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 مقدمــة

 

 رشك املعرفــة

  

من هو السيد ، أنت أم العامل املعارص ؟ حيث ميأل العامل عقلك من كـل الجوانـب  

 باملحادثات واملحارضات والصحف والتلفاز واالنرتنت وعليك أن تكون الحارس الذي يصغي

 تحـت رحمتـه يف  ما يستحق التذكر ويقرر ما هو حقيقـي ومـا هـو زائـف وإال تصـبحإيل

حياتك التي تعيشها يوما بيوم ولن تنقذك يف هذه الحال أيـة موسـوعة تشـتمل عـىل كـل 

الحقائق واألسامء واألمـاكن ، كـام أننـي أظـن أنـك قـد تتوقـف عـن القـراءة عنـدما تـرى 

) حيث قد تسأل نفسك ماذا يعني هذا االصـطالح ؟( املغالطات الطبيعية " اصطالحا مثل 

ن مثة مقال يتناول مسألة التحليل االقتصادي ، هنا قد ال تبدأ القـراءة عـىل وإذا ما اتضح أ

ًاإلطالق ، فإذا مل تكن ملام باملفاهيم التي تجعلك تشـعر بالثقـة بأنـه بإمكانـك تقيـيم مـا 

تسمعه أو تقرأه فإن دفاعك الوحيد هو أن تتوقف عن االستامع ، كم مرة شعرت بالدونية 

ًك ألشخاص وليس بناء عىل تقيـيم ناضـج لسياسـة الحكومـة ألنك تعرف أنك أعطيت صوت

 االقتصادية والخارجية ؟ 
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" أو " اشـرتاكية "  السياسـات بأنهـا يواألسوأ من ذلك خـداع الـذات حيـث نسـم 

ونحن نعـرف يف قـرارة أنفسـنا أننـا نخفـي جهلنـا " انعزالية " أو " إمربيالية " أو " رجعية 

 .خلف تلك الكلامت

ًرث من خمسني عاما من عمري يف التدريس بالجامعـة مـن كورنيـل لقد قضيت أك 

ر دهشـتي هـو وجـود هـذا اومرييالند يف أمريكا إىل كانرتبري وأوتاجو يف نيوزنالندا وما أثـ

العدد من الشباب النابه بالجامعات ومع ذلك نكتشف أننا مل نعلمهم كيف يفكـرون بعـد 

لدراسية وساعات التصحيح التـي وهبتهـا تخرجهم ، وبرغم عرشات املحارضات والحلقات ا

لتالميذي إال أنني ال أعتقد أنني أعطيتهم عصارة خربيت يف الحياة ، إن هـذا الكتـاب يقـدم 

 فإن عقلك ل ما تقرأه وتسمعه وتراه ، وبدونهً مفهوما متكنك من التحليل الناقد لك20لك 

تـاريخ واالقتصـاد والسياسـة لن تتوافر لديه اآللية لتشـكيل آرائـك يف األخـالق والـدين وال

 . الدولية وحتى ما يجب أن تأكله 

أتحدث كـام لـو ب شيق ومقبول ، ففي بعض األحيان أمتنى أن أكون قد كتبته بأسلو

 ألولئك املحبطني مام تعلموه يف الجامعـة ، وعـىل أيـة حـال ، مل يتجـاوز اكنت أوجه حديث

 واحـدا  أنـتزمون تجاوزها ، ولـو كنـتبعض الناس الذين أعرفهم املرحلة الثانوية وال يعت

من هؤالء فإنني لن أهملك يف هذا الكتاب وإذا مـا أرصرت عـىل موقفـك لـن تتـوافر لـك 

املعرفة العميقة أو الخربة املتخصصة التي تتوافر لدى خـريج جامعـات مثـل اكسـفورد أو 

ـورن أو أ ـيدىن وميلـب ـوينز ـس ـو أو ـك ـتون أو تورونـت ـارد أو برنـس ـدج أو هارـف ـد كامربـي وكالـن

 خريجي تلـك الجامعـات يف تلـك يكون بإمكانك أن تتفوق يف فكرك عىلواونتاجو ولكن س

 . املرحلة الحرجة 

 

 إنني أنشد املودة مع القارئ

  

سوف اطلعك يف هذا الكتاب عىل رؤيتي يف العامل املعارص ، ولكـن قـد يصـيبني 

 شـخص لديـه عقـل اإلحباط الشديد إذا ما تسببت يف إحداث تغيري يف تفكـريك فكـل 
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ناـقـد يتوـصـل إىل اـسـتنتاجات ترفـضـها عـقـول الـعـامل املـعـارص ، وهـنـاك ـفـرق ـبـني األدوات 

التصويرية التي تحتاجها لفهم العامل املعارص وتضمني مـا تتعلمـه يف رؤيـة شـاملة ، ولقـد 

 أوصلني النقد االجتامعي إىل آراء بشأن االقتصـاد السـيايس أكـرث مـيال إىل اليسـار منهـا إىل

اليمني وإىل الحكم بأن األصولية الدينية وما بعـد الحداثـة هـام عـدوان للعلـم وإىل تبنـي 

أن " وجهة نظر بشأن العالقات الدولية تفضل الدولية عىل القومية ، وقد يكون من األمان 

 ، وما يجعـل األمـر مثـريا هـو أنـه يعطيـك يف النهايـة الثقـة يف ةأخفي وجهة نظري الناقد

 .  صورة للحالة البرشية التي ميكنك الدفاع عنها قدرتك عىل رسم

لو كان لدينا جميعا أدواتنا ، إذن ملاذا نختلف ؟ فهناك معتقدات وقيم معينة تعتـرب 

أكرث أهمية من التحليل ، فلنفرتض أن هنـاك شخصـني يتفقـان عـىل أن التصـميم الـذيك ال 

 الـلــهدلة التقليدية عىل وجـود ميكن له أن يكون بديال عن نظرية النشوء واالرتقاء وأن األ

 أن اإلميان هو  صالحة فقد يكون لدى املرء إميان شخيص يعتربه صادقا وآخر قد يعتقد غري

د بـني  واحـد مـن املفـاهيم العرشيـن مـا يوحـببساطة مسألة تثقيف اجتامعي وال يوجـد

 يف هذين الشخصـني مبعنـى جعلهـام شخصـني لـديهام األدوات األساسـية التـي يحتاجانهـا

تحليل سلوكيات السوق وكالهام يتفقان عىل أن توفري املسـاواة االقتصـادية للجيـل الحـايل 

ًيعني منوا اقتصاديا أقل يف الجيل التايل ، وال توجد أداة تصورية توحد بينهام إذا ما أعطـى  ً

 . أحدهام قيمة للمساواة واآلخر أعطى قيمة عظيمة للنمو املادي 

رف كثريا عن العامل املعارص حتى ميكنك تحليل جب أن تعهناك حقيقة تستو

األشياء ، فمعرفة كل يشء تعترب انتقائية إىل درجة معينة وحتى لو كنـت ذا علـم 

غزير فإن املعرفة الجديدة قد تداهمك وتغري من آرائك ولنأخذ مثال االفرتاض بأن 

ف بشـأن املساواة الكبرية يف الدخل وامللكية تعوق النمو ، حيث كان هناك اخـتال

ما إذا كان هذا حقيقيا مبعنى أن هناك استثناءات كبرية مثـل السـويد وهـي بلـد 

عىل درجة كبرية من املساواة وكذلك من النمو الهائل ، ولكن إذا مل تستطع أن تبـني 

  يكـون لـديك حجـة ةالسبب يف أن املساواة قد تزيد من النمو فإنـه يف هـذه الحالـ
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 ا صـغرياك تفسريها ، فالسويد قد تكـون حالـة خاصـة وبلـدتستقيها من حقائق بينة ميكن

وبها مهاجرون قالئل نسبيا وبها تنوع عرقي أقل ، وهذا ال يزيد عـن كونـه اسـتثناء يثبـت 

 . القاعدة 

 أجـراه كـل مـن سـام 2006وبعد أن أنهيت هذا الكتاب ، عرثت عىل بحث منذ عام 

بعـد مـن م جايـاديف ، فهـام يـذهبان أم وأرجـوباولز وهو عامل اقتصاد أكن له كل االحـرتا

سبب يف أن عدم املساواة ميكن أن يعـوق النمـو ، وإن شـئنا الحقائق الجلية ليك يوضحا ال

 كلام ساد عـدم املسـاواة يف مجتمـع مـا زاد عـدد النـاس الـذين ميتهنـون حراسـة التحديد

تصادي مبعنـى اآلخرين ، وهذا نوع من العمل يعمل ببساطة عىل تدعيم البناء الهرمي االق

 حامية سلطة وامتيازات من يرتبعون عىل القمة ومنع من يقبعون يف القاع من تهديهم هأن

 . ، فمهنة حراسة اآلخرين بالتايل تعترب مهنة غري منتجة من حيث العمل عىل زيادة النمو 

وهـي بلـد يعـم بهـا عـدم ( من القـوى العاملـة يف أمريكـا % 24يعتقد الباحثان أن 

تهنون ذلك العمل والذي يتدرج من حامية األمـالك مـن الـذين لـيس لـديهم  مي)املساواة 

إىل ) ـكـالحراس وـكـامريات االـسـتطالع واالـسـتعانة بـقـوات لقـمـع أي مـتـرد داـخـيل ( أـمـالك 

املرشفني الذين يقضون كل وقتهم للتأكد من أن العامل األجانب يترصفون حسـب اللـوائح 

ت مهنـة الحراسـة وال ون تحـبرية مـن املهنيـني ينضـود أن نسبة كوالقوانني كام أنني أعتق

ادات  عىل املحامني والقضاة ولكن ينسحب عىل املحاسبني القانونيني وقيـينطبق هذا فقط

 .  التجارية املتنوعة هممصالحجامعات الضغط الذين يحمون 

(  الفكرة هي أن فهـم أساسـيات االقتصـاد  و املزيد ليك أقرأه ،يمن الواضح أن أمام

يعترب متطلبا رضوريـا عنـد اتخـاذك القـرار بشـأن السياسـة ) تي يقدمها لك هذا الكتاب ال

 . االقتصادية ولكن هذا ال يكفي إذ عليك أن توسع قاعدتك املعرفية 

اآلن أمتني أن تكون راضيا عام ميكن أن يقدمه هذا الكتاب وهو عرشون أداة 

رؤيتك الخاصـة ، إن تسـعني يف تسمح لك مبواجهة العامل املعارص والبدء يف تكوين 

  يرفضـون وجهـة نظـري وكـذلك  الـذين ميثل أهميـة بالنسـبة ألولئـك منهاملائة
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بالنسبة ألولئك الذين يؤيدونها وكل فرد سوف يكون أكـرث قـدرة عـىل الـدفاع عـن وجهـة 

نظره بعد قراءة الكتاب مام كان من قبل ، حيث سأقوم باستبعاد نقاط اللبس التي تعوق 

 مثل اإلميان السـاذج باإليجـار والسـعر والـتحكم يف األجـور والتوجـه نحـو الطبيعـة الفهم

..... بحجة أخالقية ورفض العلم باعتباره وجهة نظر من بني العديد من وجهات النظر الـخ 

وأفضل يشء هو أن تكتسب الثقة التي تعتقد أنها طريقك يف العامل املعـارص ال أن تكـون . 

