنحاء  جميع  يف  العربية  والعامرة  اإلسالمي  الفن  ينترش 
العربية  قناة  ترسم   ، اآلثار  وعلامء  الفن  ومؤرخي  اإليطاليني  الخرباء  من  بتوجيه  البندقية.  إىل  بالريمو 

اإلنجليزية مساًرا الكتشاف إيطاليا العربية.

جلب قرنان من الحكم العريب الفنون والعلوم اإلسالمية إىل جزيرة صقلية اإليطالية. كانت بالريمو، العاصمة 
املسيحية موضع ترحيب مثل  اإليطالية  املدن  التجار من  ثقافًيا حيث كان  ، مفرتق طرق  اإلقليمية لصقلية 

التجار املسلمني من إفريقيا والرشق األوسط.

موقع الرتاث العاملي لليونسكو قرص زيسا، والذي اشتق اسم زيسا نفسه من املصطلح العريب العزيز، بُني من 
قبل الحرفيني العرب يف القرن الثاين عرش. تحولت كنيسة القديس يوحنا هريميتس يف القرن السادس يف 
بالريمو إىل مسجد: تُظهر قبابها الحمراء الالمعة التأثريات العربية يف صقلية يف ذلك الوقت، وكذلك الرشفات 

العربية لكنيسة القديس كاتالدو.

النورماندية وديكور األبواب، واألقواس  العامرة  الواقع مجموعة متنوعة من األساليب:  الكنيسة يف  تجمع 
البيزنطية والفسيفساء. ترتتب مجموعات من أربعة  التي تزين السقف، والقبة  العربية والنصوص العربية 

السقف نجوم مثانية الرؤوس، النموذجية  عىل  اإلسالمي،  للتصميم 
اإلسالمي والعامرة العربية النورماندية يف لتشكيل صليب مسيحي. يشيع الفن 
لها أسامء عربية مثل كالسا، من اسمها بالريمو حيث أن مناطق بأكملها يف املدينة 
أو  الخالصة،  التاريخي  منطقة كاسارو من القرص. العريب 



 كان كنز الفن العريب األكرث روعة واألقل شهرة يف 
معروف  وهو  العام  هذا  للجمهور  مفتوًحا  بالريمو 

باسم غرفة العجائب أو الغرفة العربية.

االفتتاح:  بالريمو، قبل  أورالندو، عمدة  ليولوكا  قال 
تُظهر  العجائب عبارة عن مجوهرات صغرية  غرفة 
مدى ثراء التأثري العريب عىل قصتنا. حاول الخرباء 
دراسة هذه الغرفة بالنصوص العربية عىل الجدران، 
لكن ال توجد تفسريات واضحة. سحرها يكمن يف 

جاملها وغموضها.

امللكية  والقصور  الربملان  ومباين  الكاتدرائيات  تعد 
املباين  من  العديد  بني  من  الفخمة  واملنازل 
من  اإلسالمية  العامرة  من  املستوحاة  الربيطانية 
الهند  يف  املغول  وإمرباطورية  األندلس 

واإلمرباطورية العثامنية والعامل العريب.

حتى أن بعض هذه املباين تحتوي عىل آثار مرسوقة 
االعرتاف  أصحابها  ويتعني عىل  األرايض،  من هذه 

بدورهم يف نهب هذه األشياء.

العامرة اإلسالمية يف بريطانيا
املعامرية  الهندسة  اإلسالمي  العامل  ألهم  لطاملا 
الدراسية  املنح  الغريب، وبدأت  العامل  والتصميم يف 
يف السنوات األخرية يف رسد   تاريخ أكرث شمولية، 
لعبه  الذي  املحوري  والدور  التأثري  يصور  والذي 
أنحاء  جميع  يف  الحضارات  عىل  اإلسالمي  العامل 

العامل، وخاصة يف الغرب.

جميع  يف  واإلسالمي  العريب  التأثري  رؤية  ميكن 
لفًتا  األكرث  املرئية  األمثلة  أحد  ولكن  املجاالت، 

لالنتباه موجود يف العامرة الربيطانية.

