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مقابلة مع
الدكتور تيمور كوران
حول كتابه االنفصال المديد

1

يُعد الدكتور تيمور كوران، عامل االقتصاد والسياسة والتاريخ الرتيك األمرييك، 
ملنظمة  التابع  الرتجمة  فريق  ترجم  األكادميية.  األوساط  يف  كبرية  شهرة  ذو 
أفكار بال حدود كتابه املهم «االنفصال املديد» إىل العربية وتعمل املنظمة عىل 
يناقش  األوسط.  الرشق  يف  الكتاب  هذا  نرش 
االنفصال  وعواقب  أسباب  الكتاب 
األوسط،  والرشق  الغرب  بني  االقتصادي 
وهو موضوع مهم ملتابعينا يف منطقة 
أفريقيا؛  وشامل  األوسط  الرشق 
املنطقة التي تسعى جاهدًة لهدم هذه 

الهّوة الكبرية.
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الرشق األوسط دخل القرن التاسع عرش مبؤسسات 
أي  يوفرا  مل  الوسطى،  العصور  تناسب  اقتصادية 
املؤسسية من خالل  التغريات  تتحقق  ملاذا مل  فكرة 
الثورة  إىل  أدت  التي  القرون  يف  املحلية.  املبادرات 
الصناعية، ملاذا فشلت منطقة كان لها مرونة كبرية 

يف النجاح يف التحديات الجديدة؟
باختصار، كتبُت االنفصال املديد لردم هّوة كبرية يف 
أريد  كنُت  األوسط.  الرشق  تاريخ  حول  معرفتنا 
مواجهة املعضالت بقوة، من خالل دراسة كيف أثّرت 
مؤسسات املنطقة التقليدية االقتصادية (كلها جزء 
بالرشيعة  املعروف  اإلسالمي،  القانون  من 
اإلسالمية) عىل التطور االقتصادي مع مرور الزمن. 
شعرُت أن اإلجابات ستساعد سكان املنطقة يف فهم 
ملاذا يعيشون يف منطقة نامية اقتصاديًا بينام كان 
سابقة  تُعترب  كانت  اقتصادات  يديرون  أسالفهم 

عرصها.

سؤال: ما الردود التي تلقاها كتاب 
االنفصال املديد من الرشق 

األوسط؟
العاديني  الناس  أفعال  تيمور كوران: كانت ردود  د. 
من صالحنا يف تركيا، حيث تُرجم الكتاب بالرتكية. 
الفارسية.  الكتاب إىل  إيران حيث تُرجم  وكذلك يف 
من  كانت  تلقيتها  التي  اإليرانية  الفعل  ردود  أغلب 
املهاجرين اإليرانيني، لذا قد ال تكون تعّرب عن الرأي 
العريب  العامل  الدولتني ويف  الحقيقي. يف  اإليراين 
الكتاب  عىل  الحصول  من  األكادمييون  متكن 

بنسخته اإلنجليزية.
كانت ردود أفعال املؤرخني الكبار مختلطة؛ بعضهم 
مل يكلف نفسه عناء قراءة الكتاب رمبا ألن املنطق 
املستخدم مل يعجبهم أو ألنهم اعتربوا سؤال الكتاب 
بعيد اهتاممهم. لكن معظم املؤرخني الشباب كانوا 
نافذة  لهم  فتح  الكتاب  أن  لو  كام  بدا  متحمسني، 
ميكنهم  جديدة  أسئلة  لهم  وقدم  جديدة  تفكري 
البحث عن إجابات لها. أما بالنسبة ملعظم العرب فلم 
الكتاب حتى اآلن،  الفرصة لالطالع عىل  تتوفر لهم 
الرتجمة  بعد صدور  األفعال  ردود  أنا متشوق ألرى 

العربية للكتاب والنقاش الذي سيثريه الكتاب.

أفكار بال حدود: ملاذا كتبت هذا 
الكتاب؟

د. تيمور كوران: يف العام ١٠٠٠، إن ُوجه لك سؤال 
من املنطقة التي ستقود العامل يف الثورة الصناعية، 
الرشق  أو  الصني  جوابك  سيكون  الظن  فأغلب 
أن  املتوقع  غري  من  كان  الفرتة،  تلك  يف  األوسط. 
اقتصادي،  ركود  حالة  تعيش  التي  أوروبا،  تتفوق 
الوقت.  ذاك  يف  االقتصادية  العظمى  القوتني  عىل 
ولكن الرشق األوسط (وأنا أستخدم مصطلح الرشق 
األوسط  الرشق  منطقة  إىل  لإلشارة  األوسط 
مؤسسات  إنشاء  يف  فشل  أفريقيا)  وشامل 
االقتصاد الحديث بنفسه. وخالل أزمة وجودية يف 
بدايات القرن التاسع عرش كان عىل الرشق األوسط 
استرياد البنية التحتية لالقتصاد الحديث من الخارج 

وبعجالة.

ولكن ما سبب هذا االنعكاس يف الحظ؟ يف العقد 
األول من القرن الواحد والعرشين، مل تُناقش نظرية 
نظريات  هناك  كان  بعمق.  املعضلة  هذه  متامسكة 
عىل  اللوم  ألقت  بسهولة  فضحها  وميكن  سطحية 
لكل  يفتقد  األوسط  الرشق  أن  لو  كام  الخارج 
الطبقية  النظريات  إحدى  َعزَت  السلبية.  العوامل 
فرنسا  األوروبيني؛  املستعمرين  إىل  املسؤولية 
املتحدة.  الواليات  املطاف  نهاية  ويف  وبريطانيا 
ذهبت نظرية أخرى أبعد من ذلك، إىل نهب بغداد من 
سُرتكع  النهب  هذا  ارتدادات  أن  لو  كام  املغول  قبل 
شامل أفريقيا وإسبانيا املسلمة. مل يتعب أحٌد نفسه 
بالتمحيص، مستخدًما األدوات الحديثة يف التحليل، 
هذا  يف  دور  التقليدية  للمؤسسات  كان  إذا  فيام 
االنعكاس. نعم هناك أدبيات كثرية حول املؤسسات 
مثل  الحداثة  قبل  ما  األوسط  الرشق  يف  األساسية 
أحد  يكتشف  مل  لكن  اإلسالمي.  والتشارك  الوقف 
االقتصادي  املسار  شكّلت  املؤسسات  هذه  أن  كيف 
األدبيات يشٌء  للرشق األوسط، ومل يوجد يف هذه 
مل  كيف  أو  املؤسسات  هذه  تفاعل  كيفية  حول 
تُحاىك ابتكارات املؤسسات الغربية، أو فيام إذا كان 

اإلسالم يقف بوجه التأقلم كام يّدعي البعض.

الكتب حول تاريخ الرشق األوسط،  مل تذكر أمهات 
أوين،  روجر  كتب  أو  عيساوي  شارل  كتب  مثل 
املؤسسات اإلسالمية. مل ينبهوا القّراء حول األهمية 
أن  ذكروا  أنهم  ورغم  اإلسالمي،  للوقف  الكربى 



األوسط  الرشق  ليكمل  وقًتا  األمر  يتطلب  املايض. 
ألفية  منذ  أوروبا  غرب  يف  حدثت  التي  التحوالت 

كاملة.

هناك مشكلة أخرى يف املنطقة أال وهي الثقة بني 
العالقات  يف  دامئة  بصورة  منخفضة  األشخاص 
باملؤسسات.  الثقة  عىل  ينسحب  وهذا  الشخصية 
كان التبادل محصوًرا بني األشخاص عىل األقل حتى 
األماكن  بعض  ويف  عرش  التاسع  القرن  منتصف 
الذين  الناس  كان  العرشين.  القرن  منتصف  حتى 
يتفقدون  والرشكات  معارفهم  مع  يتعاملون 
اإلسالمية  املحاكم  كانت  القانونية.  للشخصية 
تعطي أحكاًما لبرش بحد ذاتهم وليس ملجموعات أو 
رشكات، ولكن يف اقتصاد حديث يكون التبادل بني 
ورشكات  أفراد  بني  بعضهم،  عن  غرباء  أشخاص 
وبني الرشكات. كان التبادل غري الشخيص هو األمر 
الثقة.  الشخيص عىل  التبادل غري  يعتمد  الطبيعي. 
تبادًال  املنخفضة  الثقة  متيل  األوسط،  الرشق  يف 
غري شخيص. ما نطلق عليه فساًدا ينتج من الجهود 
(عىل  الشخيص  غري  التبادل  لتحويل  الشخصية 
تحصيل  ومكتب  رضائب  دافع  بني  املثال  سبيل 
الرضائب) إىل تبادل شخيص (مثًال بني دافع رضائب 
وجايب رضائب كفرد بدًال من أن يكون مسؤوًال). يف 
عرب  الشخيص  غري  التبادل  تكّشف  الغربية  أوروبا 
الوقت  ميتلك  مل  األوسط  الرشق  لكن  العصور، 
الكايف ليتأقلم مع املسألة. ورغم أن التحول يجري 
عىل قدم وساق، تبقى املنطقة متخلفة عن املتوسط 
مؤرشات  عىل  للظهور  يدفعها  ما  وهذا  العاملي، 
األمور  بعض  يف  تقارب  وجود  ورغم  لذا  الفساد. 

يبقى الرشق األوسط منطقًة نامية.

سؤال: كيف ميكن ملنظمة أفكار بال 
حدود تجسري هذه الهّوة؟

د. تيمور كوران: تقّدم منظمة أفكار بال حدود خدمًة 
حول  العرصي  للنقاش  الرتويج  خالل  من  جليلة 
العريب.  للجمهور  حيوية  أهمية  لها  عديدة  قضايا 
املهمة يف  الكتب  العربية آالف  أن تُرتجم إىل  أمتنى 
إلكرتونية  ملكتبة  يؤسس  ما  مختلفة،  مجاالت 
أحّث منظمة  إليها.  الوصول  للجميع  ضخمة ميكن 
التي ترّوج  للكتب  أولوية  أن تعطي  أفكار بال حدود 
جديدة  وطرق  مفاهيم  تقّدم  أو  كربى  ألسئلة 

سؤال: ماذا عن ردود األفعال من 
الغرب؟

القّراء  بني  األفعال،  ردود  كانت  كوران:  تيمور  د. 
عدة  ظهرت  جًدا.  إيجابية  املختصني،  غري  الغربيني 
ذلك  يف  مبا  منشورات  عدة  يف  مهمة  مراجعات 
تاميز.  نيويورك  وصحيفة  اإليكونوميست  صحيفة 
األفعال  ردود  كانت  األكادميي،  املجتمع  ضمن 
والسياسة؛  االقتصاد  يف  سيام  ال  جًدا  إيجابية 
يحاول العديد من الباحثني البناء عىل حجة الكتاب. 
ضمن دراسات الرشق األوسط والتاريخ اإلسالمي، 
بسيطة،  باستثناءات  مختلطة.  األفعال  ردود  كانت 
يف  االنخراط  الحداثيون  بعد  ما  الباحثون  رفض 
نقاش حول أفكار الكتاب، وينطبق األمر كذلك عىل 
املناهض  الباراديم  يف  يعملون  الذين  الباحثني 
إن  قراءته.  دون  الكتاب  رفضوا  لقد  لالسترشاق، 
مركزي  سؤال  هو  يقولون،  كام  الكتاب،  سؤال 
املشكلة  النقاش.  يستحق  ال  فهو  وبالتايل  أورويب 
تقول  التي  يوافق رسديتهم  الكتاب ال  أن  األساسية 
املتحدة  الواليات  بعدهم  ومن  وفرنسا  بريطانيا  إن 
ركب  عن  التخلف  عىل  املنطقة  أجربوا  من  هم 
فإن  الحظ  لحسن  مصالحهم.  أجل  من  الحضارة 
الصاعد  للجيل  ينتمون  الذين  املنطقة  باحثي 

مهتمون بسؤال الكتاب ومنهجيته واستنتاجاته.