 . تحت رحمته 

 

 يم الدالة واملفاهيم املضادةاملفاه

  

عىل امتداد قرن ونصف القرن أثرت الفلسفة والعلوم االجتامعية واالقتصاد والعلـوم 

لغتنا بتزويدنا بـبعض الكلـامت والعبـارات املدهشـة ، كـل منهـا تعـرب عـن عىل الطبيعية 

 تأطلقـ قـد ا طريقـة للتحليـل و املرتبطة ببعضها وتشـكل يف مجموعهـطائفة من األفكار

 . ألنها تتميز بأنها تجربك عىل مامرسة التحليل الناقد " مفاهيم دالة " عليها 

ولقد وجدت خمسة عرش منها بالرجوع إىل ما كتـب عـن قضـايا جدليـة يف األخـالق 

والسياسة والعلوم ونظرية الذكاء واختالفات األجناس يف نسبة الذكاء ، والسياسة الخارجية 

 .  وقليال عن االقتصاد وتاريخ الجامعات العرقية األمريكية للواليات املتحدة األمريكية

هناك مفاهيم أخرى تشبه من الناحية الشكلية املفـاهيم الدالـة ولكنهـا تعتـرب 

مبثابة الذئاب يف مالبس الحمالن حيث يبدو أنها تقدم وسـيلة للتحليـل ولكـن تلـك 

ولقـد . دة منهـافـاخاويـة ال الوسيلة ال تخـرج عـن كونهـا مجـرد كلـامت أو وسـيلة 

أطلقت عىل تلك املفاهيم مسمى املفـاهيم املضـادة ألنهـا تعـوق مامرسـة التحليـل 

الناقد وذلك من خالل تحقري العلوم ألن معتنقيها ال يحبون العلم أو يسـيئون فهمـه 

ً، وسوف أضيف خمسة منها إىل الخمس عرشة مفهوما الحقيقيـني لـيك أكـون قامئـة 

  مـن خاللـه يف الكتـاب ، تيـب الـذي يظهـرونم بالرت مفهوما ، وسـوف أرتـبه20من 
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وبالنسبة للمفاهيم املضادة تجدر اإلشارة إىل أنها قدمية قدم البرشية ، أما املفاهيم الدالـة 

 . موس اكسفورد يف اللغة اإلنجليزيةسوف اكتب تاريخ دخولها اللغة واستخدامها حسب قا

 

 ) الفلسفة األخالقية  : 1785( ية العامل

 

ن أول من صاغ هذه القاعدة هو إميانويل كانت حيث كان يعتقد أنهـا سـتحل كـل إ

تقييد استخدامها وتقـول تلـك  واملشكالت األخالقية ولكن قام املفكرون املحدثون بتنقيتها

ثبـات املنطقـي إذ ال يصـح أن  باإلًعت مبدأ أخالقيا فعليك أن تدعمـهالنظرية إنك إذا وض

إذ إن ) إىل اختالف معني يف األحوال بدون اإلشارة ( يف يوم آخر متتدح الكرم يف يوم وتذمه 

يع يجعل من فكرك أمرا رتيبا إال أنك سوف تدهش مـن أن ذلـك ينقـي الجـدال ذلك الصن

األخالقي ، فهو عىل سبيل املثال ، يضع العنرصيني يف موقف مستحيل إذ عليهم أن يعلنـوا 

دهم إىل األسود أو أنهم يتفوقون عىل السود أنهم برش من درجة دنيا يف حال تغري لون جل

 . يف بعض السامت مثل الذكاء الذي يتطلب تقديم الدليل عىل عكس ما نعلن 

 

  رطانةال

 

نحن نيسء إىل املنطق عندما نستخدمه لتقديم  دفاع تدلييس عن يشء ما ، وهذا 

 يبـدو عليهـا أنهـا يتم أساسا باالعتامد عىل اللغو املخادع والذي يقصد بـه العبـارات التـي

 . تدعم الحقائق ولكنها يف واقع األمر أبعد ما يكون عن الحقائق 

خذ مثال اإلدعاء بأن االسكتلنديني ـ عىل عكس اإلنجليز ـ هـم شـعب نبيـل وإذا 

،  " إنه ليس اسكتلنديا حقيقيـا" ما وصفت اسكتلنديا بأنه كاذب ورشير قد يقال لك 

 االسكتلنديون يعترب إدعاء غري واضـح ، فكرامـة أيـة  هم طإذن اإلدعاء بأن األخيار فق
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جامعة ميكن الدفاع عنها وذلك بتعريف تلك الجامعة بأنها تستبعد األرشار حيث ال يوجد 

 . أي عائق أمام خريية االسكتلنديني والذي يعترب يف واقع األمر خداعا 

إسـاءة   عـنمفهـوم الزيـف لـيك يكشـف) 1994 ـ 1902(لقد استخدم كـارل كـوبر 

استخدام اللغو ، فإذا قدم أحد األشخاص إدعاء عن حقيقة ما ، عليك أن تسأله عن الدليل 

الذي يعارضه وإذا مل يقل شيئا فإن كالمه ال يعدو كونه كالما فارغا ، ومن املغـري أيضـا أن 

ـيـن يف النـشـوء اءة إىل يشء ـمـا حـيـث إن نظرـيـة دارونيسء اـسـتخدام مفـهـوم اللـغـو لإلـسـ

 . لها أعداء كثريون واالرتقاء 

 أوجـه دى خطـأهم كـاممـ عبارة عن لغو فارغ وسـوف أبـني قون أنهاويقول املتحذل

 . خطايب إىل األعداء السذج للنظرية وهم من يؤمنون بيشء اسمه التصميم الذيك 

 

 الفلسفة األخالقية) : 1903(طة الطبيعية لاغامل

  

حقائق أو القـيم ، فعـىل سـبيل يجب أن يكون املرء حذرا من الحجج املستقاة من ال

) إذا ما اعتـربت حقيقـة ( املثال ، إن الحقيقة التي تقيض  بأن الشنق ال مينع جرمية القتل 

والتـي " العني بـالعني " ال تعني أن عقوبة اإلعدام خطأ ، وقد تكون لديك قيم عىل شاكلة 

 . ًتجعل من الحقيقة أمرا غري فاعل 

 

 )الفلسفة األخالقية  :2000( مدرسةالتسامح طةمغال

 

 مـام ,"اميةسـًال تكن متشـددا فالتسـامح فضـيلة " ول رمبا سمعت شخصا يق

يجعل الوضع غريبا نظرا ألمناط السـلوك التـي ال نتسـامح معهـا مثـل الـرتبح مـن 

ًالبؤس اإلنساين وهناك حجة سفسطائية تضفى عىل هذا التوجه نوعا من االحـرتام 

أن نحرتم القيم لدى أي شـخص ألننـا ال ميكـن أن حيث تبني أنه من الواجب علينا 

 نوضح أن أية قيمة أفضل من أخرى وذلك يجعل من أية محاولة لتربيـر مـا لـديك 
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ًمن مثل أمرا مشكوكا فيه ، ولقد ساد هذا االتجـاه يف أعـامل ولـيم جـيمس وتبنـاه علـامء 

د الحداثـة الـذين كـام يـروج لـه اآلن علـامء مـا بعـ, النرثوبولوجيا مثل روث بينيـديكت ا

 . يعتقدون أنهم هم الذين أتوا به 

 

 مضاد الطبيعة

  

ًيعترب هذا مفهوما مضادا فإذا ما اسـتوعبت السفسـطة الطبيعيـة عـن حـق تولـدت  ً

ًلديك مناعة ضدها ولكنها تستحق التحليـل ألنهـا تسـبب أذى كثـريا ، حيـث إنـك عنـدما 

 سمة الخطـأ بطريقـة يفـرتض فيهـا أن فإننا نسبغ عليه" غري طبيعي " تصف شيئا ما بأنه 

إن الطبيعة ال تخربنا بأن شيئا ما صح أم . تحجب البحث يف نتائجه مبا فيها النتائج املفيدة 

 . خطأ ، حيث ال توجه أية إدانة مثال للمثليني جنسيا كام نفعل نحن 

 

 ) العلوم االجتامعية  : 1877( العينةالعشوائية

 

ن الشك يف االقرتاعات ألن العينة عادة مـا تكـون صـغرية غالبا ما ينتاب الناس نوع م

نسبيا، وهم يف هذا مخطئون ، فإذا كانت العينة عشوائية حقـا ال داعـي ألن تكـون كبـرية 

جدا فالعينة العشوائية هي تلك العينة التي يـتم اختيارهـا بشـكل دقيـق طبقـا للظـروف 

 هو فالبديل الوحيد  ذات مصداقية نةًاملحيطة ، وإذا ما كان يبدو غريبا أن تكون تلك العي

ً أجـرى جهـاز املختـار األديب اقرتاعـا تليفونيـا أظهـر أن النـدون يف 1936 ففي عـام ,التحيز

طريقه للتغلب عىل روزفلت يف االنتخابات الرئاسية ، إال أنه يف تلك األيام كانت قلة فقـط 

 ممـن مل يكـن لـديهم يـة الفقـراء غالب أعطى لديها أجهزة تليفون باستثناء األثرياء وبالتايل

 .  أصواتهم لروزفلت مام جعله يكسب السباق بفارق هائل تليفونات
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 ) العلوم االجتامعية  : 1912( نسبة الذكاء 

 

 أدخـل 1912 بنرش أول اختبار ذكاء حديث ، ويف عـام 1905قام الفريد بينيه يف عام 

حيث تعطـي لكـل طفـل "  IQ الـ " اء نسبة الذك" عامل النفيس األملاين وليم شيرتن مفهوم 

درجة معينة تبني ما إذا كانت مالمئة لألطفال الـذين ينتمـون إىل نفـس الفئـة العمريـة أو 

ًتعادل أداء األطفال األصغر أو األكرب سنا ، وقد ال تكون اختبـارات نسـبة الـذكاء محببـة يف 

كثـري مـن النـاس بـدءا مـن أيامنا هذه إال أنه ميكنني القطع بأنهـا ال تـزال تحـدد مصـري ال

املحكوم عليهم باإلعدام إىل أولئك الذين يحتاجون بدال لإلعاقـة حتـى أولئـك الـذين نريـد 

 . تصنيفهم عىل أنهم موهوبون 

إن القليلني من العامة يفهمون مغزى الدرجة املتحصلة من اختبار نسبة الـذكاء كـام 

جـات ذلـك االختبـار لهـا قيمـة ألنهـا إن در. أن الضبابية بشأن قيمتها تعترب عامـة تقريبـا 

ترتبط بإنجازات ذات قيمة مثل األداء الجيـد باملدرسـة ، ولـيك تقيمهـا ، عليـك أن تـتعلم 

العـودة إىل املتوسـط " املقصود مبعامل االرتباط وهو الذي يقـوم عـىل مبـدأ يطلـق عليـه 

 " .الحسايب 

 

 )الطب  : 1938(  الوهمي العالج

 

يعمـل يف )  مفعـولمع اعتقـاده إنهـا ذات( بة من السكر ريض حإن مجرد إعطاء امل

د  الـوهمي أيـة آثـار جيـدة غـري اعتقـا ملسـألة العـالحالغالب عىل تخفيض آالمه ، فلـيس