تقاليد  مع  تاريخياً  اإلسالمية  العامرة  تكيفت  لقد 
املبادئ  مع  أكرب  بشكل  وتطورت  املحلية،  البناء 

والتعاليم اإلسالمية.

للنظر  الالفتة  األمثلة  أكرث  أحد  برايتون  جناح  يعد 
عىل العامرة املتأثرة باملسلمني يف بريطانيا.

عىل  فيال  يف  مالًذا  يكون  أن  املفرتض  من  كان 
للمرح  املحب  الرابع  جورج  للملك  البحر  شاطئ 

واملتعة عندما كان األمري ريجنت.

امللك جورج املهندس املعامري  يف عام ١٨١٥، عني 
إىل قرص غريب، يحايك  الفيال  لتحويل  ناش  جون 

األمناط املرئية للمغول الهند والعامل اإلسالمي.
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كيف ساهم اضطراب
ADHD نقص االنتباه وفرط الحركة

باستمرار البشرية؟
إن اضطراب نقص االنتباه مع فرط الحركة (ADHD) لدى البالغني مرتبط بالصحة العقلية ويشمل مجموعة من 
يسببها  التي  املشكالت  هذه  مع  االندفاعي.  والسلوك  الحركة،  وفرط  االنتباه،  كصعوبة  املستمرة  املشكالت 
االضطراب.. ملاذا احتفظت عملية االنتخاب الطبيعي بالجينات املسببة له ومل تتخلص منها، وما هو التفسري 

التطوري لظهوره؟ وكيف ساعد هذا االضطراب اإلنسان البدايئ عىل النجاة بحياته؟ 

قصور االنتباه وفرط الحركة واالندفاعية
يشري مفهوم قصور االنتباه إىل معاناة الفرد من الرشود (التشتت) وصعوبة الرتكيز، وعدم الثبات، والال انتظام 
أثناء أداء األعامل، برشط أال تكون هذه املشكالت نتيجة قصور يف الفهم ، فيام يشري مصطلح فرط الحركة إىل 
تحرك الشخص بشكل مستمر حتى عندما ال تكون الحركة مناسبة أو رضورية، إضافة إىل اتسامه بالتململ، 
والتنصت أو التكلم بإفراط، األمر الذي قد يكون متعًبا للفرد نفسه أو للمحيطني به. أما االندفاعية فتدل عىل 
قيام األشخاص بأفعال طائشة بال تفكري، وامتالكهم رغبة يف اإليذاء أو الحصول عىل املكافأة املبارشة أو عدم 
بقرارات  لُيديل  اآلخرين  يقاطع  وقد  ومتطفالً،  فضولًيا  املندفع  الشخص  يكون  قد  املُتع.  تأجيل  عىل  القدرة 

مترسعة دون احتساب منه لعواقبها.
قد يُؤدِّي اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة لدى البالغني إىل عالقات غري مستقرٍة، وضعف العمل أو األداء 

وغريها  بالنفس،  الثقة  وتراجع  نقص املدريس،  اضطراب  يعد  املشكالت.  من 
أكرث  من  الحركة  وفرط  يف االنتباه  شيوًعا  النفسية  الحاالت 

نسبة  وتقرتب  من العامل،   ٪٥ من  به  املصابني 
وتزداد  العامل،  العامل سكان  دول  يف  النسبة 

األول.

األعراض
االنتباه  املفرط نقص  والنشاط 
هي  الرئيسية واالندفاعية  السامت 
 ) يصعب الضطراب   .(  ADHA
بصفة تحديد أعراض هذا  االضطراب 
نظًرا  تحديد خاصة  لصعوبة 

بني  فاصل  ت خط  يا ملستو ا
لنقص  ه العادية  نتبا ال ا

املفرط  عية والنشاط  فا ند ال ا و
التي  األخرى  تدخال واملستويات  تتطلب 

كان  إذا  ما  لتحديد  مصابًا طبًيا.  الشخص 
من باضطراب فرط الحركة ونقص   ADHA االنتباه 
يالحظ  أن  يحب  األعراض عدمه،  استمرار 
مختلفتني، عنده ملدة ستة أشهر أو أكرث  بيئتني  يف 