سؤال: هل ميكننا اعتبار االنفصال 
املديد قد انتهى يف عام ٢٠٢٢؟

األوسط  الرشق  اقتصاد  مّر  لقد  كوران:  تيمور  د. 
مرص  يف  التحديث  بداية  منذ  بتحوالت 
عرش.  التاسع  القرن  يف  العثامنية  واإلمرباطورية 
طريق  يف  عقبة  وقفت  التي  املؤسسات  معظم 
مؤسسات  مكانها  وأخذت  اآلن  اختفت  التطوير 
االعتبار،  اإلنجازات بعني  أخذ هذه  املهم  أخرى. من 
ولكن هناك مشاكل حقيقية. عىل امتداد املنطقة وال 
سيام يف الدول العربية فإن املجتمع املدين ضعيف، 
يف  مثيالتها  مع  باملقارنة  الحجم  صغرية  الرشكات 
الدول األخرى. يحوي مؤرش فورتشن غلوبال ١٠٠٠ 
الرشق  من  تتخذ  التي  الرشكات  من  القليل  عىل 
التّجار  نفوذ  من  يحد  وهذا  لها  مركزًا  األوسط 
ضعف  إن  الخاص.  القطاع  ومستثمري  واملمولني 
الذي  اإلرث  هو  الخاص  والقطاع  املدين  املجتمع 
تركته لنا مؤسسات ما قبل الحداثة التي أصبحت من 
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سؤال: أنت تقدم حّجة أن 
املؤسسات القانونية هي من أوقفت 

ركب منطقة الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا، ملاذا وكيف اختلفت 

هذه املؤسسات عن املؤسسات 
الغربية عندما بدأ االنفصال؟

املديد  االنفصال  كتاب  يغطي  كوران:  تيمور  د. 
تفاصيل كثرية، لذا سأخترص هنا. مل تختلف بعض 
األبيض  البحر  حوض  منطقة  يف  املؤسسات 
لكن  املثال،  سبيل  عىل   ١٠٠٠ عام  يف  املتوسط 
الرشق  تنويعاتها  بقيت  اختلفت.  انعكاساتها 
باملقارنة  الحايل،  الوقت  حتى  راكدة  أوسطية 
اكتسبت قريناتها األوروبية الزخم. مثًال، بينام أبقى 
الرشق  الرشكات  الراكد  اإلسالمي  املشاركة  مبدأ 
أوسطية صغرية وذات نفوذ محدود، أنتج النموذج 
التشاريك األورويب أشكال مؤسسية رائعة لتجميع 
لعبت  الكتاب،  يرشح  كام  املال.  ورأس  العمل 
االنفصال.  هذا  يف  املرياث  قوانني  يف  االختالفات 
لتطوير  الغربية وبشكل كبري حوافز  النظم  أنشأت 
أشكال مؤسسية جديدة، وبكلامت أخرى، يك تكون 

ابتكارية بشأن العمل املؤسيس.

اختالفات  هناك  كان   ١٠٠٠ العام  يف  أيًضا،  ولكن، 
مؤسسية. لعل أهم يشء ميكن مالحظته، استعار 
وهو  الروماين،  القانون  من  الرشاكة  نظام  الغرب 
مؤسسة تتمتع بحكم ذايت وتتمتع بتمثيل قانوين، 
لكن القانون اإلسالمي يف الرشق األوسط مل يتمتع 
القانون اإلسالمي مبفاهيم  امتالء  بهذا األمر. رغم 
مل  لكنه  الروماين،  القانون  من  مأخوذة  قانونية 
يأخذ قانون الرشاكة. يناقش كتاب االنفصال املديد 
االجتامعية  الخدمات  كانت  الجوهر،  يف  األسباب. 
تُقدم يف الغرب من خالل الرشكات بينام كانت تُقدم 
اإلسالمي.  األوقاف  خالل  من  األوسط  الرشق  يف 
بينام كانت الجامعات مُتّول من خالل الرشكات يف 
الغرب، كانت املدارس مُتّول وتُدار من خالل األوقاف 

يف الرشق.

ال  الحالية.  العامة  النقاشات  إغناء  أو  للتفكري، 
وظيفة  ليخدم  جامعية  موافقة  كتاب  كل  يحتاج 
أسامه  ما  إحياء  خالل  من  فقط  قّيمة.  ثقافية 
«الالمباالة  أركون  محمد  الراحل  الجزائري  الباحث 
القّيم.  التفكري  يحّفز  أن  للكتاب  ميكن  الواسعة» 
العالقات  استخالص  عىل  اآلخرين  الكتاب  يساعد 

السببية من بيانات حول املايض والحارض.

القّراء العرب إىل محتوى  يف عرصنا الحايل، يتوق 
إىل  الرتجمة  قلّة  إىل  جزئًيا  يُعزى  وهذا  ثقايف 
القراءة  ناحية  من  فقراء  العرب  فالقّراء  العربية، 
ال  واإليرانيني.  األتراك  جريانهم  مع  باملقارنة  حتى 
ميكن حتى وضع مقارنة بني الكتب التي ترتجم إىل 
الفارسية والرتكية  التي ترتجم إىل  العربية والكتب 
رغم أن عدد سكان دول الجامعة العربية يفوق ثالثة 
مجتمعني.  وإيران  تركيا  سكان  عدد  أضعاف 
واملقارنة مع مثًال أملانيا أو فرنسا ترسم صورة أكرث 

قتامة.

ميكنه  العريب  املثقف  كان   ١٠٠٠ عام  يف  ولكن   
التي  بالعربية  واسعة  إىل مصادر معرفية  الوصول 
ألسباب  اإلسالمي  للعامل  الرسمية  اللغة  كانت 
تتجاوز الدين. كان الكثري من املواد متوفرة بالعربية 
أكرث من أي لغة أخرى مبا يف ذلك الالتينية ولغات 
أوروبا األخرى. كان يف بغداد مكتبتني يف كل منها 
أكرب  كانت  باملقابل،  مجلد.  آالف  عرشة  من  أكرث 
مكتبة يف أوروبا تقع يف روما وكان فياه أقل من 
والحكمة  املعرفة  آالف مجلد. دعمت مصادر  عرشة 
االبتكار  األخرى  التعليم  ومراكز  بغداد  يف  هذه 

العلمي وأشاعت أيًضا التوق للمعرفة.

بيت الحكمة ٢٫٠، املرشوع التي تعمل منظمة أفكار 
ملحة.  لرضورة  يستجيب  إنشائه،  عىل  حدود  بال 
الكتب  أن  سيام  ال  كبرية  تكون  أن  بد  ال  النتائج 

ستكون متوفرة مجانًا وللجميع ومن كل مكان.
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الحوافز  املرياث  نظام  عارض  الحداثة،  قبل 
ال  األجيال. حالًيا،  األعامل عىل مر  للمحافظة عىل 
املرياث  نظام  يف  السلبي  الجانب  هذا  يوجد 
اإلسالمي. إن ترك رجل ألف سهم يف رشكة ما ميكن 
الرشكة.  إيذاء  دون  ورثته  بني  األسهم  هذه  تقسيم 
قيادة  تحت  جزئًيا  العمل  استكامل  للرشكة  ميكن 

ُمّالك جدد. تُورث الرشكات عرب األجيال.

سؤال: تقول إنه ال يوجد إصالحات 
رسيعة للمشاكل يف الرشق 

األوسط. ما هي اإلشارات التي 
ستؤدي إىل إصالحات طويلة األمد؟

كان  وإن  املدين  املجتمع  يتطور  كوران:  تيمور  د. 
السلطات  ستقع  فيه،  الشك  مام  متقطع.  بشكل 
املستبدة تحت الضغط إلرخاء قبضتها عىل املجتمع، 
أفضل  بشكل  الشخصية  بالحريات  والسامح 

والسامح بالحريات الثقافية.

السابق،  من  أفضل  واملؤسسات  بالغرباء  الثقة  إن 
هذا  يف  املجتمع  يخوضه  طويل  طريق  هناك  لكن 
لتخفيف  أساسية  العالية  العامة  الثقة  إن  الجانب. 
الدوافع  ستكون  الثقة  تكرب  وعندما  الفساد، 
الفساد أكرث نجاعًة وستكسب الحكومات  ملكافحة 

فعالية أكرب.

الرشق  منو  لتأخر  األساسية  املصادر  بني  من 
الثقافية.  للحياة  املتدنية  الحالة  هو  األوسط 
األسباب  بني  من  األمر  هذا  يُعد  العاملية  باملعايري 
أن  دون  سعيها  املنطقة  تكمل  لن  املتدين.  لإلبداع 
تصبح منطقة ابتكار سواء يف العلم والتكنولوجيا 
والسياسية.  االقتصادية  املؤسسات  أو  الفنون  أو 
عائًقا  العاملية  الخطابات  إىل  الوصول  أصبح نقص 
لتطوير الحياة الثقافية. تخفف الثورة التكنولوجية 
اآلن  يستطيعون  املنطقة  فسكان  العائق،  هذا  من 
الوصول إىل اإلنرتنت بسهولة. ميكن تحميل الكتب، 
التي متنعها حكومات املنطقة للمتحدثني بالعربية، 
بصورة  املنطقة  خارج  موجودة  مخدمات  من 
التي  األفكار  فإن  الطويل،  املدى  عىل  إلكرتونية. 
تترسب إىل املنطقة ستغني النقاش العام، وستفتح 

أيًضا العقول عىل احتامالت جديدة.

كان هناك يف املدن األوروبية آالف فروع الرشكات، 
لكن مدن الرشق األوسط كانت تفتقر للحكم الذايت؛ 
بدًال  األوقاف  لها من خالل  تُوفر  الخدمات  إذ كانت 
شاركت  الطويل،  املدى  عىل  املحلية.  الحكومة  من 
هذه االختيارات املؤسسية يف االنفصال بني أوروبا 
قدرة  كان  األسباب  أحد  لعل  األوسط.  والرشق 
وإعادة  الجديدة  الظروف  التأقلم مع  الرشكات عىل 
توظيف املوارد بسهولة أكرب من األوقاف. كان لهذا 
جديدة  تقنيات  ظهور  عند  كربى  أهمية  األمر 
املحلية  والحكومات  الجامعات  استطاعت  لإلنتاج. 
للتطورات  نسبًيا  أفضل  بشكل  التأقلم  األوروبية 
التكنولوجية يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش.

لإلسالم.  األوىل  القرون  إىل  االنفصال  جذور  متتد 
الثامن  القرن  واضًحا يف  بدأ يصبح  االنفصال  لكن 
عرش، عندما عظّم التقدم التكنولوجي من محاسن 

مؤسسات الحكم الذايت والرشكات الكربى.

سؤال: هل ما تزال االختالفات 
املؤسسية املسؤولة عن االنفصال 

موجودة؟
القرن  يف  التحديث  أدى  عموًما،  كوران:  تيمور  د. 
األوسط.  الرشق  يف  جديدة  قوانني  إىل  التاسع 
بالرشكات،  الجديدة  القانونية  النظم  هذه  اعرتفت 
ُوجدت  التي  املؤسسية  باألشكال  أيًضا  واعرتفت 
لتأسيس رشكات كبرية ومرنة تضع الربح مهمًة لها 
الرشق  يف  دولة  فكل  لذا  ربحية.  غري  ورشكات 
الرشكات،  مبفاهيم  أعامل،  متلك  حالًيا  األوسط 
الخدمات  وتُقدم  الغرب.  يف  املوجودة  تلك  متاثل 
للمدن يف املنطقة من خالل بلديات كتلك املوجودة 

يف باريس ولندن.

وليست  بالحجم  أصغر  املنطقة  رشكات  ولكن 
بالفعاليّة املرجوة منها. ما تزال املنطقة تعتاد عىل 
وينسحب  شخصية،  وغري  كبرية  مؤسسات  إدارة 
التي  األوسط  الرشق  مدن  يف  البلديات  عىل  األمر 
الغرب.  يف  مثيالتها  من  أكرث  الفساد  من  تعاين 
تعديل  يف  مزمنة  مشاكل  من  املنطقة  تعاين 

املؤسسات غري الشخصية.