 الوهمي قد تتأثر السياسة الدوائية الرشيدة بفعل الرغبة املريض فيه ، وبدون فكرة العالج

 . البائسة من قبل من أصيبوا باملرض 
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 )العلوم االجتامعية  : 1922(كاريزما تأثري ال

  

عندما يتم تطبيق أسلوب معني من قبـل مبـدع أو عـامل مفعـم بـالحامس فـإن هـذا 

 حيـث يشـعر املـرىض أو الطـالب أنهـم تحـت املالحظـة  ,األسلوب قد ينجح لذلك السبب

 مـن ًوبالتايل يستفيدون نفسيا كـام أن االثـارة املتـوفرة يف املرشوع تشـجعهم عـىل املزيـد

 . النشاط 

 

 )االجتامعية العلوم :1875( املجموعةالضابطة

  

 الوهمي والكاريزما مبثابة حاالت خاصـة مـن املتغـريات املحـرية تعترب تأثريات العالج

 أثرائيـا افاملتغري املحري هو أي يشء يؤثر سلبا عىل مـا تحـاول قياسـه فـنحن نقـدم برنامجـ

 للعب مصمم لرفع نسبة الذكاء لألطفال الذين يذهب فيه أطفال ما قبل املدرسة إىل مركز

يقعون تحت خطر تصنيفهم متخلفني عقليا ، وطوال الربنامج نقوم باختبار نسـب ذكـائهم 

وذلك من أجل مراقبة تقدمهم ، ولنفرتض أنهم وصلوا يف نهاية  الربنامج إىل درجـات ذكـاء 

 . أعىل 

 ما الذي أدى إىل رفع نسبة ذكائهم ؟ : يربز سؤال 

ًل هو حقـا الربنـامج الرتبـوي ؟ أم هـو كـل األمـور األخـرى التـي تـم عملهـا مثـل ه

 سـاعات كـل يـوم ، والغـداء الـذي يتناولونـه يف مركـز 6إخراجهم من بيئتهم الرديئة ملدة 

اللعب باإلضافة إىل التعرض املتواصل الختبارات الذكاء ، وكان السبيل الوحيـد إلبطـال أثـر 

تخدام املجموعـة الضـابطة وهـو أن تختـار مجموعـة مـن نفـس املتغريات املحرية هو اسـ

 . السكان وتخضعهم لكل يشء باستثناء الربنامج اإلثرايئ وحينئذ تحصل عىل اإلجابة 
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 )االجتامعية العلوم :1973(طة عامل االجتامع مغال

  

 أنك قد أجريت مقارنة عادلة بـني مجمـوعتني ولكـن الواقـع أنهـام غـري تعتقدأحيانا

ملهنيني قد نسبة ذكاء ابقتني ألنهام جزء من مجموعة أكرب ، فعىل سبيل املثال نجد أن متطا

هـا حيـث أن املتميـزين تناقصت من جيل إىل جيل وقد تفرتض أن املهـن قـد فقـدت بريق

 أعامال أخرى ، ورمبا يتجاهل ذلـك حقيقـة أن النسـبة املئويـة للمهنيـني قـد بدأوا يفضلون

مـن % 30 و% 10بني ترتاوح ل إنها اقلثالثني عاما املاضية ، ويخالل اارتفعت بشكل هائل 

 يف نسـبة الـذكاء متميىـزين واويالحظ أن نسبة الثالثني يف املائة ال ميكـن أن يكونـالسكان 

ولـذلك فـإن التـدهور يف نسـبة ذكـاء % 20عىل الشخص العادي كام هـو لـدى نسـبة الــ 

 . اس يريدون أن يكونوا مهنيني املهنيني قد يرجع إىل ظاهرة أن املزيد من الن

إن هذا النوع الخاطئ من املطابقة بني املجموعـات مـن أجـل املقارنـة يطلـق عليـه 

سفسطة عامل االجتامع والتي تعترب أمرا غري عادل ألن علامء االجـتامع أكـرث وعيـا بهـا مـن 

 . معظم األكادمييني 

 

 )رياضيات  : 1860( النسبة املئوية 

  

سـتخدام يف مجـال االذا املفهـوم املهـم قـد أخـذ طريقـه إىل قد ال نصدق أن ه

 عامـا ، ويعتـرب مفهـوم النسـبة املئويـة مـدخال للمفـاهيم 150التعليم منذ أقل من 

ًاملرتبطة ارتباطا وثيقا مبفهوم املعدل والنسبة ، وقد حدث جدل يف نويوزيالنـدا منـذ 

لذي يـؤدي إىل وفـاة بعـض فرتة قريبة بشأن إمكانية تداول أحد عقاقري منع الحمل ا

 لكـل مليـون أو 50النساء حيث تبني أن نسبة الوفيات جراء هذا العقار ارتفعت إىل 

  حالـة إمـا إجهـاض قاتـل أو وفـاة أثنـاء 1000 يف حني تصل النسبة بدونه إىل 0.005
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الوالدة ، وكان من املدهش أن عددا كبريا من الصحفيني أحجموا عن أخبار جامهريهم بأنه 

 " .خطري " ار عق

 

 )  ـ اقتصاد 1776( السوق 

 

أي مكـان ( لقد تغري هذا االصطالح بسبب آدم سميث من مجرد اسم محسـوس 

هذا باإلضافة إىل أنـه ) قانون العرض والطلب ( إىل اسم مجرد ) ميكنك رشاء ما تريده منه 

مـة التعلـيم يفسح املجال لتحليل أعمق لعدد من القضايا العددية ، فإذا ما جعلت الحكو

ًمجانا فإنها يجب أن تستعد للمزيد من املتقدمني وإذا ما وضعت حدا أدىن لألجور فسوف 

تـايل فـإنهم يجد أصحاب األعامل أن كثريا من العامل غري املهرة يطلبـون أجـورا عاليـة وبال

 تتطلب عامال مهـرة لتشـغيلها ، وال يعنـي هـذا أن ترشيـع الحـد األدىن يستبدلونهم بآالت

ور عمل خاطئ ولكن املقصود هو أنـه يجـب أن تكـون لـه مزايـا تفـوق نتائجـه غـري لألج

 . املرحب بها 

 

 الحقيقة هي النص

  

وهـي تلخـص مبـدأ مناهضـة ) 2004 ـ 1930(صاحب هذه العبارة هو جاك ديريدا 

العلم يف عرصنا الحايل ، إن من يستخدمونه ليسوا متحمسني ألن يبينوا معناها ألن معناها 

ح سخيف وهو أن الكون املادي هو عبارة عن لوح خـايل ميكـن أن نسـجل عليـه مـا الرصي

يحلو لنا من تفسريات شخصية ولقد تم تفنيد الدليل بأن كل النظريات تتسـاوى يف كونهـا 

 يف كل مرة يرتدي ديريدا نظارتـه حيـث إن نظريـة سريية أو غري تفسريية بشكل متساوتف

 . د يشء آخر يقوم بهذا العمل البرصيات تفرس سبب عملها وال يوج
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إن هذا الدليل يرصفنا عام يفعله العلم الذي يفرس العامل الحقيقي ويأخذنا إىل اتجاه 

يتم فيه تصنيف األنواع املختلفة مـن النصـوص التـي نفرضـها عـىل العـامل ، ففـي أحسـن 

لرتكيـز عـىل األحوال ال يقوم إال بنسخ الفروق التي تسوقها فلسفة العلم التي تحرص عىل ا

يف حـني ) علم الطبيعـة ( أن بعضا من هذه النصوص يتضمن الحقائق التي تدعمها األدلة 

 يشـوه تلـك ، إن ذلـك)  املتعلقة بعلم الجاملالفئات(ضمن نصوص أخرى أية حقائق ال تت

الفروق ويؤكد عىل أنها مجرد أمور شخصية كام لو كـان الـنص املتعلـق بـدليل تليفونـات 

يف قيمته عن دليل تليفونات قديم ألنه يخرب بحقيقة يشء مـا وهـي أرقـام حديث ال يزيد 

 . إذا كان كل هذا يبدو سخيفا فإنه ليس ذنبي و   ,التليفونات التي لدى الناس بالفعل

 

 التاريخ البديل 

 

يقود الدليل املضاد إىل دليل مضاد آخر فإذا كـان رسد تـاريخ الفضـاء الطبيعـي أمـرا 

 ال يعترب تاريخ مختلف الناس شخصيا ؟ كام أن الدقة السياسـية تعطـي شخصيا ، إذن ملاذا

هذه الفكرة مزيدا من الزخم حيث ال معنى يف أخبارك لشعب بدايئ ليس له عالقة بالعلم 

أن األسلوب العلمي يف تنـاول ماضـيهم لـه قيمـة أكـرث مـن األسـاطري التـي يؤمنـون بهـا ، 

غم من أن املؤرخ الحقيقي قـد يجـد شـيئا دقيقـا فاألساطري ليست تاريخا يعتد به عىل الر

فيها فكل شعب لديه تاريخه الخاص به ولكن األسـاليب التـي تكشـف عـن حقيقـة ذلـك 

 . التاريخ واحدة 

 

 العلوم البديلة

 

لدليل املضاد نوعا من البلبلة ألنه يبني أن طبيعة العلم تختلـف تبعـا ايثري هذا 

 ، ويف الواقع هنـاك طريقـة )  العلم اليهودي ورى العلم الذك( لشخصية من يقوم به 
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علمية واحدة وهي فهم الكون والسلوك اإلنسان باسـتخدام النظريـات والتنبـؤات القامئـة 

 . عىل تلك النظريات ومحاوالت إثبات زيف تلك التنبؤات 

إن مامرسة العلم يشوبها نوع من العوار مثلهـا مثـل أيـة محاولـة برشيـة مبعنـى أن 

ر عىل املشكالت التي يتناولونها والنظريات التي يفرتضونها وأهواء العلامء ال تؤثت اهتامما

ًواألدلة التي يجمعونها ، وعىل أية حال ، يعترب علم مضـادات السـموم علـام جيـدا ولـيس 

فارغة ال تنتهي بأن العلم عمل شخيص ، كام أن النازيني يتحدثون عن علم ادعاءات مجرد 

ًام لو كان علام دب فيـه الفسـاد بطريقـة ممنهجـة ، كـال إنـه لـيس الطبيعة لدى اليهود ك

 . كذلك بل هو ببساطة علم الطبيعة ويف الغالب هو علم جيد جدا قام به اليهود 

ولقد تحدث بعض من أنصار الحركة النسائية عن العلم الذكوري كام لو كـان العلـم 

لوجود هذا البـديل عـىل الـرغم في الواقع ليس هناك مجال فالنسايئ هو البديل األفضل ، 

 . من أن بعض النساء يتفوقن عىل الرجال يف العلم 

 

 التصميم الذيك 

 

يف تفسـري مـا نـراه يف الكـون ) أو اآللهـة  ( الـلـهيحاول هذا الدليل املضاد استخدام 

الطبيعي بشكل عام ويف العديد مـن الكائنـات الحيـة عـىل األرض عـىل وجـه الخصـوص ، 

 ال ميكـن االعـرتاض عليـه مثـل بـاقي األدلـة األخـرى ، الـلـهدليال عىل وجود وباعتبار ذلك 