مسببات اضطراب نقص االنتباه 
وفرط الحركة 

الحاالت  من  العظمى  الغالبية  أن  الباحثون  يعتقد 
 ) الحركة  وفرط  االنتباه  نقص  من  تعاين  التي 
الجينات  من  مجموعة  وجود  عن  تنشأ   (  ADHD
املختلفة، والتي يؤثر عدد غري قليل منها يف ناقالت 
هرمون الدوبامني. ومن أمثلة الجينات املسؤولة عن 
α األدرينالني  مستقبالت  االضطراب  بهذا  اإلصابة 

الدوبامني  ومستقبالت  الدوبامني،  وناقالت   ،٢A
هيدروكسيالز  بيتا  الدوبامني  وإنزيم   D٣/D٢
وإنزيم   A أوكسيديز  املونوأمني  وإنزيم 
ومادة  ترانسيفرييز  ميثيل  الكاتيكوالمني 
املعززة (SLC٦A٤) والربوتني  الناقلة  السريوتونني 
HT١B-٥ املستقبل  الربوتني  و   HT٢A-٥ املستقبل 
املكرر  واألليل   DAT١ للجني  العارش  املكرر  واألليل 
السابع للجني DRD٤، إضافة إىل جني دوبامني بيتا 

.(DBH Taql) هيدروكسيالز

باملقابل، أشارت دراسات التوائم حتى الوقت الراهن 
إىل أن ما يرتاوح بني ٩٪ ٢٠٪ من التباين يف السلوك 
الذي يتميز بفرط النشاط واالندفاع ونقص االنتباه 
أو ما يعرف بأعراض نقص االنتباه وفرط الحركة ( 
ADHD )، ميكن إرجاعه لعوامل بيئية (غري وراثية) 
تعاطي  البيئية  العوامل  غري مشرتكة. تتضمن هذه 
الحمل  أثناء  يف  التبغ  لدخان  والتعرض  الكحول 
املبكرة  املراحل  يف  البيئة  من  الرصاص  واستنشاق 
التدخني  بني  العالقة  نعزو  أن  ميكن  العمر.  من 
إىل  االنتباه  ونقص  الحركة  فرط  واضطراب 
النيكوتني الذي يؤدي إىل نقص األكسجني الواصل 
تقبل  أن  أيضا  املرجح  ومن  الرحم.  يف  الجنني  إىل 
الحركة  فرط  اضطراب  من  تعانني  الاليت  السيدات 
من  يعزز  مام  التدخني،  عىل  االنتباه  ونقص 
نظرا  نفسه  باالضطراب  أطفالهن  إصابة  احتاملية 
فرط  باضطراب  املرتبطة  القوية  الوراثية  للعوامل 
التي  الحركة ونقص االنتباه. وقد تلعب املضاعفات 
تحدث يف أثناء الحمل والوالدة، مبا يف ذلك الوالدة 
املبكرة، دورا أيضا يف اإلصابة بهذا االضطراب. كام 
عن  الرأس  إصابات  معدل  ارتفاع  أيضا  لوحظ 
الحركة  فرط  باضطراب  املصابني  بني  املتوسط 
ونقص االنتباه،[ إال أن األدلة املتوافرة حاليا ال تشري 
حدوث  يف  السبب  هي  الرأس  إصابات  أن  إىل 
الحاالت  يف  االنتباه  ونقص  الحركة  فرط  اضطراب 

ويجب أن تفوق هذه األعراض مثيلتها يف اآلخرين 
يف املرحلة العمرية نفسها.

ونقص  الحركة  فرط  اضطراب  أعراض  تشمل  قد 
االنتباه ما ييل: 

للتفاصيل  االنتباه  وعدم  بسهولة  الذهن  تشتت 
والنسيان واالنتقال الدائم من نشاط إىل آخر.

صعوبة الرتكيز يف أمر واحد.