يبقى نظام املرياث اإلسالمي مطبًقا يف املنطقة وإن 
يكن بأشكال معّدلة يف بعض الدول. يف عصور ما 
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سؤال: ما الذي تأمله من ترجمتنا 
لكتابك عىل القّراء وعىل املنطقة 

ككل؟
د. تيمور كوران: دعني أبدأ بالقّراء. عندي عدة آمال. 
املنطقة  تاريخ  عن  أشياء  بضعة  يتعلموا  أن  أوًال، 
التي  للعوامل  تقديًرا  يطوروا  أن  منهم  أريد  وثانًيا 
األوسط  الرشق  ملنطقة  االقتصادي  النجاح  تروي 
وشامل إفريقيا خالل القرون األوىل لإلسالم ولكن 
االقتصادي  الفشل  إىل  أدت  التي  العوامل  أيًضا 
الالحق. ثالًثا، سيؤدي الكتاب أحد مهامته إن وسع 
قارئه وجهة نظره حول الدين املهيمن عىل املنطقة 
من خالل تحديد وظائفه االقتصادية. ورابًعا، آمل أن 
يرى القّراء صالت بني التاريخ املؤسسايت للمنطقة 
عىل  السابقة  األجيال  حملت  الحالية.  وتحدياتها 
عاتقها اإلصالحات لكنهم مل يستطيعوا ومل ميحوا 
القّراء  الكتاب  يدفع هذا  أن  آمل  أخريًا،  املايض.  آثار 
خالل  من  ذلك  فعل  املرشوع.ميكنهم  هذا  إلكامل 
وميكنهم  منطقتهم.  يف  الكتاب  ادعاءات  اختبار 
يف  املوجودة  الحجج  وتنقيح  أكرث  البحث  أيًضا 

الكتاب.

الكتاب  هذا  يحفز  أن  آمل  املنطقة،  إىل  بااللتفات 
إىل  تؤدي  التي  السياسة  عىل  املعتمدة  الخطابات 
إصالحات مثمرة. إن أعطت حكومات منطقة الرشق 
الحكومية  غري  املنظامت  إفريقيا  وشامل  األوسط 
مساحة أكرب سيكون ذلك خطوة كبرية نحو األمام. 
وباملثل، ستستفيد املنطقة من خطوات تساعد عىل 
تحسني جودة املحاكم. ستزيد الثقة يف املؤسسات 

الحكومية وكذلك الثقة بالغرباء.

 ٢٫٠ الحكمة  بيت  مرشوع  أن  ممنت  أنا  لكم.  شكًرا 
ترجم كتايب االنفصال املديد. وكان يل الرشف إجراء 

املقابلة مع منظمة أفكار بال حدود.
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ما الذي يعنيه مصطلح الميمز
وما عالقته بالجينات ؟

مع  جيًدا  وليندمج  العرص  مبستجدات  دراية  عىل  ليكون  املتطلبات  من  للكثري  الحايل  عرصنا  يف  املرء  يحتاج 
أو   z الجيل  أن  حتى  املتطلبات.  هذه  من  واحدة  أصبحت  بامليمز  املعرفة  أن  لالهتامم  املثري  ومن  اآلخرين، 
generation z  قد أطلقوا مجموعة من املصطلحات عىل األشخاص الذين يجدون صعوبة يف فهم لغة امليمز، 
كمصطلح نورمي أو «Normie» عىل سبيل املثال، ومن املمكن أن تتعرض هذه الفئة لإلقصاء من قبل األقران أو 
وما  املصطلح؟  أىت هذه  أين  األهمية؟ ومن  بهذه  امليمز  فلامذا  بامليمز.  ملجرد جهلها  التمييز  من  لنوع ضمني 

عالقته بالجينات؟ 

بداية، ما معنى ميم؟
ظهر مصطلح ميمز أو ميم meme ألول مرة، عىل يد عامل البيولوجيا التطورية والفيلسوف ريتشارد دوكينز عام 
اإلغريقية  الكلمة  من  منحوتة  ذاتها  بحد  والكلمة  األناين،  الجني  كتابه  يف    meme ميم  كلمة  أورد  إذ   ١٩٧٦

.gene والتي ترتجم إىل أشياء مقلدة أو متبعة، مضاًفا إليها كلمة جني Mimene

قيمة  وتحمل  األشخاص  من  مجموعة  قبل  من  كبري  بشكل  تداولها  يتم  فكرة  دوكينز  تعريف  حسب  فامليمز 
عندهم، سواء كانت صورة أو قوالً أو نشاطاً ما. شبه دوكينز امليمز بالجينات الثقافية، فالهدف األسايس الذي 
يسعى الجني لتحقيقه هو استنساخ نفسه مراًرا وتكراًرا واالنتقال من جيل إىل آخر. رأى دوكينز يف هذا السلوك 
الذي تسلكه الجينات تشابًها مع سلوك امليمز كوحدات ثقافية تنتقل من فرد آلخر ومن جيل آلخر، وكام تحمل 

ومالمحهم  البرش  صفات  ومميزاتهم، تحمل امليمز املنتجات الثقافية لكل الجينات 
تشبيهها بالكبسوالت الزمنية التي ستدل فرتة زمنية وتحتفظ بها، وميكن 

الحياة يف زمن ظهور امليم. أما امليمز من يف املستقبل عىل طبيعة 
صور الحالية التي تعد جزًءا مهم  فهي  اإلنرتنت،  ثقافة  من 



كوسيلة  أهميته،  من  يقللون  أو  الوباء  ينكرون 
والتنبيه  التلقيح  قضية  عن  للدفاع  مجتمعية 
لخطورتها، مع أن البعض قد يرى أن هذه الطريقة 
مهينة أو حّتى منافية لفكرة حرية االختيار والحرية 

الشخصية.

كيف يتحول يشء ما أو شخص ما 
مليم: 

لهكذا  محددة  معايري  أو  قيود  أي  عملًيا  يوجد  ال 
ما  يقتطع صورة  أن  يستطيع  فأي شخص  عملية، 
حظيت  وإذا  آخرين،  أشخاص  إىل  وميررها  تعجبه 
ميم،  إىل  تحولت  والتقبل،  باإلعجاب  الصورة  هذه 
تكون  كام  لألبد.  لإلنرتنت  عامة  ملكية  وأصبحت 
هذه الصورة مضحكة أو غريبة أيًضا أغلب األحيان. 
مع  عديدة  مقابالت   Buzzfeed»» منصة  أجرت 
من  بتحريض  أو  بالصدفة  مليمز  تحولوا  أشخاص 
هؤالء  أشهر  ومن  العملية.  لهذه  ما  شخص 
الشهري  امليم  صاحب   ،«Andras arato» األشخاص 
أصبح  كيف  آراتو  تحدث   .Hide �e Pain Harold
بشكله  أعجب  مصور  عليه  عرض  أن  بعد  مشهورا 
التقاط صور له، ورسعان ما انترشت صورة التعبري 
من  وأصبح  اهتامماً  الرجل  هذا  وجه  عىل  الغريب 
أنه   «Arato» السيد  يقول  اإلنرتنت.  ميامت  أشهر 
قليًال  أزعجه  وقد  مليم  صورته  تحولت  عندما  ُصدم 
األمر ألنه كان يستخدم لغايات سيئة بعض األحيان، 
شهرة  أصبحت  عندما  تغري  ما  رسعان  األمر  لكن 
وجهه محل جذب لرشكات كربى ككوكا كوال والتي 
طلبت منه أن يصور اعالنًا ألجلها، األمر الذي جلب 
لو  سعدك  يوم  يكون  قد  لذا  للرجل.  مالية  فوائد 

استفقت لتجد نفسك مياًم.

ورسومات وكتابات ذات جودة منخفضة، وغالباً ما 
عىل  بكرثة  انترشت  هزلياً،  ساخراً  طابعاً  تحمل 
وإنستغرام   reddit وريديت   ،٤chan موقع 

وفايسبوك. 

لكن ملَ الحديث عن امليمز؟ 
ميكننا اعتبار امليمز ظاهرة ثقافية مجتمعية، تعرب 
عن طوابع خاصة بفرتة زمنية معينة، وهي، بشكل 
والديناميات  التغريات  إىل  غري مبارش، عامل يشري 
أن  جدا  املحتمل  من  مستمر.  بشكل  تحدث  التي 
تصبح امليمز كبسوالت زمن يعود لها الخرباء ليحللوا 
متغريات مجتمع يف فرتة ما، فامليمز يف فرتة بداية 
بعد  ما  فرتة  يف  امليمز  عن  تختلف  الثانية  األلفية 
والتي  والعرشين  الواحد  القرن  من  األول  العقد 
السنوات.   من  سيتبعها  عام  ستختلف  بدورها 
توصف امليمز بأنها لغة االنرتنت، فكام تشكل اللغة 
وسيلة تواصل وانتشار لألخبار واملعلومات، تشكل 
الرسيعة  واألخبار  املعلومات  النتقال  وسيلة  امليمز 

الشائعة أو الرتيندات.

إال أن امليمز يف هذه الحالة سالح ذو حدين، فكونها 
قد تسهم يف  للجميع  الجودة ومتاحة  رديئة  صور 
فمشاهدتنا  لألشياء،  سطحية  أكرث  نظرتنا  جعل 
املكثفة مليمز حول قضية ما، كرسد قصة معينة عن 
بطريقة  ما  مجرم  عن  أو  للنساء  متسلسل  قاتل 
هذه  وقع  من  نقلل  ألن  عرضة  يجعلنا  ساخرة 
املشاكل وأهميتها. وعىل الجانب املعاكس قد تكون 
ما،  اجتامعية  ظاهرة  ملحاربة  فعالة  وسيلة  امليمز 
  «vox media» وكمثال عىل ذلك ما جاء يف مقال يف
عن «the karen meme» الذي حاول فيه كتاب املقال 
العنرصية  االمرأة  أو   karen كارين  ظاهرة  محاربة 
وجملتها  االستحقاق،  بفرط  بإحساس  املتشبعة 
الرشطة».  سأطلب  أو  مديرك  يل  «أحرض  الشهرية 
فامليم يف هذه الحالة كان تجسيًدا ملحاوالت املجتمع 

لرفض وإنكار هذا النوع من السلوكيات العنرصية.
مجتمعية،  ومرونة  بدينامية  تتمتع  امليمز  وكون 
 «karen meme» أخذ  كورونا  جائحة  بداية  فمع 
األشخاص  وصف  وهو  أهميًة  أكرث  جديًدا  معنى 
مؤمنني  والغري  التطعيم  أو  للتلقيح  املناهضني 
للتعريف  وسيلة  بذلك  فأصبحت  الوباء،  بوجود 
من  الكثري  صيغت  إذ  ما،  جديدة  اجتامعية  بقضية 
الذين  األشخاص  بفعل  التنديد  أو  للسخرية  املميز 
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لغايات  تستخدم  أن  ميكن  حدين،  ذو  سالح  فامليم 
وكأداة يف  وتجارية،  تسويقية  لغايات  أو  توعوية، 
الحروب الثقافية، أو حتى كأداة متييزية وإقصائية. 
لكّن مام ال شك فيه أن امليم أصبح اليوم واحًدا من 
الدالئل  ومن  البرشية  لحضارتنا  املميزة  العالمات 
ووعينا  ثقافتنا  تطور  عىل  لالهتامم  املثرية 
زمنية  كبسولة  فهو  الزمن،  تطور  مع  واهتامماتنا 
يوّرث من  الذي  الثقايف  الجني  الحايل وهو  للعرص 

جيل إىل آخر.

آثار أخرى للميمز: 
امليمز كسالح يف الحروب الثقافية: 

«إميييل  قالت   Wired»» موقع  مع  حوار  يف 
شورنشتاين  هارفرد  مركز  يف  محررة  دريفوس»، 
أوائل  الفلفل» هو من  إن ميم «رجل بخاخ  للميديا: 
قضية  حول  للتوعية  استخدمت  التي  امليمز 
اجتامعية وإلحداث تغيري سيايس، فهذا امليم يظهر 
صورة رجل رشطة الُتقط وهو يرش املتظاهرين يف 
أحداث Wall street بالفلفل، تحولت إثر ذلك صورته 
القمعية  للسلطة  الشعب  رفض  عن  معربة  لعالمة 
بحرية  وللمناداة  الرشطة  رجال  قبل  من  والعنف 

التعبري.

 �is Photo by Unknown Author is licensed
under CC BY-SA-NC

وأكدت إميييل أن كثريًا من امليمز أسهمت يف حدوث 
 stop كميم    ،٢٠١٩ عام  يف  األبيض  البيت  اجتياح 
دونالد  أن  عىل  ينص  ميم  انترش  حني   ،the steal
ترامب لن يفوز باالنتخابات ضد بايدن ألن حقه يف 
يف  وتزوير  خداع  بسبب  منه  رسق  الرئاسة 
الرسقة  أوقفوا  يقول  الذي  امليم  هذا  االنتخابات، 
نظرية  وأصحاب  ترامب  ملؤيدي  شعاًرا  أصبح 

املؤامرة.