كـاملجرات (  فعىل سبيل املثال دار حديثا نقاش حول ظـروف تحـول الكـون إىل يشء مثـري

وأن هذا يتطلب قوانني عىل قدر كبري من التوازن لدرجة أنـه ال ميكـن ) والكواكب والبرش 

ًرة ال نهائيـة مـن اإلبـداع ، وعمومـا دضعها خالق ذي قـاعتبارها من قبيل الصدفة ولكن و

فإن التصميم الذيك كبديل لعلم األحياء التطوري يعترب أمرا محـدثا لنتـائج عكسـية حيـث 

مارات عىل النظـام وضـعها اف الطبيعة التي غالبا ما تبوح بأيبدو عليه أنه طريقة الستكش

رفتنـا عـن الطبيعـة إذ عنـدما يعجـز خالق عليم ، وهو ال يضيف يف الواقع أي يشء إىل مع

لقـد خلـق " العلم عن تقديم تفسري واف ليشء ما فإننا ال نزيد عن ترديـد القـول املـأثور 

 " . هكذا 



21 
 

 )العلوم االجتامعية : 1939/1948( املصلحة الوطنية 

  

 مـاذا ...إذا أردت أن تفهم سلوك شخص ما فإنك تسأل نفسك ثالثة أسئلة عىل األقـل

أو هل يتقلب بني الصداقة ...  ؟هل يسعى دوما وراء مصالحه... ته الذاتية ؟ تفرض مصلح

 كـان يعتقـد أنـه فاضـل أو ذو ؟ ـ رمبـاوالعداوة ويف أحيان أخرى يغري من تصوره عن ذاته

علم غزير أم كالهام ، ويالحـظ أن النظريـات الحديثـة يف العالقـات الدوليـة تسـأل نفـس 

 . يل ألن تقدم سؤاال واحدا عىل حساب األسئلة األخرى األسئلة عن الدول ولكن لديها م

 2004 ـ 1939(لقد كانت بداية ظهور مفهوم املصلحة الوطنية مع ظهور كتـاب كـار 

السياسـة " بعنـوان ) 1948(أزمة السنوات العرشين وكذلك كتاب مورجني تـوز " بعنوان ) 

درسته يف جامعة شيكاغو يف عـام ، ولقد أيقظ الكتاب الثاين بعض الحنني ألنني " بني األمم 

ألنه كان يؤمن بأن السياسة " الواقعية "  ، وكانت النظرية التي كان رائدا فيها تدعى 1952

الخارجية الرشيدة تقوم عىل مراعاة املصلحة الوطنية مع األخذ يف االعتبـار حقـائق تـوازن 

 . القوى 

ئول ومثالية ممقوتـة ، إن إضعاف أمتك بدواعي تحقيق أهداف اآلخرين أمر غري مس

فالواقعية السياسية مل تحتكر يف يوم من األيام نظرية العالقات الدوليـة بفضـل املدرسـتني 

 . املتنافستني التاليتني 

 

 العلوم االجتامعية) 1839/1917( حمة الوطنية ُلال

 

الليربالية هي نظرية تقول بأن القوة النسبية لألمم تنبئ بقدر أقل مام لـو كـان 

كـون هنـاك تشابه بني بعضـها الـبعض مبعنـى أن ت أو مل يكن هناك نوع من الهناك

ـديها  ـا ـل ـبعض أو أن جميعـه ـها اـل ـىل بعـض ـاديا ـع ـدة اقتـص ـة مـشـرتكة أو معتـم ثقاـف

 حكومات دميقراطية ، ويشار إىل أن دعاة الواقعية األوائل قد أطلقوا عىل هذا النـوع 
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جعوها إىل وودرو  ويلسـون ـ الـرئيس األمـرييك حيث أر" املثالية الويلسونية " من املثالية 

 . الذي كان مهندسا لعصبة األمم بنهاية الحرب العاملية األوىل 

 

 )العلوم االجتامعية  :1989( الشخصية الوطنية 

  

ل إحساسـها ردة تتشكل بفضـتقول نظرية البنائية بأن لكل دولة شخصية وطنية متف

ا ومؤسساتها وتاريخها ، ولقـد صـاغ نيكـوالس أونـاف  أخالقها ، وثقافتهوقيمها ،بنفسها ـو 

 ويضم ثالثـة مـدارس لنظريـة 1989يف عام " عامل من صنع أيدينا " هذا املصطلح يف كتابه 

العالقات الدولية وألن كل واحدة من هذه املدارس له نصـيب مـن الحقيقـة ، فإنـه يبـدو 

 استخدام مفـاهيم النظريـات ًغريبا عدم اندماجهم يف نظرية واحدة بل ال مينعك يشء من

 . الثالث األساسية للوصول إىل فهم حقيقي لكيفية ترصف األمم 

 

 

 1مربع 

بعض  2009 /2007, فلني" (ما يفوق تأثري فلني:  ما املقصود بالذكاء " يالحظ قراء كتايب

 و , (ANTI-SHAs)  حيـث مـا كنـت أطلـق عليهـا , التغريات يف بعض املخـترصات 

(SHAs)ها مفاهيم دالة و مفاهيم مضادةأطلق علي 

 

 

ألنها تعرفنا باملفاتيح التي " املفاهيم الدالة " لقد أطلقت عىل هذه األفكار العرشين 

تفتح الباب نحو فهم أفضل للعامل الحديث باإلضـافة إىل املفـاهيم املضـادة التـي ال تفعـل 

 ) .1ـ(انظر جدول ( شيئا غري أنها تنرش البلبلة 
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 ك املعرفةالجامعات ورش

  

مع التسليم بأنني تحدثت عن الحاجة إىل املعرفة واسعة النطـاق فإنـه يبـدو غريبـا 

الحديث عن رشك املعرفة ، وسوف أوضح مـا أقصـد باسـرتجاع خـربيت يف جامعـة شـيكاغو  

 تلك الكتب التي أطلعـت الطـالب جميعـا , التي تتباهى بربنامجها الذي يضم كتبا عظيمة

يخ والعلوم الطبيعية واإلنسانيات إىل آخره وكان لـدى هيئـة التـدريس عىل الفلسفة والتار

ًبها فكرة متكاملة عام يجب أن يعرفه الشخص املتعلم وتبنوا منهجا يحول دون التخصـص 

 . املبالغ فيه 

فاملحارضون كانوا عىل دراية تامـة ومتأكـدين مـن أن الطـالب علـيهم التعـرف عـىل 

ان ما من خالل املقررات التي يدرسونها ، وعىل الـرغم مـن املفاهيم التي يحتاجونها يف مك

 . كل ذلك ، فقد فشلت هذه الجامعة يف ان تعلم طالبها بالشكل املالئم 

تكمن املشكلة يف أن كل محارض يتلهف لنقل املعرفة وبالتـايل فـإن املفـاهيم الدالـة 

عندما أقوم بتدريس تضيع يف خضم هذا الزخم من املعرفة ، واعرتف بأنني مذنب أيضا إذ 

مقرر الفلسفة األخالقية والسياسية فإنني أقوم مبناقشة مثالب اللغو والسفسطة الطبيعية 

، ولكن هناك الكثري من األمور الرائعة التي ميكـن تدريسـها عـن نظريـة البقـاء أو نظريـة 

وهـوبز عد ذلك أرسطو املعرفة ، أو علم النفس أو نظرية الطغيان عند أفالطون ، ثم يأيت ب

 التـاريخ يـز ، وقـد يقـوم زميـل بتـدريس التـاريخ مـع الرتكيـز عـىل مـا ميوماركس ونيتشه

الحقيقي عن الخرافات والعادات املتوارثة كام يجب أن نشري إىل أن هناك أحداثا جسـيمة 

أدت إىل الحرب العاملية األوىل وكيف أن النظـام الطبقـي قـد عمـل عـىل تشـكيل التفكـري 

, حياة الجنود العاديني رخيصة وملاذا مل يكتب االستمرار لعصـبة األمـم االسرتاتيجي وجعل 

تقدمها لهم واحدا يف حالة طلبك من تالميذك أن يدونوا وأن يحفظوا املفاهيم الدالة كام و

ال  ر املطالبني بـه يف االمتحـان ، حيـثنهم لن يذهبوا بعيدا عن محتوى املقرفإ تلو اآلخر ،

قرر ما يف املقرر الذي يليه كام أن املفاهيم التي يدرسها الطالـب تظهر املفاهيم الخاصة مب

 يف سنة معينة ال وجود لها يف السنة التالية ، وبالتايل يتعني عـىل الطـالب أن تكـون لـديهم 
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مفكرة باملفاهيم الدالة يحتفظون بها ويرجعون إليها ويضيفون إليها يف حالـة مـا يجـدون 

إذن ما الذي يضمن هـذا ؟ اإلجابـة .  طوال مدة دراستهم مفهوما جديدا ويحافظون عليها

 قسم أن يقدم قبل تخرج الطالب مقررا مدته فصـل درايس  كلببساطة هي أنه يجب عىل

 .واحد يركز عىل املفاهيم ويوضحها لنا 

 

 "البديل للمفكرة " 

  

يث يعترب هذا الكتاب بديال للمفكرة التي مل تحتفظ بها يف املدرسة أو الجامعة ح

تلـك املرتبـطـة بالفلسـفة والعـلـوم االجتامعـيـة : تنقسـم املـفـاهيم إىل خمسـة مجموـعـات 

واالقتصادية وطبيعة العلوم والسياسة  الدولية وسوف تقدم الفصول الثامنية عرش القادمة 

تلك املفاهيم بنفس الرتتيب ويف النهاية سوف تكون لديك مجموعة جيـدة وال شـك يف أن 

تي اخرتتها تعكس قدرايت ، فإذا ما كنت أعرف املزيد عن البيئة كنـت املفاهيم العرشين ال

، ولكـن دع ) املفهوم الذي يبني أن األرض كيـان حـي متكامـل " ( جايا" قد أضفت مفهوم 

 .اآلخرين يكتبون كتبا مامثلة ولنعترب العرشين مفهوما بداية جيدة 
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 الجزء األول

 الجدل حول الصواب و الخطأ
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)2( 

 

  مناهضة السود– املنطق والجدل األخالقي

 

 غالبـا كل أنـواع الجـدل لكـن دوره ىف األخـالقاملنطق يوضح : لعاملية  ا– 1:  الدالاملفهوم

  فاعلية كبرية ا ذاألسف ألنه ميكن أن يكون سالحل همل وهذا أمر يدعوُغفل ويُماي

ملـاذا يتعـني . واد الـبرشة السـود وسـ, املنطق ودور القابلية للعامليـة : متهيدية نظرة عامة 

 . البعوض يرقات , جهاض وشعاراته اإل,  بشكل جدى ية االفرتاض األمورن نأخذعلينا أ

وكيـف ن يكـون عليـه سـلوك االخـرين من الحكم عىل مايجـب أاالخالق تتكون 

قه حكـام التـى يصـدرها الفـرد متسـ إذا كانـت األامعـ يجب أن تتم معاملتهم والتسـاؤل 

ع االنسان ىف موضع الدفاع عن نفسه وهذا قد يض,  ال نطقى مع بعضها البعض أمبشكل م

لعامليـة الشـمولية وبعـض الفالسـفة يحـاولون  األمـر قـانون  ا هـذا عـىل الفالسفةويطلق