بضع  بعد  واحد  نشاط  أداء  من  بامللل  الشعور 
دقائق فقط، ما مل يكن هذا النشاط ممتعا.

صعوبة تركيز االنتباه عىل تنظيم واستكامل عمل 
ما أو تعلم يشء جديد.

وفقدان  أدائها،  أو  الواجبات  إمتام  صعوبة 
األغراض الرضورية إلنجاز املهام أو األنشطة.

صعوبة الرتكيز يف االستامع لألحاديث.

بسهولة  واالرتباك  اليقظة  أحالم  يف  االستغراق 
والتحرك ببطء.

وبدقة  برسعة  املعلومات  معالجة  صعوبة 
كاآلخرين.

صعوبة اتباع التعليامت.

الزائد  الحريك  النشاط  عليه  يغلب  الذي  النوع  أما 
واالندفاع فيشمل األعراض التالية:

والتململ. القلق 

التحدث بصورة مستمرة.

التحرك املستمر يف كل مكان، ومالمسة أي يشء 
أو اللعب بكل يشء تقع عليه أيدي املريض.

صعوبة البقاء بحالة سكون أثناء تناول الطعام 
وخالل وقت االستعداد للنوم.

الحركة الدامئة.

صعوبة أداء املهام أو األنشطة بهدوء.

بصفة  االندفاع  إىل  أيضا  التالية  األعراض  وتشري 
أساسية:

عدم القدرة عىل الصرب.

اإلدالء بتعليقات غري مالمئة وإبداء املشاعر دون 
ضبط النفس والترصف دون اعتبار للعواقب.

إظهار صعوبات يف انتظار الحصول عىل األشياء 

32املبتغاة.



تيم كاالواي  لعام ٢٠٠٨ بقلم  نيو ساينتست  مجلة 
أن البحث عن اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه 
يقدم  املختلفة  الثقافات  يف  الصلة  ذات  والسامت 
وفًقا  املزارع.  مقابل  الصياد  لفرضية  الدعم  بعض 
من  كامبل  بن  التطورية  األنرثوبولوجيا  لعامل 
دراسات  فإن  ويسكونسن-ميلوويك،  جامعة 
أريال، وهي مجموعة بدوية معزولة يف  مجموعة 
 - واالندفاع  النشاط  فرط  أن  إىل  تشري  كينيا، 
 ) الحركة  وفرط  االنتباه  نقص  الرئيسية  السامت 
الرحل.  للشعوب  واضحة  مزايا  لهام   -(  ADHD
معدالت  البدوية  األريال  متتلك  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املرتبطة باضطراب فرط  الجينية  الطفرة  عالية من 
مجموعات  أن   حني  يف   ، االنتباه  ونقص  الحركة 
لهذه  أقل  معدالت  لديها  استقراًرا  األكرث  األريال 

الطفرة. 

قال هرني هاربيندينج من جامعة يوتا أنه مع هذه 
بشكل  ستعمل  أنك  املحتمل  «من  الجينية:  الطفرة 

أفضل يف سياق املنافسة الشديدة».

اإلصابة  تقرتن  ذلك،  عىل  عالوة  املالحظة.  موضع 
بأمراض معدية يف أثناء الحمل، وعند الوالدة ويف 
خطورة  معدالت  بارتفاع  املبكرة،  الطفولة  مرحلة 
االنتباه.  ونقص  الحركة  فرط  الضطراب  التعرض 
مثل  الفريوسات  من  العديد  األمراض  هذه  تشمل 
والفريوس  األملانية  والحصبة  والكولريا  (الحصبة 
املكورات  ببكترييا  العدوى  إىل  باإلضافة  املعوي، 

العنقودية.