وإذا غضضنا البرص عن امليمز والقضايا السياسية 
الكربى، فإن كثريًا من الشبان اليوم يحصلون عىل 
طريق  عن  واألخبار  املعلومات  من  به  بأس  ال  قدر 
امليمز، األمر الذي قد يقودهم للوقوع يف مغالطات 

ويف فخ املعلومات الكاذبة أو غري الدقيقة. 
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ِعْش راضًيا واهجر

دواعي األمل،

واعدل مع الظامل

مهام ظلم،

نهاية الدنيا فناء

َفـِعْش فيها طليًقا

واعتربها عدم

~ ُعـــمــــر الـخـــيام
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إذا كانت الرغبة الجنسية كافية
النتقال الجينات، فلماذا تطور

شعور الحب ؟
تعد دراسة الطبيعة البرشية من الدراسات املعقدة التي تتضمن فهم أسباب مشاعرنا وأفكارنا وترصّفاتنا 
التي تتشعب كثريًا، وتجمع بني علم النفس وعلم األعصاب والبيولوجيا والفيزيولوجيا، فيمكن فهم الكثري 
من أفعالنا وترصفاتنا أو تحليلها يف سياق عضوي وبيولوجي، لذلك يوجد فرع درايس كامل يعرف بعلم 

البيولوجيا السلوكية يدرس أفعالنا وسلوكياتنا مبنظار بيولوجي وعضوي. 
عندما برزت نظرية التطور يف عام ١٨٥٩ عىل يد تشارلز داروين، تغرّي كل يشء، إذ كانت، وما زالت، نظريّة 
ثوريّة غريت من وجهة نظر العلم تجاه سلوكيات البرش والحيوانات. ومن أهم األفكار التطورية التي يعتمد 

عليها داروين يف تفسري الكثري من الظواهر هي فكرة التطور باالصطفاء الطبيعي. 
الصالحية  تُقاس   .survival of the fittestأو «البقاء لألصلح»  الطبيعي هي  االنتقاء  املحورية يف  الفكرة 
بقدرة الكائن الحي عىل البقاء والتكاثر، وهذا ما يُحدد حجم مساهمته بتوريث الجينات لألجيال الالحقة. 
لكن، ال يعرب عن صالحية الكائن بعدد النسل الذي ينجبه، وإمنا بنسبة األفراد الحاملني لجيناته يف األجيال 
خالل  من  ممكن  قدر  بأكرب  جيناتها  لنرش  تسعى  البرش،  ضمنها  ومن  الحيوانية  األنواع  أن  أي  الالحقة. 

التكاثر تحديًدا، والجينات األكرث مالمئة وقدرة عىل البقاء هي التي تسود.  



الجنسية، وتطور  الغريزة  إذا كانت  السؤال،  ويبقى 
الجينات  النتقال  كافية  وسيلة  الجنيس  االصطفاء 
والعطف  الحب  مشاعر  تفسري  ميكن  فكيف 
واالهتامم تطوري�ا وكيف من املمكن أن تخدم هكذا 

مشاعر انتقال الجينات وأنانيتها؟ 

تطور شعور الحب:
يقرتح فريق من الباحثني أن الحب جزء ال يتجزأ من 
الحب  عىل  البرش  قدرة  وأن  البرشية،  طبيعتنا 
نهتم  أن  الطبيعة  فّضلت  إذ  الزمن،  مع  تطورت 
ظل  يف  خصوًصا  بعضنا،  نعادي  أن  عىل  ببعضنا 
بالهمجية  متيزت  التي  البدائية  املجتمعات 
والخطورة، فريى البعض أن غريزة االهتامم باآلخر 

تطورت لتحمي الجامعات وتضمن بقاء األنواع.
لكن يف واقع األمر، يعد شكل العالقات الرومانسية 
أو طويلة األمد الذي يتطلب التزاًما كبريًا غري مألوٍف 
بعض  أن  كام  عموًما.  والثدييات  للبرش  بالنسبة 
املسمى  املعقد  املفهوم  عن  تنّم  قد  التي  الترصفات 
فكرة  مع  تتناسب  وال  غريبة  تكون  قد  «حب» 
فبعض  األفراد،  أو  الجامعة  وبقاء  استمرار 
بالنفس  والتضحية  اإليثار،  تتضمن  قد  السلوكيات 
يعاكس مفهوم  الذي  األمر  آخر،  يف سبيل شخص 

األنانية. 

صفة  أن  استذكار  يجب  السياق،  هذا  يف  لكن، 
األنانية يف الجينات وتفضيلها النتساخ نفسها عىل 
ذلك  تعميم  يعني  ال  األخرى  الرغبات  كافة  حساب 
قد  العناكب،  مثال  يف  فكام  الكائن،  سلوك  عىل 
تضحي هذه الكائنات بحياتها من أجل التكاثر، وقد 
أو  بطعامها  األخرى  الكائنات  من  الكثري  تضحي 
بنفسها يف سبيل بقاء أطفالها واستمرار نفسها. 
هو  األمومي  الحب  بكون  الباحثون  يجادل  كام 
الشكل األول واألسايس من الحب الذي تطورت عنه 
خالل  ومن  الطبيعة،  أن  كام  الحب.  اشكال  باقي 
الطريق  مهدت  والتعاون  الحب  لصفات  تعزيزها 
لتكوين مجتمعات حضارية وأكرث سالًما، فاألمهات 
ككائنات  أطفالهّن  لريوا  يتطورن  أن  عليهّن  كان 
تحتاج الحامية وليس كفرائس أو طعام كغريهم من 

الكائنات، الستمرار الحياة وانتقال الجينات. 
وقد يفرس السلوك الودود أو الذي يظهر خصائص 
 Kin إيثارية نتيجة ما يسمى ب اصطفاء القرابة أو

 .selection

الجني األناين:
يف كتابه الجني األناين، يناقش ريتشارد دوكينز أن 
والرغبة  كاإليثار  البرشية/الحيوانية  سلوكاتنا 
الجنسية بدأت مع الجزيئات القادرة عىل استنساخ 
أنانية،  بكونها  يصفها  والتي  الجينات،  أي  نفسها، 
وتترصف  واعية  أنها  طبًعا  يقصد  ال  بذلك  وهو 
مظاهر  تولد  الجزيئية  سلوكياتها  أن  بل  بأنانية 
هدفها األسايس نقل الجينات وتعزيزها، حتى ولو 
وكمثال  نفسه.  الكائن  حياة  حساب  عىل  ذلك  كان 
عىل ذلك، سلوك التزاوج الغريزي لدى ذكور العناكب 
ولكنَّه  النوع  وحفظ  بالتكاثر  لها  يسمح  والذي 
وهكذا  التزاوج،  بعد  اإلناث  يد  عىل  للقتل  يعرِّضها 
املرغوب  غري  النووي  الحمض  بقاء  دوكينز  يُفرسِّ 
ا يعربِّ عن  فيه بأنَّه ال يخضع لالختيار واإلرادة وإمنَّ
اآلباء  من  ينتقل  الذي  النووي  الحمض  تنوعات 
قيد  عىل  للبقاء  فائدة  أي  م  تقدِّ ال  أنَّها  رغم  لألبناء 

الحياة. 

قد  الجنسية  الرغبة  فحتى  السابق،  عىل  وبناًء 
الجينات  سيادة  واستمرار  التكاثر  لضامن  تطورت 

األنانية.

االصطفاء الجنيس: 
قدمه  الطبيعي  االصطفاء  من  مشتق  مصطلح  هو 
تشارلز داروين يف أصل األنواع، ويعني أن التكّيفات 
التي تقوم بها األنواع تساهم بتطور الكائنات التي 
ولنبسط  النوع،  أفراد  لبقاء  مهِددة  صفاتها  كانت 
يف  صفات  يخلق  الطبيعي  فاالصطفاء  املوضوع، 
األفراد تسهم يف تعزيز فرصهم يف مامرسة التكاثر 
وكمثال  الجينات.  انتشار  تعزيز  وبالتايل  الجنيس 
يهدف  الذي  املبهرج  الطاووس  ريش  ذلك،  عىل 
الجنّيس  االنتخاب  يدفع  أن  النساء. ميكن  الجتذاب 
حتى  العالية  لياقتهم  مدى  يعرضوا  ألن  الذكور 
االصطفاء  مفهوم  يظهر  كام  األنثى،  تختارهن 
الحيوانات  الكثري من  الجنيس يف مالحظة تطوير 
عىل  مساعدتها  هي  األساسية  وظيفتها  ملالمح 
األفراد عىل  اإلنجايب وليس مساعدة  النجاح  زيادة 
نشاط  ألي  البالغة  األهمية  يظهر  هذا  كل  النجاة. 
جنيس بالنسبة للجينات التي تحرص عىل انتقالها 

من جيل آلخر.  
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اصطفاء القرابة: 
السلوك  تحايب  تطورية  آلية  هو  األقارب  اصطفاء 
لكون  وذلك  أقاربه.  تجاه  الحي  للكائن  اإليثاري 
األالئل  من  كبرية  نسبة  يحملون  عادًة  األقارب 
املشرتكة. األليل الذي يؤدي بالكائن الحي ألن يساعد 
أقاربه عىل النجاة والتكاثر، يحتمل أن يحمله أيضاً 
فهو  إيثارياً،  األليل  هذا  وبكون  الكائن.  هذا  أقرباء 
يسهم يف زيادة تواتره وانتشاره يف التجمع مبا أنه 
فرص  زيادة  يف  أقاربه  مساعدة  عىل  الفرد  يحمل 
عىل  ذلك  أىت  وإن  حتى  للنسل،  وإنتاجهم  بقائهم 
حساب فرص البقاء والنجاح التناسيل للفرد نفسه.

أو  واإلعجاب  االهتامم  سلوك  يهدف  آخر،  مبعنى 
يحملها  التي  الجينات  انتشار  لزيادة  يكون  الحب 
النظرية  هذه  تفرس  إذ  األقرباء،  أو  املتشابهون 
تحديًدا حبنا وانجذابنا للذين يشبهوننا، وتقرتح أنه 
يشبهونهم  للذين  البرش  ينجذب  أن  املحتمل  من 
للمنطقة  أو  نفسه  للعرق  ينتمون  الذين  كاألفراد 
أو  االنجذاب  يفرس  ال  هذا  لكن  نفسها.  الجغرافية 
الكثري  التي قد تتخطى يف  املعارصة  الحب  عالقات 
من األحيان حاجز العرق أو اللون أو الجغرافيا، ومن 
قد  والتي  املعارصة  الحب  تكون عالقات  أن  املحتمل 
متحوالت  نتاج  تطوري�ا  التفسري  صعبة  تبدو 
ارتباطًا  مرتبطة  وغري  كثرية  وبيئية  اجتامعية 

مباًرشا مع الجينات. 

يف النهاية، فإن الدراسات التطورية ما تزال تحتاج 
سلوكياتنا  طبيعة  لتفهم  التطوير  من  للكثري 
البرشية، كام أن الحب مفهوم معقد مل يتم االتفاق 
عىل تعريف واضح ودقيق له، لكن الذي نعرفه، أنه 
لقيام  ومهم  اإلنسانية  مجتمعاتنا  يف  رضوري 
الحضارة وتجنب الرصاعات، وأن االنجذاب الجنيس 
مجتمع  أي  لبناء  كافية  ليست  الجسدية  والرغبات 
ونزاعات  لفوىض  تقود  قد  لكونها  حرضي مستقر 
بني البرش. من املهم دراسة التطور وفهمه، ملعرفة 
أن  املمكن  من  وكيف  عليه  نحن  ما  عىل  نحن  ملا 

نصبح يف املستقبل. 
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حروب الوردتين..
من أين استمد مسلسل

صراع العروش أصله التاريخي



من  السالح  حمل  عىل  يورك  آل  أجرب  ما  مارغريت، 
يف  األوىل  املعركة  أسفرت  أنفسهم.  حامية  أجل 
عن   ،(١٤٥٥ مايو   ٢٢) ألبانز  سانت  يف  الحروب، 
انتصار آل يورك وأربع سنوات من الهدنة املضطربة.
عام  يف  األهلية  الحرب  من  جديدة  مرحلة  بدأت 
١٤٥٩ عندما مترد آل يورك للمرة األخرية، مدفوعني 
باستعدادات امللكة غري املقنعة ملهاجمتهم. نجح آل 
يورك يف بلور هيث (٢٣ سبتمرب) لكنهم تفرقوا بعد 
مناوشة يف لودفورد بريدج (١٢ أكتوبر). هرب آل 
برملان  يف  النكاسرت،  آل  وحصل  أيرلندا،  إىل  يورك 
إدانة  عىل   ،(١٤٥٩ (نوفمرب  كوفنرتي  يف  مزدحم 
قضائية لخصومهم وأعدموا أولئك الذين متكنوا من 

القبض عليهم.