وأنا بـدورى سـوف , تساق املنطقى وهذا بدوره بؤدى اىل جدال استقراء ماهو أكرب من اال

 .دم املجادلة من جانبى تجنب مثل ذلك الجدال عن طريق عأ

 

 السود وسواد البرشة

 

) و اليهـود أو حتـى البـيض أ( ن كـل السـود يزعم العنرصيـون التقليـديون أ

ليس لهـم إذ ال يتحرروا من العبودية ، عاملوا كأفراد دون املستوى ويجب أن ييجب أ

ق لهـم كام اليح,  التنقل وليس لهم حق املطالبة بحرية, حق التصويت ىف االنتخابات 

  السـؤال األول الـذى يتبـادر إىل ويبـد وهكـذا ,  فيـهالزواج من الرشيك الذى يرغبون
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 يكـون ذابهوهم , ىل اعتناق ما يسمى بالقياس املنطقى الذهن هو ملاذا ؟ وهذا يدفعهم إ

نسـانية جيـدة د  البرشة أو أن يحددوا أية سمة إبسوا لديهم خيار أعنى إما أن  يتمسكوا 

  :ولنفرتض األخذ بالخيار األول.  السود اليتحىل بها

 كل من ميتلك برشة سواء اليحق له التصويت ىف االنتخابات : املسلمة الرئيسية 

 مريىك لديهم برشة سوداء سبع وثالثون مليون أ: ة الثانوية املسلم

 مريكيون الحق لهم ىف التصويت  هؤالء األ: االستنتاج 

مـاذا سـيقولون  , ن نطرح هذا السـؤالفيمكننا أ العنرصيون هذا الخيار إذا اختار

 وضـعت ىف طعـامهم أو بسـبب  جرعات دوائيةإذا تحول جلدهم إىل اللون االسود بسبب

وبالتـاىل , وهذا بالطبع مطلب من أجـل االتسـاق العقـىل .  ىف صنابري املياه ملوث موجود

ويشار إيل أن ,  باإليجابو قد نتعلم الكثري من الرد, .يجب أن يكون ردهم إيجابيا أو سلبيا

  ببسـاطة ألننـىت إنه يجـب أن أعامـل بشـكل سـيئلفإذا ق,  نافذة  سوف تكونالعقوبة

فهـي ,  جل املبادىء التى يعتنقها الفـرد فإن هذا يبدو رغبة بطولية للتضحية من أ, سود أ

 ه يجـبنـاالخالقيـة التـى يعتنقهـا الفـرد حيـث  تقـول إ املبادئ يف الواقع تقلل من شأن 

يلغى السامت الشخصية التى  الذي عنى لون البرشة لتضحية من أجل ىشء مناف للعقل أا

نا وقيمـة عىل شـأنهم األأن هتلر مل يخرب األملان أو يشار إىل  .تخذ كمعيار محدد لإلنسان ُت

بـأنهم األكـرث خـربهم آلرى ولكن أىل الجنس انهم بيض البرشة أو ألنهم ينتمون إببساطة أل

ا نازيا يحدث جمهوره من األملان قـائال ن خطيبتخيل أ.. عة ومتكن عن الباقنياعا وشجادبإ

حكموا من قبل األفارقـة فقـط بسـبب ان الجنسـني قامـا بتبـادل ُلهم إنهم يستحقون أن ي

  .لوان جلودهمأ

 تجنـب كتـاب ألنـه ذو غـالف نه يجب علـيهمقراء أا أخرب الن ناقدتحيل أ

اب ل العكس ألن الطبعات الجديـدة لـنفس الكتـفعو اليوم التاىل يخربهم ب, بيضأ

نفسهم سيتوقفون عن القراءة ملثل هذا الناقـد حتى العنرصيني أ.. لوانقد غريت األ

ذا سـلم و إ,لحبكـة الشخصـية والحـوار واالسـلوب ىف مقابل القراءة لناقد ينـاقش ا

 صـبحت القـراءة تجاهل سامت الشخص الروائية وإال أنه من العبث ن بأالعنرصيو
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 هل بإمكـانهم التأكيـد بجديـة عـىل أنـه يجـب إغفـال فيمكننا القول, الجيدة عىل املحك 

 فراد الحقيقيني عندما يكون املحك هو من ميتلك الحق ىف الحياة املحرتمة ؟ سامت األ

 الخيـار الثـاىن  إىل الـواقعىللعـاملن الـذين ينتمـون السبب مييل العنرصيوهذا و ل

  :ةا بني اللون والسامت الشخصية املحتقرويرصحون بأن هناك ارتباط

شكل دائم اليحق لهـم ناضجة بالغري األفراد ذوى العقول والشخصيات : املسلمة الرئيسية 

  .التصويت ىف االنتخابات

  .كل األفراد السود غري ناضجني بشكل دائم: املسلمة الثانوية 

 .كل السود اليحق لهم التصويت: تاج االستن

املنطق عىل دخول العامل الحقيقى والدفاع عـن افرتاضـات حقيقيـة  أجربهمطاملا   

ة أمثـال و ميكننا اإلشارة اىل آالف مـن األمثلـة املقابلـ, التزييف بالدليل يأىت بشكل آىل فإن

امللحـن , املصـور العظـيم ( ًآالف من السود العباقرة واملوهوبني بدءا من جـوردن بـاركس 

 بعدة يب املفوهممثل أعامل شكسبري والخط( ول ربنسون ىل باوصوال إ) واملؤلف والشاعر 

وـكـذلك ـفـرانكلني جولـيـوس  ) اقـعـرـتـاريخ األالـعـامل ىف (  وـكـذلك توـمـاس ـسـويل )لـغـات 

و أخريأ فريد ريك أوملستد الذي  سافر إيل الجنـوب االمـريىك )العامل االجتامعى ( سون ويل

مكـانهم  أن السـود لـيس ىف إوجد قوانني ضد تعليم السـود مسـتندة عـىل قبل الحرب ، و

وجـد قـوانني عـىل ملـاذا إذن الت, هنـا تسـاءل . املجـانني حيوانات أو ل مثلهم مثل ا, التعلم

 الكتب متنع الناس من تدريس الحيوانات واملجانني كيفية القراءة ؟ 

أعنى إعادة صياغة ملبادئهم من أجل ,  ا ثالثامام العنرصيني خيارو أن أقد يبد

هؤالء املولودون ىف الساعة السادسـة مسـاء ىف "  فقد يقولون ,اق املنطقى إنقاذ االتس

"  مستبعدون وهذا يصادف يـوم عيـد مـيالدى 1934لعرشين من ابريل عام الثامن وا

ظهـار حـدود املطالبـة باالتسـاق ت مـن أجـل إالفالسفة يخرتعون مثل هـذه املراوغـا

 ه فإنـه يجـب تطبيقـ اخالقيـاصدر الفرد حكـاموهم الينكرون أنه إذا أ, املنطقى 

 ت لكنهم يقولون كيف يتسنى لنا عىل كل املواقف التى لها نفس الرشوط والحاال
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ن تـاريخ ة ؟ هـذا العـنرصى يقـول إًاخالقيـأل أو االتفاق عىل الحاالت ذات الصـلةجامع اإل

 دأا الحرص له من التحسينات ألى مبـن نتخيل عددالصلة باملوضوع وميكننا أميالدى وثيق 

ـا حرص ـكـل ـهـذه كـيـف. أخالـقـى ألـجـل الـهـروب ـمـن تهـمـة ـعـدم االتـسـاق   يتـسـنى لـن

 ؟ التحسينات

نـه  إحيـث التى تعد غري ذات صلة باملوضوع شكال املحسنة هىإن مثل هذه األ

هـرب مـن تهمـة أنهـم ن يحـاولوا الت العنرصيـني أليس عىل الفالسفة االكـادمييني بـل عـىل

ريون أى اهتامم للمنطق مامل يجعلوا أحكامهم األخالقيـة عهم اليتعوزهم املبادئ املتسقة ف

رشيـرة عـىل ) التـروق لـه التى رمبا ( ن جارته فإذامدح شخص ما الكرم ثم قال إ, متسقة 

ىل ا إحتاجـأصدقائها املحتاجني ، أكـون ىف هـذه الحالـة مموال عىل الرغم من أنها تغدق األ

فـام هـى ,  أنك تدين شخصا كرميا نيحيف  أنك تعيل من قدر الكرم ُ اعتقدتحيث .تفسري 

آه لـو : " ية التى تستند اليها ؟ أنه البد أن يجيب عـىل هـذا السـؤال قـائال مبادئك االخالق

 وهى تعطى الصدقائها فقـط ىك يظلـوا نها ينقصها دافع الكرمكنت تعرفها لكنت فهمت أ

عامل بشـكل اليفصـح لأل الكثري ان جارته تعطى من أمواله اكتشف أو بعد أن,"مدينني لها 

من ابريل عام ين لكنها ولدت ىف الثامن والعرش" ل يجب عليه أن يقوهل . عن شخصيتها 

  .ها للتصديق عىل أخالقها واستحسان خلقها ، وهذا اليؤهل1934

 , ألى قـانون مـن قـوانني املنطـق شياء دون خـرق ، ميكن قول مثل هذه األحسنا

دئه املعلنه مأخذ الجد وإذا كان اليأخذ مبادئه مأخذ الجد  أعلم أنه اليأخذ مبااألن  نيلكن

ن وال أى شـخص  أو احرتام مبادئه ؟ ىف الحقيقة  ال العنرصيوفكيف يتسنى لألخرين تقدير

 يقلل من شان هذه املبادئ عن طريق عكسـها أو تغيريهـا بطريقـة  سوف يؤمن مببادئهم

 .  املبادئ تظهرهم وكأنهم اليتعلقون مبثل هذه

 

 خذ االفرتاض مأخذ الجدأ

عيشـون ىف النـاس الـذين يف ,بدأ مأحذ الجـد  بالنسبة ألخذ امليصدق نفس الشيئ 

 لـدى مل لكـن ج"  لـذا يقولـون التفكري بسيطى مجتمعات ماقبل العلم قد يكونون
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دئهم  مـع رفـض تعمـيم مبـاهومع ذلك فإن" ا لن يتحول أبدا مبرىل اللون االسود ويتحول إ

 مـا إذا كانـت مبـادئهم  فإنهم يخدعون أنفسهم بفرصة تحديدقف االفرتاضيةلتغطية املوا

أن تحتكم ببسـاطة ,  اخالقى متسق املتسقة أم هى نظامغري حكام االخالقية  من األاخليط

, ا السـتخدام العقـل د رفضـ فذلك يعـم هذاي تعمن ترفض إىل األخالق  املتعارف عليها  وأ

حيث يـزداد عـدد  ىف العامل الحديث و,ىن ال حديث عقىفوهذا يعنى أنك الميكنك الدخول 

ملبـادئ  فإنـت تعمـل طبقـا, ا وسياسيا شخصيدل األخالقيالجيصبح مثن اختيار  , الء العقا

 . قية متناقضة لآلخرينخالو بالتايل تقدم مبادئ أ ,ريها بعد تفكري رمبا تغ

 