األصل التطوري الضطراب فرط 
الحركة ونقص االنتباه

الصياد واملزارع  الكاتب توم هارمتان نظرية  وضع 
ونقص  الحركة  فرط  اضطراب  ظهور  لتفسري 
االنتباه يف مجتمعات اإلنسان البدايئ. وترجح هذه 
تكيفًيا  يكون سلوكًا  الحركة رمبا  أن فرط  النظرية 
سلوك  وأن  الحداثة،  قبل  ما  عرص  يف  البرش  عند 
ونقص  الحركة  فرط  اضطراب  من  يعانون  الذين 
االنتباه يحمل يف طياته بعض الخصائص السلوكية 
القدمية للصيادين التي كانت متيز املجتمع البرشي 
هذه  تشري  الزراعة.  الكتشاف  السابق  العرص  يف 
الحركة  فرط  باضطراب  املصابني  أن  إىل  النظرية 
ADHA قد يكونون أكرث مهارة يف  االنتباه  ونقص 
ناحيتي  من  مهارة  وأقل  والسعي  البحث  جوانب 
مبرور  املعقدة  املهام  وإدارة  ثابت  وضع  يف  البقاء 

الوقت. 

الدكتور  أجراها  التي  الدراسات  إحدى  خلصت 
دالئل  وجود  إىل   ٢٠٠٦ عام  يف  ويليامز  جوناثن 
إضافية تشري إىل وجود فوائد كثرية الضطراب فرط 
الحركة ألمناط معينة من املجتمعات القدمية، وكان 
املصابون بهذا االضطراب يتسمون بكفاءة أكرب يف 
أو منافسة  التي تنطوي عىل مخاطرة  املهام  إنجاز 

(كالصيد وطقوس التزاوج).

 ,Glickman & Dodd) يف املجتمعات الحديثة، وجد
١٩٩٨) أن البالغني املصابني باضطراب فرط الحركة 
البالغني  من  أعىل  درجات  سجلوا  االنتباه  ونقص 
العاديني يف قدرتهم الذاتية عىل الرتكيز املفرط عىل 
كان  األخرية.  اللحظة  كمرشوعات  العاجلة،  املهام 
ADHD قادرين بشكل فريد  البالغون يف مجموعة 
واالحتياجات  والنوم  الطعام  تناول  تأجيل  عىل 
"املهمة  يف  منغمسني  والبقاء  األخرى  الشخصية 
يف  نرشت  مقالة  ذكرت  طويلة.  لفرتة  العاجلة" 
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إنجازات مشروع
بيت الحكمة الثاني
لشهر ديسمبر 2022
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ترجمة مقاالت ويكيبيديا إلى اللغة العربية
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المحتوى  مثرًيا  مقال  330 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
  12 مليون زيارة  خالل شهر ديسمبر.
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ترجمة الكتب

السوق  عقل كتاب ديسمبر شهر  في  الحكمة  بيت  مشروع  ترجم 
صفحة. 425 للمؤلف مايكل شريمر  بواقع



الفيديوهات
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ديسمبر  شهر  في  فيديوهات   9 الحكمة  بيت  مشروع  نشر 
13 مليون مشاهدة منصات  وحققت هذه الفيديوهات أكثر من 

فيسبوك وانستغرام ويوتيوب.



مشروع أفغانستان
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ترجم مشروع أفغانستان التابع لمنظمة بال حدود ومشروع بيت 
الباشتوية  باللغة  مقال  350 قرابة  سبتمبر  شهر  في  الحكمة 
إلثراء  المشروع  وظفهم  أفغان  مترجمين  خالل  من  والفارسية 
المحتوى الباشتوي على اإلنترنت. حصدت هذه المقاالت قرابة 

60 ألف زيارة خالل شهر ديسمبر.



الحضور على وسائل التواصل االجتماعي
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التواصل  منصات  على  الحكمة  بيت  مشروع  متابعي  عدد  زاد 
ارتفع متابعو صفحة مشروع  إذ  االجتماعي خالل شهر ديسمبر 
متابع  آالف  ثالثة  من  بأكثر  فيسبوك  موقع  على  الحكمة  بيت 
متابع على منصة انستغرام وأكثر من 600 جديد وأكثر من 500

مشترك جديد على قناة المشروع على منصة يوتيوب.



نـجــعـل غـيـر الُمــــتـاح ُمـــتاحــًا