وضع  لقد  مريرا.  النضال  كان  الحني  ذلك  منذ 
بال  خصومهام  ورضبا  وازعهام  جانبا  الطرفان 
املدروسة واملحسوبة  أن الرضاوة  املؤكد  رحمة. من 
تدين  اآلن  اإلنجليزية  السياسية  الحياة  دخلت  التي 
النهضة  لعرص  السياسية  لألفكار  ما  بيشء 
العادات  إرث  أيًضا جزًءا من  كانت  لكنها  اإليطالية، 
خالل  النبالء  اكتسبها  التي  القانون  عن  الخارجة 

حرب املائة عام.

تجمع القوات يف شامل إنجلرتا، فاجأ آل النكاسرت 
وقتلوا آل يورك يف ويكفيلد يف ديسمرب ثم ساروا 
يف  الطريق  يف  وارويك  وهزموا  لندن،  نحو  جنوبًا 
معركة سانت ألبانز الثانية (١٧ فرباير ١٤٦١). يف 
هذه األثناء، هزم االبن األكرب ليورك ووريثه، إدوارد، 
قوة النكاسرت يف مورتيمر كروس (٢ فرباير) وسار 
 ٢٦ يف  مارغريت  قبل  ووصل  لندن،  عن  للتخفيف 
فرباير. تم إعالن دوق يورك الشاب امللك إدوارد الرابع 
مع  إدوارد،  تابع  ثم  مارس   ٤ يف  وستمنسرت  يف 
توتن.  إىل  شامًال  مارجريت  وارويك،  قوات  بقية 
آل  ظفر  الحرب،  يف  دموية  املعارك  أكرث  يف  هناك، 
يورك بنرص كامل. فر هرني ومارجريت وابنهام إىل 
اسكتلندا. انتهت املرحلة األوىل من القتال، باستثناء 

تقليص عدد قليل من جيوب مقاومة النكاسرت.

التاريخ  يف   ،(١٤٥٥–١٤٨٥) الوردتني،  حرب 
التي  األرسية  األهلية  الحروب  سلسلة  اإلنجليزي، 
تيودور  حكومة  األهلية  ورصاعاتها  عنفها  سبقت 
القوية. جرت الحرب بني منزيل النكسرت ويورك من 
ذلك  بعد  الحروب  وسميت  اإلنجليزي،  العرش  أجل 
للطرفني  املفرتضة  الشارات  من  عديدة  بسنوات 
النكسرت  ووردة  البيضاء  يورك  وردة  املتنازعني: 

الحمراء.

من  النسب  خالل  من  العرش  املجلسني  كال  ادعى 
النكاسرتعىل   آل  استيالء  منذ  الثالث.  إدوارد  أبناء 
مطلًقا  يورك  آل  يضغط  مل   ،١٣٩٩ عام  من  العرش 
للمطالبة ولكن من أجل شبه الفوىض السائدة يف 
هرني  وفاة  بعد  عرش.  الخامس  القرن  منتصف 
الخامس يف عام ١٤٢٢، خضعت البالد لحكم أقلية 
نوفمرب   -  ١٤٢٢ (أغسطس  السادس  لهرني  تابعة 
١٤٣٧)، حيث كانت اململكة اإلنجليزية تدار من قبل 
الغالب.  يف  أرستقراطية  هيئة  وهو  امللك،  مجلس 
هذا الرتتيب، الذي رمبا ال يتوافق مع رغبات هرني 
مثل  صعوبة.  دون  عليه  يبَق  مل  األخرية،  الخامس 
السادس  الثاين من قبله، كان لدى هرني  ريتشارد 
السلطة  عىل  السيطرة  إىل  يتوقون  أقوياء  أقارب 
الدولة،  يف  الفصائل  رأس  عىل  أنفسهم  ووضع 

رسعان ما أصبح املجلس ساحة معركتهم.

سيطر أقطاب كبرية مع جيوش خاصة عىل الريف. 
كان الفوىض منترشة وكان فرض الرضائب مرهًقا. 
االنقياد،  وسهل  مخبول  أنه  الحًقا  هرني  أثبت 
ملكته  عليه  وسيطرت  الجنون،  لنوبات  وخاضًعا 
حزبها  سمح  التي  أنجو،  مارغريت  الطموحة، 

بتدهور الوضع اإلنجليزي يف فرنسا.

دوق  ريتشارد،  أصبح   ،١٤٦٠ و   ١٤٥٠ عامي  بني 
كان  عظيمة،  بارونية  لرابطة  رئيًسا  الثالث،  يورك 
أعضاؤها يف املقام األول من أقاربه، آل نيفيل، وآل 
مساعديه  بني  من  كان  بورتشري.  وآل  ماوبرايس، 
وارويك،  إيرل  نيفيل،  ريتشارد  أخيه  ابن  الرئيسيني 
من  مئات  لديه  كان  ذاته،  حد  يف  قوي  رجل  وهو 
 ٢٠ من  أكرث  يف  املنترشين  النبالء  طبقة  أتباع 
يف  هرني  سقط  عندما   ،١٤٥٣ عام  يف  مقاطعة. 
الجنون، ثبتت زمرة بارونية قوية، بدعم من وارويك، 
تعاىف  عندما  للمملكة.  كحامةة  يورك  آل  بتثبيت 
حزب  سلطة  تأسيس  أعاد   ،١٤٥٥ عام  هرني 
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تتويج إدوارد الخامس
كانت قوة وارويك غري آمنة، ومع ذلك، فقد وجد آل 
كان  بشخص  الوثوق  الصعب  من  أنه  النكاسرتي 
حتى ذلك الوقت عدوهم، يف حني أن العديد من أتباع 
ميكنهم  مام  أكرث  التغيري  وجدوا  يورك  آل  من  إيرل 
من  القليل  سوى  هناك  يكن  مل  وبالتايل،  تحمله. 
عىل  حصل  الذي  إلدوارد،  الحقيقية  املعارضة 
مساعدة بورغوندي، وعاد من فالشينغ إىل الهبوط 
تذكرنا  بطريقة   (١٤٧١ (مارس  رافينسبور  يف 
 ١٤ يف  وارويك  قوات  قواته  قابلت  الرابع.  بهرني 
عىل  إدوارد  تغلب  حيث  بارنت،  معركة  يف  أبريل 
وارويك، واستعاد والء دوق كالرنس، وهزم وارويك 
بشكل حاسم، الذي ُقتل يف املعركة. يف نفس اليوم، 
من  العودة  رفضا  اللذان  وابنها،  مارجريت  هبطت 
بارنت،  أخبار  سمعت  عندما  وميوث.  يف  فرنسا، 
لكن  ويلز،  إىل  للوصول  توجهت غربًا، يف محاولة 
معركة  يف  سيفرين.  إىل  بالسباق  فاز  إدوارد 
ودمرت  مارجريت  عىل  ُقبض  مايو   ٤ تويكسبريي 
قواتها وقتل ابنها. بعد ذلك بوقت قصري ُقتل هرني 
السادس يف برج لندن. ظلت مارجريت يف الحجز 
حتى طلب لويس الحادي عرش فدية عام ١٤٧٥. ظل 

عرش إدوارد آمًنا لبقية حياته (تويف عام ١٤٨٣).
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أّما اليقني

فال يقني وإمنّا

أقىص اجتهادي

أن أظّن وأحدسا

~ أبو العالء المعري
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كيف سقطت
القسطنطينية بيد العثمانيين

اإلمرباطورية  انتهت  الثاين.  محمد  العثامين  السلطان  يد  عىل   ،(١٤٥٣ مايو   ٢٩) القسطنطينية  سقطت 
البيزنطية املتضائلة عندما اخرتق العثامنيون سور القسطنطينية القديم بعد محارصة املدينة ملدة ٥٥ يوًما. 
حارص السلطان محمد القسطنطينية من الرب والبحر واستخدام املدفع للحفاظ عىل وابل مستمر يدك جدران 
املدينة الهائلة. أزال سقوط املدينة ما كان يف السابق دفاًعا قويًا ألوروبا املسيحية ضد الغزو اإلسالمي، ما 

سمح بالتوسع العثامين املستمر يف أوروبا الرشقية.

البلقان  من  جريانها  مع  الهيمنة  أجل  من  املستمرة  النضاالت  أدت  عرش،  الخامس  القرن  منتصف  بحلول 
واألرض  القسطنطينية  عىل  البيزنطية  اإلمرباطورية  قبضة  تقليص  إىل  الكاثوليك  الروم  من  وخصومها 
الواقعة غربها مبارشة. عالوة عىل ذلك، مع تعرض القسطنطينية لسلسلة من الحصارات املدمرة، انخفض 
عدد سكان املدينة من حوايل ٤٠٠ ألف يف القرن الثاين عرش إىل ما بني ٤٠ ألف و٥٠ ألف بحلول عام ١٤٥٠. 
شكلت الحقول املفتوحة الشاسعة جزًءا كبريًا من األرض داخل الجدران. توترت العالقات البيزنطية مع بقية 
أوروبا عىل مدى القرون العديدة السالفة أيًضا: االنشقاق عام ١٠٥٤ واالحتالل الالتيني يف القرن الثالث عرش 
للقسطنطينية رسخ الكراهية املتبادلة بني البيزنطيني األرثوذكس وأوروبا الكاثوليكية الرومانية. ومع ذلك، 
سيطرة  ضد  رضوريًا  معقًال  كانت  القسطنطينية  عىل  البيزنطية  السيطرة  أن  بعمق  الراسخ  الفهم  كان 

املسلمني عىل األرض والبحر يف رشق البحر األبيض املتوسط.



القسطنطينية عارضوها  لصالح االتحاد ولكن أهل 
من  العسكري  الدعم  جاء  ذلك.  عىل  وردوا  بشدة 
سفينة  عىل  عثامين  هجوم  دفع  وجنوة.  البندقية 
الشيوخ  مجلس  البوسفور  مضيق  يف  فينيسية 
إىل  قادس  و١٥  جندي   ٨٠٠ إرسال  إىل  البندقي 
من  العديد  اختار  كام  البيزنطية،  العاصمة 
يف  الوقت  ذلك  يف  املوجودين  الفينيسيني 
الجزء  لكن  الحريب،  املجهود  دعم  القسطنطينية 
طويلة  لفرتة  تأخرت  الفينيسية  القوات  من  األكرب 
من  مساعدة.  أي  تقديم  معها  ميكن  ال  لدرجة  جًدا 
جانب جنوة، أرسلت الدولة-املدينة ٧٠٠ جندي إىل 
القسطنطينية، وصلوا جميًعا يف يناير ١٤٥٣ وعىل 
عنّي  لونغو.  جوستينياين  جيوفاين  رأسهم 
جوستينياين  عرش  الحادي  قسطنطني  اإلمرباطور 
قائًدا لدفاعاته الربية وقىض بقية الشتاء يف تقوية 

املدينة من أجل الحصار.