 جهاض وشعاراتهإلا

ادة النظـر عـد يدفع الكثريين إىل إإن تحويل الشعارات إىل قياس منطقى عمىل ق

لغـة تحجـب طراف املعارضة غالبا ما تستخدم األ و,ىف مواقفهم تجاه  أخالقيات اإلجهاض 

ء املنارصين لحق الحيـاة والـذين يقولـون إن ؤالالعتبار ه ىف اخذ, وجود املبادى االخالقية 

يعنـى " القتـل " ة الن ات الكافيـعلومـل امل من قبيال يعد هذا ,  يعد مبثابة قتل جهاضاإل

لـروح ظلـام  لاهاقـلام واملناظرة كلها تـدور حـول مـا إذا كـان اإلجهـاض إزهاق الروح ظإز

  : فنحن نقول: لتقديم الفكرة بشكل منطقى 

  بعض أنواع القتل خاطئة :  الرئيسية ااملسلمة

 .نوع من القتلاملسلمة الثانوية  االجهاض هو 

 . االجهاض أمر خاطئ:  االستنتاج 

 بعـض املامرسـاتتعتـرب خذ عىل سبيل املثـال ،  ، لكن ان املنطق ال تشوبه شائبة

 املسـلمة . يجـوزئر والجهـاض جـاة ، االجهاض هو هذا النوع من املامرسات ، لذا فاإلجائر

وعليه عندما يقـول  شـحص مـا ملـاذا  ,حل جدال مجهاض بطريقة تجعلهالثانوية تصف اإل

 أمـر ن قتل النفس االنسانية الربئية ن نقول إا  فحرى بنا أظامل جائرا و قتاليعترب اإلجهاض 

 .جهاض ال يجوز و ال يجوز قتل نفس برشية بريئة ولذا فإن اإل غري مقبول
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 نسـلك عليه املناقشـة ، فسـوف نسـال هـل خالقى الذى تقوم ا املبدا األنكرنلو أ

منفعـة لـألم هـل  نسـمح وقف افرتاىض شبيه فاذا ما كان اإلجهاض فيه املسلك نفسه ىف م

ة أشهر ، وهذا من شانه أن ميهد تستمر تسعهاء حياة طفل دخل ىف غيببوبة نلها بقتل أو إ

ون  قـد يـردفهوالء الذين يعتقدون أن االجهاض جـائز وال ىش فيـه  ,لحوار أخالقي حقيقي

 لهـا الحـق ىف الـتحكم بجسـدها وهـذا يتضـمن مستخدمني الشعار الذى ينادى بأن املرأة

 مستقل ، وسوف يكون الرد تفريق ما بني الجنني ىف رحم االم والطفل الذى يتمتع بوجودال

 مـاذا . حق تدحضه الكثري من االعتبـارات األخالقيـة الجوهريـة  نه كذلك ، لكنههو نعم إ

إن ,ر د سوف يتعرض لغيبوبة ملدة تسعة أشهذ حياة مولوانقاذن ، بدون إجهاض ، ميكنك إ

مع وجود نفس برشية عىل املحك ،   . هويحقيقالل ، لكن التحدى تامهذا أمر  بعيد االح

 .ى فرق حاسم تقد حقيقية أن وجود الطفل داخلك أوخارجك قد يشكل أ تعهل

توجه واآلن أ( تخيل أنك : و الرد القاطع هو , هذه ليست حجة اليجوز الرد عليها

ولكنك قـد ياة غريب مجهول متفرد  بحيث تنقذ  ح) ناث عىل السواء اإلذكور وبالسؤال لل

 ة بشكل يومى ىك تخضع لعملية نقل دم ملـدة تسـعفقد تايت,  معنيمثن ذلك مقابل تفعل

ن معظـم نشـاطاتك  هذا الترصف تتقيـأ معظـم وجباتـك الـثالث كـام أ يجعلكقد شهور أ

 وهى ام  العظ وىف النهاية سوف تخضع  لعملية ترميم يف العادية سوف تقل بشكل متزايد

قـد  ويف حـال قيامـك بكـل ذلـك, . ألن تفقد حياتـكل احتام مؤملة وقد يكون هناكعملية

 .ن تنقذه بشكل استثناىئ وتحت نفس الظروف شخص غريب اخر ىف وسعك أهناكيكون 

 .خالقيـة حقيقيـة  مل تصل املناقشة إىل نهايتها ، لكنها عـىل األقـل تعـد منـاظرة أ

 عـيل سـبيل لكنـك وافقـت ( دة للمناقشـة طرح نقطة جديـأريد أن أوبدال من االستمرار 

 يف اتخـاذ هنـاك خطـر ) ن االغتصـاب ؟ ومـاذا عـ, املثال عىل مساعدة مثل ذلك الغريب  

 .مبنية عيل اعتقاد سيئبادئ مام ينتج عنه  تبنيك مل,   مامناظرة قوي ىف موقف
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نـه حـق كامـل  و يشعرون بالراحـة ىف قـولهم إجهاضيؤمن قليلون بالحق يف اإل 

اض عنـد جه الحق املطلق ىف اإلتمر دون تغري حتى لحظة الوالدة والعديد يوافقون عىليس

سباب الوجيهة ميكن االفصـاح عنهـا الحاجة ىف الثالث شهور األوىل للحمل ويعتقدون أن األ

 حتـى الشـهر الثـامن ، ا وجيهـاب املستقبل قد يكون سببو رمبا الهجر من قبل  أفيام بعد 

 قد ال تريد األم تربية الطفـل ىف النهايةو,ك خطر حقيقى عىل الصحة هناولكن بعد ذلك ، 

سـهل الـدفاع عـن إنهـاء حيـاة لكام أنه لـيس مـن ا, طفلال ، و قد تجد من يريد أن يتبنى

 .خر بعيد عنك  تفكر ىف طفلك وهو يعيش ىف مكان آنإنسان ما ألنه يزعجك أ

و هو أن : دأ أخالقيا و مبا أن نصدر قانونوللخروج اآلمن من هذه املعضلة علينا أ

 للمراة الحق املطلق ىف إجهاض نفسها حتى الفرتة التي يكون فيها الطفل قادرا عىل الحياة 

 سـبابيجب تقديم العديد والعديد مـن األ الرحم ، هناعاقة خارج لتعرض لخطر اإلبدون ا

ا  يعيش شهرننى للجنني اسحل املشكلة فاذا تن اكتشاف رحم صناعى فاعل قد ي فإ لذلك

لـيس لهـا الحـق ىف الـتحكم ىف مصـريالجنني ؟ اذا ملـراة ان خارج الرحم ، هل هـذا يعنـى أ

 –عنيه ، مع كل االباء الذين يريـدون التبنـى  هوما أ  فإن هذا بالضبطن تجيبت أعاستط

نيـة م فانت تتمتع بحسن ال يبقى حيا وال يهم ما تتمنناه األنو أالجنني يجب أن يستخرج 

ا ت معيـارة ىف االختيار فهذا يظهر أنـك اخـرت عىل حق املران هذا يعد  تعدياقدت أإذا اعت

كون جادا بشـأن مبادئـك ه يناسبك ولكنك ال تؤمن به حقيقة  إذ يجب أن تنما ببساطة أل

  . مكونك الحقيقى  تظهر أنلاألخالقية قب

  

 النساء واألنوثة

ملجتمع الحديث لكامل ىف او دورها ا ينكرون عىل املراة حقها الكامل أالذين

 فـالس ة إا يعـد مبثابـن هذإنهم يدركون أ) أنا أكرة النساء ( ال يعلنون رصاحة مقولة 

 كـدون عـىل وجـود  للمعاملـة املتفاوتـة ، ولـذا فهـم يؤو مربرقبل كسبب أُوال ي
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 عنـىاوتة وهذا يفنوثة والسامت الشخصية والتى بدورها تربر املعاملة املتارتباط ما بني األ

ن  و هـي أن يـدافعوا عـ العاملية ولكن فقط مع دفع التكلفة العاديـةقاعدة أنهم يطبقون

وضح راسل ، يحب ان يسـاووا بـني األنوثـة ونـوع مـن فيد العكس كام أدليل يب ارتباطهم 

  .مراض املستعصيةاأل

روق إذات داللةحصائية بني الجسنني مثل أن الرجال يستطعون فال يجدي وجود 

توظيف من ا أثقاال أكرث من النساء فإذا كانت الوظيفة تتطلب قوة يجب أن يتم أن يحملو

ان هناك تأكيد عىل أن النساء كولو ) و امراة  أكونه رجال( كان قويا بغض النظر عن نوعه 

أن النساء املعزوالت  يثبنتعهن جهن فدا من  أزوحاميةالىل جن إبطبيعتهن ضعيفات ويحت

هـذه الحاميـة فضل من النساء العازبات والالىت ال يتمتعن مبثـل  أىف أديرة هن ىف الحقيقة

هن ىف املجازفة واملخاطرة التى وق تحرم النساء من حقذا ملااسبابدعهم يقدمون مربرات أو أ

املخاطرة من أجـل ن الرجال لديهم كل الحق ىف تستتبع انتقالهن إىل خارج املنزل ىف حني أ

 .وضاعهم تحسني أ

 

 يرقات البعوض

فقد  قمت ,ىل اخر ق املنطقى عند انتقالك من موضوع إن تتحىل باالتسايجب  أ

وكانت من املـدافعني املتحمسـني عـن حقـوق الحيوانـات , رشاف عىل طالبة ذات مرة باإل

قتل يرقات البعوض باملبيد الرشاش حتـى لـو كانت تعارض . وكذلك منارصة لحقوق املرأة 

 . املال ريا  إليقاف انتشار مرضكان هذا رضوريا

..  .لألمـراض القيام بتجارب طبية عـىل الكـالب مـن أجـل إيجـاد عـالج الخطوة التالية هو

ن نقتل البعوض ذا كان من الخطأ أيثري سؤاالً عن موقفها من اإلجهاض إ لكن اتساق رقيق 

برش نقاذ النـاس مـن املـوت فـامذا عـن قتـل الـمن أجل إ) الريقات ( ى مل يتواجد بعد الذ

مل يولدوا بعد فقط من أجـل ان تحقـق املـرأة الحـد األقىص مـن الرفاهيـة  ؟ فهـى الذين 

 ويقـدم لحـم الحمـل املشـوى  ميتلـك مطعـامتزوج ايرانيـاجل ان تتتخىل عن فكرتها من أ

 . كطبق متميز 
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)3( 

 

  الرطانةالتخلص من 

 

 نتنـاول اآلن , قـي دام املنطق ىف الجـدل األخالبعد التطرق الستخ .. الرطانة : لدالاملفهوم ا

 .من املنطق والدليل دور كل  الرطانةمفهوم يوضح  و, االستخدام السيئ 

 الرطانةاستخدام  , زييفالت, خر  شيئ آا وكأنهالرطانةيظهر  , الرطانة: متهيدية نظرة عامة 

 ؟ الرطانةنوعا من  تعد هل نظرية النشوء ؤ االرتقاء, استبعاد االشياء لتضمني أو 

و , هو التميز بني نـوعني مـن الفرضـياتالرطانةطريقة لتقديم مفهوم  إن افضل 

يسـمى , حيـان ىف بعـض األ" ة قوائم ربعللمربع أ" يدرك كل قارئ املسائل الهندسية مثل 

ذا إ, أى أنـه , فالسفة هذه املسائل بالتحليلية ألن حقيقة هذه املسائل يؤكـدها املنطـق ال