معركة فتح القسطنطينية
أسوار  كانت  عرش،  الخامس  القرن  يف 
بأنها  واسع  نطاق  عىل  معروفة  القسطنطينية 
األكرث روعة يف كل أوروبا. امتدت األسوار األرضية 
من  مزدوج  خط  من  وتتألف  كيلومرتًا   ٦٫٥ ملسافة 
األسوار مع خندق يف الخارج؛ كان ارتفاعها يصل 
إىل ١٢ مرتًا بقاعدة تصل إىل ٥ أمتار. مل تُخرتق هذه 
جدار  ميتد  بنائها.  منذ  السنني  آالف  منذ  الجدران 
بحري مجاور عىل طول القرن الذهبي وبحر مرمرة، 
 ٨ وطوله  أمتار   ٦ األخري  القسم  ارتفاع  ويبلغ 
كبرية  معدنية  سلسلة  مع  ُدمجت  عندما  كيلومرت. 
واثًقا  قسطنطني  كان  الذهبي،  القرن  عرب  ُرسمت 
من أن دفاعات املدينة ميكن أن تصد هجوًما بحريًا 
الربية حتى  السلطان محمد  قوات  أمام  وأن تصمد 
جاءت اإلغاثة من أوروبا املسيحية. ومع ذلك، فإن 
أعاقتها  مدينته  عن  الدفاع  عىل  قسطنطني  قدرة 
قوته القتالية الصغرية. يقدر شاهد العيان جاكوبو 
تيدالدي وجود ٣٠ إىل ٣٥ ألف مدين مسلح و٦٠٠٠ 
جوستينياين  كان  فقط.  مدرب  جندي   ٧٠٠٠ إىل 
األسوار  عىل  الرجال  هؤالء  معظم  تركيز  ينوي 
األرضية يف الشامل والغرب، والتي الحظ أن مركزها 
متركز  كام  املدينة.  يف  ضعًفا  األكرث  القسم  هو 
البحرية  التجارية  السفن  من  صغري  أسطول 
السلسلة.  عن  للدفاع  الذهبي  القرن  يف  واملسلحة 

العثامنيون  األتراك  بسط  البيزنطيني،  عكس  عىل 
ومعظم  تقريًبا  البلقان  بالد  جميع  عىل  سيطرتهم 
األناضول، بعد أن احتلوا العديد من املدن البيزنطية 
القرن  من  األخري  النصف  يف  القسطنطينية  غرب 
تابعة  نفسها  القسطنطينية  أصبحت  عرش.  الرابع 
هي  املجر  كانت  الفرتة.  هذه  خالل  للعثامنيني 
للعثامنيني عىل األرض،  الرئييس  التهديد األورويب 
واسعة  مساحات  عىل  وجنوة  البندقية  وسيطرت 
من بحر إيجه والبحر األسود. فرض السلطان مراد 
الثاين حصاًرا عىل القسطنطينية عام ١٤٢٢، لكنه 
من  أخرى  أماكن  يف  مترد  لقمع  رفعه  عىل  أُجرب 
مهمة  معركة  خرس   ١٤٤٤ عام  يف  اإلمرباطورية. 
العرش  عن  وتنازل  البلقان  يف  مسيحي  لتحالف 
الثاين. ومع ذلك، عاد إىل السلطة بعد  البنه محمد 
حتى  سلطانًا  وظل  املسيحيني  هزمية  بعد  عامني 

وفاته عام ١٤٥١.

بعدما أصبح سلطانًا للمرة الثانية، كان محمد الثاين 
القسطنطينية  وقهر  والده  مهمة  إكامل  ينوي 
العثامنيني. يف عام ١٤٥٢ توصل  وضمها ألرايض 
بدأ  كام  والبندقية.  املجر  مع  سالم  معاهدات  إىل 
مضيق  يف  نقطة  أضيق  يف  يقع  حصن  ببناء 
البحر األسود  املرور بني  البوسفور، من أجل تقييد 
محمد  السلطان  كلف  ثم  املتوسط.  األبيض  والبحر 
صانع السالح املجري أوربان بتسليح الحصن وبناء 
القسطنطينية.  لهدم جدران  يكفي  مدفع قوي مبا 
بحلول مارس ١٤٥٣، نُقل مدفع أوربان من العاصمة 
يف  القسطنطينية.  ضواحي  إىل  أدرنة  العثامنية 
املستوطنات  عىل  الرسيع  االستيالء  بعد  أبريل، 
البحر األسود وبحر  البيزنطية عىل طول  الساحلية 
روميليا  يف  العثامنية  األفواج  تجمعت  مرمرة، 
انتقل  البيزنطية.  العاصمة  خارج  واألناضول 
أسطولهم من جاليبويل إىل ديبلوكيونيون القريب، 

وانطلق السلطان نفسه ملقابلة جيشه.

البيزنطي  اإلمرباطور  توسل  ذلك،  غضون  يف 
يف  العظمى  القوى  إىل  عرش  الحادي  قسطنطني 
الوشيك.  الحصار  يف  ملساعدته  املسيحي  العامل 
رفضت املجر املساعدة، وبدالً من إرسال القوات، رأى 
البابا نيكوالس الخامس أن الوضع غري املستقر هو 
الكنائس  توحيد  إعادة  أجل  من  للضغط  فرصة 
أولويات  إحدى  وهي  والكاثوليكية،  األرثوذكسية 
األرثوذكس  القادة  صوت   .١٠٥٤ عام  منذ  البابوية 
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دفاعات  سيكون  خارجي،  دعم  بدون  ذلك،  ومع 
القسطنطينية منترشة.

البيزنطيني  العثامنيني  املحارصين  عدد  فاق 
ألف  و٨٠   ٦٠ بني  ما  قاتل  كبريًا.  عدًدا  وحلفائهم 
جندي عىل األرض، يرافقهم ٦٩ مدفًعا. قاد سليامن 
باي أسطوًال متمركزًا يف ديبلوكونيون مع ما يقدر 
إىل  الحجم  بـ ٣١ سفينة حربية كبرية ومتوسطة 
جانب ما يقرب من ١٠٠ قارب صغري ووسيلة نقل. 
واضحة  محمد  السلطان  إسرتاتيجية  كانت 
حصاره  وخطوط  أسطوله  سيستخدم  ومبارشة: 
بينام  الجوانب  جميع  من  القسطنطينية  ملحارصة 
املدينة بال هوادة باملدافع. كان يأمل  يهاجم جدران 
قوة  وصول  قبل  استسالم  فرض  أو  اخرتاقها  يف 

إغاثة مسيحية.

املدفعي  قصفهم  العثامنيون  بدأ  أبريل،   ٦ يف 
وأسقطوا جزًءا من الجدار. شنوا هجوًما أمامًيا عىل 
البيزنطيني  لكن  أبريل،   ٧ يف  األرضية  األسوار 
بعد  الدفاعات.  إصالح  من  ومتكنوا  لهم  تصدوا 
التوقف مؤقًتا إلعادة وضع مدفعه، أعاد محمد فتح 
متكن  حتى  اليومي  القصف  واصل  ذلك  وبعد  النار 
بعدها  تداعت  الدفاعات  يف  ثغرة  خلق  من  أخريًا 

أسوار املدينة ودخلها مع رجاله.
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لمــــاذا تــحــــــــظــــــى
جـــائـــزة نــــوبـــــل
بـكـــل هـذه الـشــــعــبية؟

لعل أول كلمة تخطر ببال أي منا عند سامع لفظ «جائزة» هي كلمة 
الجمهور، واحتلت  انتباه  البدايات  الجائزة منذ  نوب، فقد جذبت هذه 
مكانة مل تحظى مبثلها جائزة أخرى قط، سواء يف املجال الفكرّي أو 
حتى اإلنسايّن فكيف ظهرت هذه الجائزة ألول مرة؟ وملاذا متتلك هذه 

السمعة التي ليس لها أي مثيل؟ 



نشأة جائزة نوبل
بدأ كل يشء عام ١٨٨٨ أثناء زيارة نوبل إىل مدينة 
فيغارو»  «لو  صحيفة  كتبت  الفرنسية،  كان 
مفاده  تشهرييًا  خربًا  الخطأ،  طريق  عن  الفرنسية 
بينام  قد مات!  نوبل  ألفريد  الديناميت،  بأن مخرتع 
كان أخاه لودفيغ نوبل هو املتوىف. ولكن، بدًال من 
تحقق الصحيفة من صحة خربها الصحفّي، قامت 
باالحتفال بهذا الحدث عرب نعٍي صاغته ِب: «الدكتور 
لقتل  بإيجاد وسائًال  ثريًا  أصبح  الذي  نوبل،  ألفريد 
وقت  أي  من  أرسع  بطريقة  الناس  من  عدد  أكرب 

مىض، قد مات األمس».

وبحسب بعض كّتاب السرية، قرأ ألفريد نوبل نعيه 
خرب  عىل  العنيف  الفعل  رد  من  وتفاجأ  بنفسه، 
وباخرتاعه،  به،  تنديد  من  تبعه  وما  الوفاة، 
الديناميت. شعر نوبل بخيبة أمل مام قرأه لكونه من 
دعاة  من  نفسه  ويعترب  للحرب  املناهضني  أشد 
حالة  واستحرض  القلق،  نوبل  انتاب  بعدها  السالم. 
ذكراه  بشأن  تساؤالت  عليه  تسيطر  وبدأت  املوت، 
سيكون  هل  موته،  بعد  الناس  عند  سرتسخ  التي 

مبنزلة (تاجر املوت) بالنسبة لهم؟
 

واستعادة  السيئة،  سمعته  محو  إىل  نوبل  سعى 
فقام  موته،  بعد  ذكرى  من  يستحق  وما  مكانته 
السويرسي  النادي  لدى  األخرية  وصّيته  بتوقيع 
الرنويجي يف باريس، إذ أراد أن يخلق بالجزء األكرب 
كرون  مليون   ٣١ بنحو  تقّدر  -التي  ثروته  من 
سويدّي آنذاك- استثامرات تعود أرباحها عىل شكل 
جوائز سنويّة سّميت ب «جائزة نوبل»، والتي مُتنح 
للناس رجاًال ونساًء ممن قّدموا مساهامت إيجابية 
كالسالم،  مختلفة  مجاالت  يف  البرشي  للجنس 
يف  وأخريًا  والطب،  واألدب،  والفيزياء،  والكيمياء، 
أي  دون  الحق)،  وقت  يف  أُضيف  (الذي  االقتصاد 

اعتبار لجنسية الفائز.

املدّمر  باخرتاعه  مشهوًرا  نوبل  ألفريد  يكن  مل 
إذ تم اإلعالن عن وصّيته  أيًضا،  فحسب، بل بعزلته 
بعد عام من وفاته. أثار هذا اإلعالن املفاجئ اهتامًما 
غوستاف  وبحسب  البدايات،  منذ  الناس  من  كبريًا 
قال:  الذي  نوبل  متحف  أمناء  كبري  كالسرتاند، 
«حقيقة أن مخرتع الديناميت قد عهد بأمواله لخلق 

لكن قبل الخوض يف ماهّية تلك 
الجائزة، ال بّد وأن نتطّرق إىل نبذة 
عن املخرتع الذي ارتبط اسمه بها؛ 

«ألفريد نوبل»

واملخرتع  الكيمياء،  بعامل  نوبل  جائزة  اسم  ارتبط 
ألرسة  ُولد  الذي  نوبل،  ألفريد  السويدي  واملهندس 
فقرية يف استوكهومل عام ١٨٣٣، إذ كان والده الذي 
من  يعاين  واملتفّجرات،  املعّدات  صناعة  يف  يعمل 
أزمات مالية مستمرّة، إىل أن تحّسنت أحواله وافتتح 
ورشة ميكانيكية يف روسيا وّفرت املعّدات للجيش 
إىل  عائلته  نقل  عىل  قادًرا  األب  فأأصبح  الرويس، 
الدرجة  من  بتعليم  األوالد  ليحظى  بطرسربغ  سان 

األوىل وعىل يد أهم املدّرسني.

للتكنولوجيا،  ألفريد نوبل حب واهتامم والده  ورث 
حيث برع االبن يف دراسته، وكرّس وقته يف دراسة 
اآلمن  واالستخدام  صناعتها  وبخاصة  املتفجرات 
لها. كان شغف نوبل واهتاممه واضًحا يف عدد من 
املجاالت األخرى، ال سيام يف األدب والشعر، وتعلّم 
اللغات، وأتقن منها الروسية، واألملانية، والفرنسية، 
مجال  عن  فضًال  بطالقة،  وتحدثها  واإلنجليزية 
الواليات  يف  به  وتخصص  درسه  الذي  الكيمياء 
املتحدة األمريكية. حصل نوبل عىل أول براءة اخرتاع 
من  بسلسلة  وأتبعها  للغاز،  عّداًدا  اخرتع  عندما  له 
«مادة  األبرز  اخرتاعه  إىل  وصوًال  االخرتاعات 
وزادت  جهة،  من  البرشية  أفادت  التي  الديناميت»، 

من مأساتها يف الوقت ذاته.

لدى  الواسع  والقبول  الرسيع  الرواج  اخرتاعه  القى 
العديد من العمالء املهتمني، فتهافتت عليه الجهات 
العسكرية، ورشكات البناء وإنشاء الطرق، ورشكات 
لذلك  نتيجة  نوبل  حقق  واملناجم.  التنقيب  أعامل 
شبكة  بناء  من  مكّنه  الذي  األمر  ضخمة،  أرباًحا 
يف  مختلف  مكان  مئة  يف  املصانع  من  ضخمة 

جميع أنحاء العامل، لتصنيع املتفجرات والذخائر.
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من  كل  إىل  املرشحني  قامئة  اللجنة  تسلّم  صارم، 
األكادميية امللكية السويدية للعلوم، املعنّية باختيار 
الفائزين يف مجال الكيمياء والفيزياء، وإىل معهد 
مجال  يف  الفائزين  باختيار  املعنّي  كارولينسكا 
الطب، وأخريًا إىل الربملان الرنويجي الختيار الفائز 
زوكرمان،  هارييت  تقول  العاملي.  السالم  بجائزة 
جامعة  يف  االجتامع  لعلم  الفخرية  األستاذة 
كولومبيا، ومؤلفة كتاب النخبة العلمية الذي يعترب 
اللجنة  أن  جًدا  الواضح  «من  نوبل:  جوائز  تاريخ 
قدر هائل  وأنهم يحصلون عىل  دقيًقا،  بحًثا  تجري 

من املعلومات من أولئك الذي تقّدموا بالرتشيح».

يفكّر  مبا  قويًا  إحساًسا  اللجنة  النظام  هذا  يعطي 
آخر  العلمّي، جنًبا إىل جنب مع عامل  املجتمع  فيه 
يتحلّوا  أن  اللجنة  ألعضاء  السامح  يف  يتلّخص 
وذلك  عليه،  يكونوا  أن  يجب  الذي  املطلق  بالصدق 
وبحسب  املرشحني.  اختيار  مبعايري  يتعلّق  فيام 
آغنيت والني ليفيفيتز رئيسة تحرير املوقع الرسمي 
لجائزة نوبل Nobelprize.org: «إن تقييامت اللجنة 
ّرسية للغاية وظلّت عىل هذا النحو منذ ٥٠ عاًما، لذا 
بإمكان اللجنة أيًضا كتابة ما يعتقدونه حًقا دون أن 

يعلم به أحد».

نوبل عرب التاريخ
منذ بدايتها عام ١٩٠١، مرّت سنوات مل مُتنح فيها 
مرّة،   ٤٩ اإلجاميل  عددها  وبلغ  نوبل،  جوائز 
األوىل  العاملية  الحرب  خالل  ومعظمها 
فأين   .(١٩٣٩-١٩٤٥) والثانية   (١٩١٤-١٩١٨)

تذهب أموال تلك الجوائز؟

 ينص النظام األسايس ملؤسسة نوبة عىل أنه إذا مل 
فيها،  النظر  يتم  التي  األعامل  من  أٍي  أهمّية  يتبنّي 
تُحجز أموال الجائزة حتى العام التايل، وإن مل مُتنح 
إىل  الجائزة  مبلغ  يُضاف  الوقت،  ذلك  الجائزة حتى 

األموال املقّيدة للمؤسسة.
فيام ييل السنوات التي مل مُتنح فيها جوائز نوبل:

 ،١٩٤١  ،١٩٤٠  ،١٩٣٤  ،١٩٣١  ،١٩١٦ الفيزياء: 
.١٩٤٢

 ،١٩٣٣  ،١٩٢٤  ،١٩١٩  ،١٩١٧  ،١٩١٦ الكيمياء: 
.١٩٤٠، ١٩٤١، ١٩٤٢

 ،١٩١٧  ،١٩١٦  ،١٩١٥ الطب:  أو  الفيزيولوجيا 
.١٩١٨، ١٩٢١، ١٩٢٥، ١٩٤٠، ١٩٤١، ١٩٤٢

جائزة سالم، من بني أمور أخرى، قد جعل الكثري من 
الناس مهتمني بالجائزة بشكل كبري».

قيمة جائزة نوبل

أيًضا  األكرب  باالهتامم  تحظى  نوبل  جائزة  كانت 
بسبب جائزتها املالية الضخمة، إذ كان العلامء عرب 
األقل،  عىل  النهضة  عرص  أوائل  منذ  التاريخ 
يحصلون عىل ألقاب مثل الفروسية (السري اسحق 
بدأوا  السنوات،  يف  التقّدم  ومع  مثاًال)،  نيوتن 
يحصلون عىل ميداليات وجوائز نقديّة، لكن أيًا من 
املتخمة  نوبل  حقيبة  من  تقرتب  مل  الجوائز  تلك 
أطروحة حول  الذي كتب  يقول كالسرتاند  بالنقود. 
كيف أصبح نوبل جًرسا بني العلم واملجتمع: «وّفرت 
لفهم  ملموسة  طريقة  للناس  نوبل  جائزة  أموال 
يزال  وال  فهمها  كان  التي  العلمية  االكتشافات 
أهل  من  األشخاص  من  معّينة  فئة  يف  محصوًرا 
االختصاص، ويجب أن يكون الفائزون بها مهّمني و 

يستحقون االهتامم».

بدًءا من رواجها األوّيل ووصوًال إىل بريق ميداليتها 
بسبب  حسنة  سمعة  الجائزة  اكتسبت  الذهبية؛ 
التي  املنهجية  وبفضل  البارزين،  الفائزين  اختيار 
عام  نوبل  لجنة  املُحكّمني يف  أفرقة  أوىل  وضعتها 
١٩٠١. وبحسب كالسرتاند، فإن أعضاء األكادميية 
يف ذلك الوقت كانوا متوتّرين من أن يكونوا محور 
االهتامم الدويل، فقد تنبأت صحيفة نيويورك تاميز 
بعد إعالن وصية نوبل عىل املأل عام ١٨٩٧، بأن هذه 
الجائزة من شأنها أن تجلب متاعب للسويد تفوق ما 
ستستسلم  أنها  كون  أمجاد،  من  البالد  حققته 
لسياسة انتقاء املفّضلني، ومن أجل حامية أنفسهم 
قرر  الخطأ،  األشخاص  اختيار  سخرية  من 
العلمي  املجتمع  يرشحها  توصيات  املُحكّمون طلب 

الدويل.

من  يُطلب  تبعه،  عام  كل  وبعد  العام،  ذلك  منذ 
األكادمييات،  وأعضاء  الجامعات،  وأساتذة  العلامء، 
وأعضاء  الجائزة  هذه  عىل  السابقني  والحائزين 
نوبل  لجوائز  مرشحني  تقديم  الربملانية  املجالس 
للعام التايل، وتعمل لجنة مكّونة من ٥ أعضاء لكل 
جائزة عىل تحقيق وصّية ألفريد نوبل مبنح الجائزة 
الذين قّدموا أكرب فائدة للبرشية، ويقومون  ألولئك 
انتقاء  وبعد  الرتشيحات،  آالف  ومراجعة  بالتامس 
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الكتشافه  واكسامن،  أبراهام  لسلامن 
للسرتبتومايسني وهو أول مضاد حيوي فعال ضد 

السل.
١٩٦٨: جائزة ألفريد نوبل يف العلوم االقتصادية يف 

ذكرى ألفريد نوبل تقدم كجائزة نوبل.
١٩٨٣: منحت األمريكية باربرا مكلنتوك جائزة نوبل 
يف الفسيولوجيا أو الطب الكتشافها عنارص جينية 

متنقلة.
٢٠١٠: روبرت ج. إدواردز من اململكة املتحدة مينح 
لتطوير  الطب  أو  الفسيولوجيا  يف  نوبل  جائزة 

التخصيب يف املخترب.
وذكرت  األدب.  يف  نوبل  جائزة  متنح  مل   :٢٠١٨
أن تضاؤل  األزمة،  السويدية، يف خضم  األكادميية 
الجمهور  ثقة  وانخفاض  النشطني  أعضائها  عدد 
هام سببان لعدم منح جائزة يف ذلك العام. وبدًال من 
ذلك أعلنت األكادميية عن جائزة نوبل يف األدب لعام 

٢٠١٨ أولغا توكارتشوك.
الوزراء  لرئيس  للسالم  نوبل  جائزة  منحت   :٢٠١٩
النزاعات  حل  يف  لجهوده  عيل  أحمد  آيب  األثيويب 
وكان  املجاور.  البلد  وإريرتيا  إثيوبيا  بني  الحدودية 
أصحاب  بجميع  االعرتاف  أيضا  الجائزة  من  الهدف 
يف  واملصالحة  السالم  أجل  من  العاملني  املصلحة 

إثيوبيا ويف منطقتي رشق وشامل رشق أفريقيا.
ومن بني الحاصلني عىل جائزة نوبل األخرى مارتن 
وباراك   ،(١٩٧٩) ترييزا  واألم   ،(١٩٦٤) كنج  لوثر 

أوباما (٢٠٠٩).

األدب: ١٩١٤، ١٩١٨، ١٩٣٥، ١٩٤٠، ١٩٤١، ١٩٤٢، 
.١٩٤٣

السالم: ١٩١٤، ١٩١٥، ١٩١٦، ١٩١٨، ١٩٢٣، ١٩٢٤، 
 ،١٩٢٨، ١٩٣٢، ١٩٣٩، ١٩٤٠، ١٩٤١، ١٩٤٢، ١٩٤٣

.١٩٤٨، ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٦٦، ١٩٦٧، ١٩٧٢

أسامء ملعت يف سامء نوبل
عام  تأسيسها  منذ  مرّة   ٦١٥ نوبل  جائزة  ُمنحت 
شخًصا   ٩٨٩ عىل  وتوّزع   ،٢٠٢٢ وحتى   ،١٩٠١

ومنظمة. وكانت حّصة النساء منها ٦٠ جائزة.

أول  فيلهلم كونراد رونتغن عىل  عام ١٩٠١: حصل 
جائزة نوبل يف الفيزياء الكتشافه لألشعة السينية.

امرأة حائزة عىل  أول  ماري كوري  أصبحت   :١٩٠٣
الفائزة  تعيينها  تم  عندما  الفيزياء  يف  نوبل  جائزة 
ويف  اإلشعاعي.  النشاط  يف  أبحاثها  يف  املشرتكة 
الكيمياء  يف  جائزة  عىل  أيًضا  حصلت   ١٩١١ سنة 

لعزل ودراسة العنرص الجديد الراديوم.
بريثا  واملؤلفة  النمساوية  البارونة  أصبحت   :١٩٠٥
للسالم،  نوبل  بجائزة  تفوز  امرأة  أول  سوترن  فون 
أملانيا  يف  السلمية  الحركات  مع  بعملها  اعرتاًفا 
واسع  نطاق  عىل  إليها  ينظر  كان  كام  والنمسا. 
معه،  تراءت  الذي  نوبل،  أللفريد  ملهمة  باعتبارها 

إلنشاء جائزة السالم.
منح  إىل  األوىل  العاملية  الحرب  أدت   :١٩١٤-١٩١٨
مل  الفرتة،  هذه  وخالل  نوبل.  جوائز  من  أقل  عدد 
متنح سوى جائزة سالم واحدة، إىل اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، "عن الجهود املبذولة لرعاية الجنود 
الجرحى وأرسهم"، يف عام ١٩١٧.  الحرب  وأرسى 
كام منحت لجنة الصليب األحمر الدولية جائزة نوبل 
الثالثة  املرة  يف   ،١٩٦٣ و   ١٩٤٤ عامي  يف  للسالم 

باالشرتاك مع رابطة جمعيات الصليب األحمر.
يف  نوبل  جائزة  مينح  آينشتاين  ألربت   :١٩٢٢
الفيزياء لعام ١٩٢١، لخدماته يف الفيزياء النظرية، 

وخاصة الكتشافه قانون األثر الكهريب الضويئ.
متنح  ال  نوبل  جوائز  من  العديد   :١٩٣٩-١٩٤٥

كالعادة خالل الحرب العاملية الثانية.
فائزين يف  ثالثة  فلمنج واحد من  ألكسندر   :١٩٤٥
الفسيولوجيا أو الطب، تقديًرا الكتشافهم البنسلني، 
من  الثاين  النصف  يف  األرواح  ماليني  أنقذ  الذي 

القرن العرشين.
١٩٥٢: جائزة نوبل يف الفسيولوجيا أو الطب متنح 
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أحبب فيغدو الكوخ

كونًا نريًا

وابغض فيميس الكون

سجًنا مظلام

~ إيليا أبو ماضي
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مغــالـطـة المـــذهــب الطـبـيعي
 هل كل ما هو طبيعي أخالقي؟

يستخلصون  عندما  األشخاص  يفتعلها  منطقية  مغالطة  الطبيعية،  املغالطة  أو  الطبيعي  املذهب  مغالطة 
استنتاجات حول طبيعة الواقع من مالحظات الطبيعة، دون األخذ يف االعتبار ما إذا كانت هذه املالحظات 
دقيقة أم ال. وقد طرح هذا املفهوم الفيلسوف الربيطاين جورج إدوارد مور يف كتابه مبادئ األخالق. وقد 
ساهم مور مع برتراند راسل ولودفيج فيتجنشتاين وقبلهم غوتلوب فريج يف تأسيس الفلسفة التحليلية. قاد 
السليمة  الفطرة  ملفاهيم  بتأييدهام  معروفني  وأصبحا  الربيطانية  الفلسفة  يف  املثالية  عن  التحول  ورسل 

واملساهمة يف األخالق ونظرية املعرفة وامليتافيزيقيا.