( " مربـع " كلمـة فأنت تهـدم املفهـوم الخـاص ل) خرب لا" (  قوائم ةله اربع" غريت جملة 

 , انه مثلث ولـيس مربعـة قوائم فأنت تعنى أ له ثالثان شيئفإذا ذكرت أ) املبتدأ / الفاعل 

) املسـائل الرتكيبيـة ( ن هـذه االخـرية تختلف عن املسائل الرتكيبية حيـث إوتلك املسائل 

 الـذي الجـدوى بة مثل البـالون االصـفرتربط مابني الفاعل وبقية الجملة عن طريق التجر

 لتجاهـىل الردهة وننظـر ومـن خـالل تجاربنـا سـوف نؤكـد أو نفيجب أن نذهب إ: منه 

فهـذا لـيس بسـبب أن , ة قـوائم ربعـن للمربـع أهذه املسأله فلو أنكر أحـدهم ألالرطانة 

 تضـمن  للغـة أجنبيـة التـى تهو رمبا يكون متحدثاف ,خرباته قد أثبتت زيف هذه الفرضية 

نهـا تحليليـة و يتساءل الفالسفة هل كل القضايا ميكن تقسيمها عىل أ,  للمربعكلمة أخرى

 ننـا سـوف نتنـاول قضـايا واضـحة  هـذا األمـر ألن يشـغلناأل اعيدع ذلك  ال أو تركيبية وم
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 الرطانة

   

ئق يكفلها املنطق ولكـن ذلـك لـه  حقاا عبارة عن مبعنى أنهالرطانة تحليليةعد ت

 و االسـباب أو اآلثـار املرتتبـة فهـية عن الحقـائق أ البتيئاش  اليذكر لناالرطانةلك  فت ..مثن

غلب الرياضة البحتة تتكون من هذا النوع فأ  ة أو واضحت بحاجة إىل أن تكون عاديةليس

 درسـتها ىف املرحلـة الثانويـة  فخذ عىل سبيل املثال الهندسة التـى رمبـا تكـون الرطانةمن 

و لـو  درجة هى حقيقـة منطقيـة 180 زواياه  تبلغ باملثلث والتىةاملتعلقلة مثل تلك مسأ

أنكرت هذه الحقيقة فسوف تصل آجال أو عاجال أىل تناقض منطقي ونحن نقـول إن هـذه 

نـه عـىل عكـس  مـن مسـائل الرياضـة البحتـة أكـرث مـن كونهـا رياضـة تطبيقيـة أللةاملسأ

املسـائل ىف الكـون الفيزيـاىئ طبيق تلـك يصعب ت حيث, الت املستخدمة ىف الفيزياء املعاد

ى شيئ ىف هذا العـامل  درجة ولكن هذا اليخربنا أن هناك أ180كون  رمبا يث املكتملاملثلف,

 (  كام أنهانناا اليوجد أى مثلث  كامل إال ىف أذ رمبو,  بالضبط  درجة180الفيزياىئ يكون 

   كامالا ليس مربعخرى  مدينة أىف أيةيدان ى مىف بوسطن أو أ) أو مربع هار فارد ميدان 

  

 خر شيئ آاظهر كأنهالرطانة التي ت

 

ىل سـوء االسـتخدام إن طبيعة استخدام كلمتني لالشـارة إىل معنـى واحـد تـؤدى إ

 عـن العـامل الحقيقـى ةفأنت تصوغ الكلامت بطريقة تخفى الحقيقة والتخربنا بشيئ  البتـ

العـامل الحقيقـى فأنـت تجعلهـا تبـدو  نهـا تسـري اىلوذلك بواسطة استخدام لغة تظهر وكأ

حـد أن وكأنها أشياء مطالب بها عند أناس أو أحداث لها  مصـداقية املنطـق وال يسـتطيع أ

 .ينكرها

 شيئا يروق  لسنا بحاجة إىل القول بأن هذه االدعاءات أو املطالبات تحمي

 ة يقـة تاريخيـحقإنهـا ل,  ف يتسنى لك تحسني قـدراتك العقليـة كي,  من النقدلك

 



37 
 

 لهـم ميـوالأن العديد من العامل اليظهرون أية عالمات عن السيكولوجية الثورية كـام أن 

بعدوا السـود عـن مهـن  هؤالء الذين رشحوا الجمهوريني وأ ومقاومة للتغيري مثلمحافظة 

و  قـد , ني الخضوع ويكرهـون املهـاجرين املكسـيكيو يطالبون زوجاتهم ب,البناء والتشييد 

م عوضا عن ذلك هو يطلق عليه)   حقيقيني عامالوا هؤالء ليس( يني قائالً ركساامل يرد أحد 

 .هرةعة العامل غري املأعضاء ىف جام

 طريقـة  مل يتسـنى لهـم أيـةا من السـكان قطاع ىف األصل كان العامل غري املهرة 

 ومجـرمني ايكونـوا لصوصـأن  جـربوا عـىلُمن ثـم أة للحصول عىل لقمة العيش ، ووعرشم

 و متسولني ،و  نصابني ،و قوادين ،  و فاسدين ، ومقامرين ،و  مخدرات فاجرين ، مروجى

ـيـديهم وـلـيس ـلـديهم إن إـطـالق الكلـمـة ـعـىل أـنـاس يكـسـبون أـقـواتهم بأ.. بلطجـيـة اـلـخ 

 هـل الطبقـة العاملـة الفعليـة " يقدم إجابة  عىل  السؤال التـاريحي اليكلوجية العامل س

ا ما يعمـل بيديـه اليعـد عـامال حقيقيـا ن شخصن تقول إوىف وسعك ا, ؟ تشكل قوة ثورية

  .تاريخال  عن  وليسالرطانةنتحدث عن ن مامل يرق إىل تصورك أو مفهومك ، لكننا اآل

 هـذا مقبـول متامـا )ًاملسيحى الحق اليكون خبيثا أو ماكرا ( ًحيانا  أاملتدينيقول 

ن ولـذلك فـإ , "يحية هو املحبـةخالق املسعتقد أن قلب األأنا أ" مثل ا مفهومطاملا يوضح 

ومـع ذلـك ,االخالق املسـيحية بـ تحىل اليـيعيش حياته وفقـا لهـذا املبـدأ  الالذي الشخص

 ذبـح  عنـد الـرد عـىل مـا حققتـه املسـيحية مـن أثـر تـاريخي مثـلهذا املفهوميستخدم 

حامقـات و ,  الغاشـمة ضـد االسـالم الصـليبيون وحـروبهمو, الهرطقيني واضـطهاد اليهـود 

ين املسيحى الـذين يخـربون الجنـود أن القضـية رساليات التبشريية املسيحية ورجال الداإل

ثر  جعـل املـآ أجـلجلهـا هـى اسـتخدام  مفهـوم السـامء مـنالتى يجب أن يناضلوا مـن أ

هـذه " .. كـنهم مل يكونـوا مسـيحيني بحـقل "  بقولناردنحن نهنا  و, البطولية من نصيبهم

مسـيحيني  اعتـربوا انفسـهم اىل أكرث من كونها تشري إىل أنـاسالجملة تشري إىل املسيحى املث

ُو ميكنك أن تحدد مثلك , س كاثولوكية وبروستانتيةيذهبون اىل كنائ   لكومبادئك كام يحلوُ

 كرث  أرضارا لإلنسانية أ الكنائس املسيحيةمسألة إحداث استخدام دليل للدفاع عن كام أن , 
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حيث ىل املعنى ذاته ان إلص منه بكلمة او كلمتني تشري الميكن التم من خريمام قدمت لها

  .ميكن تغيريهايف ال يزتقيتها ومناعتها ضد الان مصدإ

 ) 1/ 3 انظر ( تقدم قضية للدفاع عنها يجب ان تشارك ىف املناظرة التاريخية و

 

 

 العقل واإلميان  : 3/1مربع 

 

 هـذا مـربرا ملناقشـة ولكـن ال يعـد, إن الدين غالبا ما يعارض اإلميان بالعقـل 

وقـد انتهيـت لتـوى , سيئة فإذا الزمت نفسك باملجادلة بالدليل يجب أن تطبق األدلـة 

من قراءة أحد هذه الكتب الكئيبة التى كتبها باحث الهـوىت ذىك ومثقـف يحـاول مـن 

 تعـاىل وتلـك املعانـاة الرهيبـة التـى الـلــهخالل هذا الكتـاب أن يوفـق مـابني رحمـة 

عـىل سـبيل املثـال كـل , لناس عىل الرغم مـن عـدم ارتكـابهم ألى إثـم يتحملها بعض ا

هؤالء األطفال الصغار عرب عدة قرون مضـت يبغـون الحيـاة ثـم يـأىت مـرض عضـال أو 

 . مجاعة تقىض عليهم 

 قد خلق العامل بهـذا السـوء فلـامذا اليوجـد انتحـار الـلـهالخالف هو اذا كان 

فليس , بادئ نتقبلها أكرث من كوننا نعجب بها جامعى ؟ بعيدا عن حقيقة أننا نصون م

إذا مل يلجأ أحـدهم إىل االنتحـار : هناك تسليم أو قبول حتى تذهب األدلة ىف اتجاهني 

 الـلــهأما اذا لجـأ أحـدهم إىل االنتحـار فهـذا غضـب  مـن  , الـلـهفهذا يعد فضال من 

 .وسخط 

حيـاة أن هلل سـبحانه وتعـاىل الحل املنطقـى الوحيـد ملعضـلة الرش املتواجـد ىف هـذه ال

صفات سامية وعالية غري معروفة لنا ومنها العدل والرحمـة والتـى يفتقـر إليهـا بعـض 

الناس فاملؤمنون كانوا ىف املاىض يتمتعون بالشجاعة األدبية ويعلنـون هـذا لكـن هـذه 

 .األيام نراهم خائفني  
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و , " والعزلة هى سبب االنتحار  " انةص من  املناعة أوالح مستثنني علامء االجتامعال يعترب 

أنهـم مل الرد عىل ذلـك يكون  إذا أرشت إىل أن أيا من أفراد عصابة ما مل يقدم عىل االنتحار

 كـربون إليها ولكن من قبـل املجتمـع األ التى ينتمعة جامالبعادهم من قبل يتم عزلهم وإ

م لديهم صديق عزيز مخلص هنفإن الرد سوف يكون أ,أما  إذا تم استبعادهم من العصابة 

نهم وا اىل االنتحار فهذا يعنى أذا اتم عزلهم نهائيا أو استبعادهم كليا ومل يلجأأو حبيب و إ

فهـذا , ل اآلخـرين وكـونهم منسـيني أو متجـاهلني مـن قبـ, يعانون مـن متالزمـة ازبرجـر 

 ذلك رصاحة نه مل يتم قبولالدعم من املجتمع وعىل الرغم من أىل يجعلهم غري محتاجني إ

و يشـار إىل أن , من قدر العزلـة مثـل سـبب االنتحـار فإنه من الواضح أنه ال أحد ينقص , 

بـأن حقيقة الو , نك لست معزوالظهر أعرض للجوء لالنتحار تم غري بأنك املجردة الحقيقة 