أكد مور أن الحجج الفلسفية ميكن أن تعاين من الخلط بني استخدام مصطلح يف حجة معينة وتعريف هذا 
الحجة  تّدعي  فقد  الطبيعي.  املذهب  مغالطة  اسم  االلتباس  هذا  عىل  أطلق  الحجج).  جميع  (يف  املصطلح 
األخالقية مثًال أنه إذا كان ليشء ما خصائص معينة، فإن هذا اليشء يكون «جيًدا». قد يجادل الساعي وراء 
املتعة بأن األشياء «املمتعة» هي أشياء «جيدة». يؤكد مور أنه حتى لو كانت هذه الحجج صحيحة، فإنها ال 

تقدم تعريفات ملصطلح «الجّيد». ال ميكن تحديد خاصية «الخري»، ميكن فقط عرضها وإدراكها.

أوضح الفيلسوف الربيطاين مور أن املغالطة الطبيعية كانت قيًدا غري رضوري عىل املعرفة والفهم البرشي. 
وجادل بأنه من املمكن معرفة الحقائق حول العامل بشكل مستقل عن العملية التي جرى من خاللها التحقق 
التكرار األبسط لتعريف املغالطة الطبيعية هو أن مور  من صحة هذه الحقائق باعتبارها حقائق. 
«سيئ»  أو  «جيد»  هو  ما  يعرف  أن  للمرء  ميكن  أنه  اعتقد 
بشكل مستقل عام إذا كانت املعرفة أتت من الله 

أم ال مثًال.

هو  الطبيعي  املذهب  مغالطة  أن  القول  ميكن 
نختربه  الذي  عاملنا،  بأن  السائد  االعتقاد 
للواقع.  دقيق  تصوير  هو  الخمس،  بحواسنا 
إىل  البرش  مييل  إذ  معرفًيا،  تحيزًا  ذلك  ميثل 
من  فقط  تجربته  ميكنهم  ما  بأن  االعتقاد 
خالل حواسهم الخمسة هو حقيقي. أولئك 
يف  سيؤكدون  الفكرة  بهذه  يؤمنون  الذين 
مثل  آخر،  يشء  أي  أن  األحيان  من  كثري 
النظريات العلمية واإلحصاءات، هو مجرد 

هراء مختلق.



أمثلة:
الصيغة املنطقية: 

إكس ما هو كائن، ومن ثم إكس ما ينبغي عليه أن 
يكون.

إكس ما هو غري كائن عادة، ومن ثم إكس ال ينغي 
عليه أن يكون.

من  خاطئة  تكون  أن  هي/ينبغي  الجنسية  املثلية 
ليست  ألنها  أخالقية)  (خاصية  األخالقية  الناحية 
الجنسية  املثلية  أو  طبيعية).  (خاصية  طبيعية 
ليست عادية (خاصية طبيعية)، لذا فهي/ينبغي أن 

تكون ال أخالقية (خاصية أخالقية).

(إكس)  الجنسية  املثلية  أن  واعتربنا  ذلك  حللنا  إذا 
ليست طبيعية (إكس غري طبيعي)، فإننا نجادل يف 
أن املثلية الجنسية مغلوطة أخالقًيا (إكس ال ينبغي 
كذلك).  ليس  (إكس  طبيعية  ليست  ألنها  وجوده) 
يستند االدعاء بأن املثلية الجنسية ليس أمًرا طبيعًيا 
عىل تعريف الحياة الطبيعية عىل أنها ما هو «شائع 
الحدوث». ميكننا أن نرى الخلل يف هذه الحجة من 
أمور  والرسقة  والغش  الكذب  بسيط:  تشبيه  خالل 
طبيعية (يف أن معظم الناس يفعلون ذلك يف وقت 
الترصفات  لكن هذا ال يجعل هذه  ما من حياتهم)، 

جيدة من الناحية األخالقية.

للناس،  والعلل  األمراض  تسبب  الطبيعة  آخر:  مثال 
وعالج  الطبيعة  يف  التدخل  أخالقًيا  الخطأ  من  لذا 

املرىض باألدوية.

إذا فرسنا ذلك، ميكننا القول أن االدعاء بأن الطبيعة 
هو  ملا  إعالن  هو  للناس  والعلل  األمراض  تسبب 
ما  نشتق  ثم  ومن  العامل)،  يف  طبيعية  (خاصية 
(ينبغي) أي أنه (ال ينبغي أن نتدخل). قد يكون ذلك 
األساسية  املغالطة  أن  أن  التذكر  علينا  لكن  مربكًا، 

هنا هي استنتاج ما ينبغي مام هو كائن.

طوال  كائن)  هو  ما  (أو  الطبيعة  نعارض  نحن 
كخط  الطبيعة  استخدام  أحيانًا  ميكننا  ال  الوقت. 
بسبب  ندينها  أخرى  أحيان  ويف  أخالقي،  أساس 

إهاملها وعدم اكرتاثها بالجنس البرشي.

يف  املغالطات  أخطر  من  الطبيعية  املغالطة  تعد 
أو  املؤلف  يفرتض  عندما  تُفتعل  البالغة.  تاريخ 
املتحدث أن هناك عالقة طبيعية وثابتة بني األشياء، 
استخالص  الحجة  تحاول  والبرش.  الطبيعة  مثل 
إىل  األشياء  تستند  أن  يجب  كيف  حول  استنتاج 
كانت  لو  كام  طبيعي،  هو  مبا  تتعلق  ادعاءات 

الطبيعة يف حد ذاتها نوًعا من السلطة.

قد  فكرتني  ربط  الطبيعي  املذهب  مغالطة  تتضمن 
تبدوان مرتبطتني لكنهام ليستا كذلك فعًال:

الطبيعية  املغالطة  جوانب  أحد  للطبيعة:  االنجذاب 
هو الفكرة (الخاطئة) القائلة بأن كل ما هو طبيعي 
ال ميكن أن يكون خطأ. ومن ثم، إذا متكنا من العثور 
أن  فيجب  الطبيعة»،  «يف  معني  لسلوك  مثال  عىل 
يكون هذا السلوك مقبوًال للبرش. وبشكل عام، فإن 
االنجذاب للطبيعة هي فكرة أن األشياء «الطبيعية» 

أفضل من األشياء «املصطنعة».

الطبيعية هي فكرة  «املغالطة  بينكر:  يقول ستيفن 
أساس  كان  لقد  جّيد.  الطبيعة  يف  يوجد  ما  أن 
الداروينية االجتامعية، االعتقاد السائد بأن مساعدة 
الفقراء واملرىض ستعيق طريق التطور الذي يعتمد 
عىل مبدأ البقاء لألصلح. اليوم، يدين علامء األحياء 
العامل  وصف  يريدون  ألنهم  الطبيعية  املغالطة 
األخالق  الناس  يستنبط  أن  دون  بأمانة،  الطبيعي 
التي يجب أن نترصّف بها (كام يف:  الطريقة  حول 
إذا كانت الطيور والحيوانات متارس الجنس أو تقتل 

الفراخ أو أكل لحوم البرش، فهذا أمر عادي)».

من  آخر  جانب  «املاهية»:  من  «ينبغي»  اشتقاق 
مغالطة الطبيعة هو االنتقال من «حقيقة» أي كالم 
يكون  قد  إلزامي.  كالم  إىل  وصفي،  أو  تعريفي 
االستنتاج حول الواجبات األخالقية أو حول الحاالت 
املثالية، لكن االفرتاض غري املعلن (والخطأ) هو أنه 

يجب علينا دامئًا قبول األشياء كام هي.
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البعض أن اتهامات املغالطة الطبيعية هي تكتيكات 
بالغية غري متسقة وليست اكتشاف مغالطة.

ما هو نقيض مغالطة املذهب 
الطبيعي

املغالطة الطبيعية هي عكس املغالطة األخالقية، إذ 
أخالقيات  أو  أخالقي  معتقد  عىل  الحجة  تعتمد 
لدعم  األخالقية  املغالطة  استخدام  ميكن  شخصية. 
أو  عادل  أو  جيد  أو  صحيح  ما  شيًئا  بأن  االدعاءات 

خاطئ بدالً من كونه مجرد صحيح أو خطأ.

لتربير  األخالقية  املغالطات  تُستخدم  ما  غالًبا 
يتجاهلون  إذ  الالإنسانية.  واملامرسات  السياسات 
احتامل وجود مغالطة طبيعية أو فكرة أن األخالق 
عىل  الكالسيكية  األمثلة  من  موضوعية.  ليست 
بأن  القائلة  الشائعة  الحجة  األخالقية  املغالطة 
املنطق  هذا  يتبع  منها.  اإلفالت  ميكن  ال  الجرمية 
سبًبا منطقًيا ألنه يشري إىل أن الجرمية ستؤدي إىل 
العديد من العواقب. ومع ذلك، هناك حاالت ثبت فيها 
إذ  منها،  اإلفالت  ميكن  ال  الجرمية  بأن  القول  زيف 

استطاع العديد من املجرمني اإلفالت من جرامئهم.

املغالطة األخالقية ليس لها عالقة باملذهب الطبيعي 
الصواب  هو  ما  املرء  إدراك  بكيفية  أكرث  تتعلق  بل 
أن  عىل  املغالطة  هذه  تنص  املجتمع.  يف  والخطأ 
األشياء  بعض  وأن  بطبيعتها  سيئة  األشياء  بعض 
أو  الثقافية  جيدة بطبيعتها دون االعرتاف باملعايري 

املتغريات األخرى، مثل التفضيالت الفردية.

نقد مغالطة املذهب الطبيعي
واقرتاح  الطبيعية  املغالطة  لرفض  البعض  ذهب 
ماكينيزي  رالف  فاقرتح  املشكلة،  لهذه  حلول 
«العمليات املرتبطة»، باعتبار أن املشكلة الرضورية 
أو  الغايات  ذات  األشياء  بطبيعة  فعلًيا  مرتبطة 
األهداف الضمنية (استعامل الساعة لتقييم الوقت، 
والساعة  الجيدة  الساعة  بني  التفريق  ثم  ومن 

السيئة ملعرفة ماهية الوقت).

أما البعض اآلخر انتقد بعض االستخدامات لدحض 
املغالطة الطبيعية الفتقارها إىل األسس املنطقية، إذ 
املغالطة  إىل  يُلجأ  ما  «غالباً  والرت:  أليكس  كتب 
حول  حدود  وضع  بغرض  هيوم  وقانون  الطبيعية 
هذان  ويظهر  األخالق.  يف  العلمي  البحث  نطاق 
يقول  قد  بينام  قّوة.»  أي  بال  أنهام  االعرتاضان 

28



إنجازات مشروع
بيت الحكمة الثاني
لشهر فـبــرايـــــر 2023
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ترجمة مقاالت ويكيبيديا إلى اللغة العربية

المحتوى  مثرًيا  مقال   240 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
  10 مليون زيارة  خالل شهر فبراير.
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ترجمة الكتب
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ترجم مشروع بيت الحكمة في شهر ينــــايـــــر األكاذيب التأسيسية 
للخلقية  للمؤلف فاميك آرن رع 600 صفحة.



الفيديوهات

فــــبرايــر  شهر  في  فيديوهات   10 الحكمة  بيت  مشروع  نشر 
وحققت هذه الفيديوهات أكثر من  6 مالييــن مشـاهدة منصات 

فيسبوك وانستغرام ويوتيوب.
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نـجــعـل غـيـر الُمــــتـاح ُمـــتاحــًا