 احتامليـة  كـام أن شخص منعزل وحيدهم انتحر هى كافية منطقيا لتصنيفه عىل أنه حدأ

 ننا قطعنا صلتنا بالعامل الحقيقى مسموح بها و هذا دليل عىل أغري  التزييف

 

 التزييف

 

مـن حيـث املبـدأ ، , ن حقيقة االدعاءات حول العامل الحقيقى هـى عـىل األقـل إ

" قابـل للتزييـف" أمـا كلمـة, لتحليـلل فاعلة وهذا من شأنه أن يكون أداة, تزييفلقابلة ل

فضـل  و أنه باطلهر االدعاء عىل أفكر ىف دليل قد يظن نا مبقدورنا أنناطة أعنى ببستفهي 

 ..  مـألوف"   ملعضلة التزييف مثال للمناقشة املشوشة التى قد تنبع ضمنيا عندما نتعرض

وهذا من شـأنه أن .. نانيةت األفعال اإلنسانية تتسم باألشري اىل مناقشة حول ما اذا كانأنا أ

 لرشح معنـى ىل استخدام كلمتنيشة تستند إهناك مناق. يحرك الناس ام يؤدى إىل سؤال ع

 : جل حل هذه املعضلة وهى كاالىت واحد تصب ىف اتجاه األنانية وذلك من أ
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ذا كنـت تلهـث وراء فـإ. نحن نترصف فقط بناء عىل حاجات ومتطلبات داخليـة 

فذلك ألنك تريد ذلك و إذا اخرتت إن تضحى بحياتك من أجل اآلخرين فهـذا النـك , املال 

مل , يض الرومانيـةو عندما مات املسيحيون من أجـل عقيـدتهم ىف األرا, ورة تريد هذابالرض

ليس كذلك ؟ وهكذا فـإن كـل أ, ك يريدون ذليكونوا ا ذلك مامل ن يفعلويكن مبقدورهم  أ

نبع من حافز أناىن وترتاجع الفضيلة األخالقية إىل القاسم إلنسانية هى ىف األساس تفعال ااأل

نفس رد الفعل ومل يكن ليضحى  لألناىن املغرور يقابل ب أى فعل تقدمهإذن  , راملشرتك صف

 .  من أجل رفاقة مامل يريد ذلك ويرغب فيه بنفسه

إن  , ضـعفهاة نقطـة  هـو ىف الحقيقـنه نقطة قوة يف هذه املناقشـةمايبدو عىل أ

نيـوتن ظريـة  كيف كنا سننظر لن, ية البرشيةنها نظرية الدافعاألنانية السيكولوجية تبدو أ

 هـذا أن تتنبأ بتناغم أيا  كان ؟ مهمة النظرية هيعن علم الفلك لو كان ىف اآلفاق حدث م

ومـع , لـيس هنـاك  هنـا ودى برؤية كوكب عطاربأنك سوف تحظ  تتنبأ أوو ال تتنبأ بذاك 

ها ومع ظرية السليمة ال مجال حقيقة لتزييفوالن. ى مكان استبعاد مقولة  أنك قد تراه ىف أ

يكولوجية هـى لذا فـإن األنانيـة السـ, ينا مشكلة ىف تصور حاالت تم تزييفها ك ليس لدذل

 .يةدافعالعاجزة وفقرية كنظرية 

 تحـت ا مـامل اكـن واقعـو, مع وجود افرتاض خفـى لفاظتالعب باألانه حقا 

 ,نا مستقل بذاىت مبعنى أنا أختار مـا يحلـو ىل أن افعلـه اطيىس ، فأتاثري التنويم املغن

ن كـل هـذا  ولكـ"لحاجةاالستجابة اىل ا" ختيار انية السيكولوجية تسمى هذا االنفاأل

 وماذا ايضا ، مـن بإمكانـه أن .فيها داخليا خيعنى حقيقة أننى أترصف طبقا لقيمة  أ

 إذ إن  بعـض النـاس يضـمرون خـريترصف طبقا ملـدلول أو قيمـة يخفيهـا شـخص آ

ل عـنهم إنهـم املبـادى وتحـن نقـوقـا لهـذه فـون طبمبادى تتعلق باآلخرين  ويترص

نفسهم ويترصفون طبقـا لهـا ى تتعلق بأخرون يضمرون مبادوآ, لديهم دافع أخالقى 

إن األفعـال املتعلقـة بـاآلخرين , غبـاتهم  لهـم سـوى رَنانيني وال همونحن نعتربهم أ

  وميكنـك . أقـوم بـواجبى ىت مبعنى عىل الرغم من ترضرى فأننيتعنى التضحية برغبا
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 التمييـز ميكننـا لقيـام بـه ، ولكـنريـد امـل  أنـه مـا تعيحلولك أن تطلق عىل ذلـك الكام 

ناس الـذين لـديهم متييز ال: غبات ىف القسم الثاىن ول والرببساطة بني الرغبات ىف القسم األ

ديـد منـا يطلـق عـىل  والع,الء الذين لديهم رغبات تتعلـق بـاآلخرين رغبات ذاتية من هؤ

 .املبادى االخالقية خرية هذه الرغبات األ

 غـري علقـة بـاآلخرين املتأن يـدافع قـائال إن املبـادئ ميكن  لألنـاين السـيكولوجي

 تفعيـل فهي مهمة من حيث قـدرتها عـىلخرى ، ة ، عىل عكس الرغبات الداخلية األلوفمأ

و يالحـظ أن , الـدليل ن يقدم لكنه اآلن دخل ىف العامل الحقيقى ويجب أ, السلوك االنساىن

عتـى افـرتاض أن النـاس  للرشح والتفسـري فقـط  من السلوك البرشى يبدو قابالا كبرينباجا

لألخالقى قد ينطـوي عـيل  افاألمر,  اهتامما بسعادة االخرين قبل سعادتهم شخصيا ونولي

و كـذلك ,يكولوجية العقلية نا الذاتية رمبا تقبع ىف قلب  الس كل قيم.خالقى بالطبع مبدأ أ

اء بأنهـا جميلـة ، حكـم عـىل بعـض األشـي نولكن بـالرغم مـن ذلـك ،  أحكامنا الجاملية و

الحقيقـة بأننـا التزمنـا  يف  رمبـا منيـل إىل الرضـا , ا ن نؤدى واجبنـ وبعد أ,واألخرى قبيحة 

يبني هذا أننا نحب الخـري أكـرث , )  كنا مازلنا عىل قيد الحياة يف حالة ما( القية خبادئنا األمب

ذا اليقلـل مـن  هـ من االعتقاد العقـىل أن بعـض األمـور جيـدة ومن قيامنا به  وهذا نابع

 . خالقية أفعالنا ذات القيمة األ

 

 ىف التضمني واالستبعاد الرطانةاستخدام 

  

 غري مالمئة ألنها إما أن تسعى نحـو حفـظ مكانـة الرطانةقد تكون بعض عبارات 

 ء حصـانة للـبعض مـن اسس غري عادلة ، أو انها تسـعى إلعطـا عىل أ استنادمحببة للبعض

  . غري عادلةسس ألع غري مرغوب فيه وذلك ايضا وفقا مكانة أو وض

من قبل نشطاء حقوق اإلنسان القائل بأن السـود , كيد خذ عىل سبيل املثال هذا التأ

 تم اتهـامهم هـم انفسـهم  للعنرصيـة ، ال ميكـن ان يـ أية جامعة أخرى تعرضتأو, 
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الن "  الميكـن اعتبـار السـود عنرصيـني  ، الرطانـةا من  نوع لو تم اعتبار هذابالعنرصية  و

تـى  دائرة مغلقـة مـن الكلـامت الانهتعريفي للعنرصى يشرتط أن يكون من غري السود ، إ

 ال ف اللون الوردى عىل أنـه لـيس أحمـر كـام أننـان تعرليست لها صلة بالواقع فيمكنك أ

 ، لكـن املامرسـة غـري ذات يـدت ترنـنعك من أن تتحدث لغـة خاصـة إذا كنستطيع ان من

مثالنـا الـذين يحبـذون لغـة تصـف العـامل الـواقعى سـوف  هـؤالء أو يشار إيل أن, جدوى

 ماعـدا أنهـا  االشياء التى مثل الوردة ىف كل شيئهو " " الوردى"ك تضحك بقولهم يجعلون

 إذا قام رجل أسود بشنق صبى صينى الجنسية ألنه يواعد ابنتـه ببسـاطةف" ليست حمراء 

 . سود فهو عنرصى يف كل شيئ فيام عدا أنه أ, نه يكره الصينيني أل

تعسـفى لجامعـة بعينهـا قصاء أو االسـتبعاد المن أجل اإل تستخدم حجج مشابهة

ض املناديات بحقوق املرأة ينكرن أن هنـاك بعـض الرجـال ينـادون بع.  املكانة املحببة من

تى كان هناك طالـب لـه اهـتامم كبـري يضا بحقوق املراة منذ عدة أعوام مضت ، ىف جامعأ

 الترغـب متامـا ىف كالية املنادية بحقوق املـرأة  الجامعة الراديية حقوق املرأة و كانتبقض

ذا كانـت فـإ  شئون املرأة  لكنه أثار غضبهن ىفا حقوقياحقوق املرأة ناشطاملنادى بتسمية 

فهـو واحـد مـن , الـدخول خرين من ملؤهالت تعنى املرابطة امام مسابقة للجامل ملنع اآلا

ن ن تعض ضابط الرشطة ىف كعب قدمه فهو ميكن أى أواذا كانت املؤهالت تعن, املواطنني 

 . يفعل ذلك 

 مبـادئ  ذا سلوك يوحى بأن لديـهنك مل تقابل قط رجالن نؤكد متاما أا أ ميكننواآلن

مـن الرجـال  فإن كال, لكن مهام تكن املعايري التى تأخذ بها  . تنادى بحقوق املراة 

فـق الرشوط  من املنادين بحقوق املرأة طاملا يواوان يكونم صالحية  ىف أوالنساء له

ن هؤالء الذين ينادون بحقوق املراة يجـب قائال إن تعبث مامل ترد أ, املعدة لذلك 

ن علـامء رنة بتعريف عامل االجـتامع الـذى يقـول إان يكونوا من النساء فقط للمقا

قط العلامء فأنت قد تتوقع أنه لن يتسنى للرجال ان يتبنـوا االجتامع الشواذ هم ف

مبادئ تنادى بحقوق املرأة ومساواتها بالرجـل عـىل نحـو كـاف مـامل يتعرضـوا ملـا 

 لكن معظـم النسـاء مل يتعرضـن لالغتصـاب ، , كاالغتصاب مثال , ه النساء تتعرض ل
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و , التعـرض لالغتصـاب رعـب ن يتخيل القول بأن ال يوجد رجل ميكنه أىل فهذا يؤدى بنا إ

هذا ميكن تزييفه و عندما أسمع عن اغتصاب الرجال للرجال ىف السجون  أشعر بـاملرارة و 

 .الرعب الشديدين

  

  ؟ الرطانةهل نظرية النشوء نوع من

 

دو وكأنها ىص لنظرية ما كلامت يجعلها تبي البيان التلخ يستخدم,حيانىف بعض األ

حتى الطالب املؤيدون يقعون ىف هـذا الخطـأ ىف نظريـة . لك   مع أن الحقيقة غري ذرطانة

 حجة هـي أن االختيـار وال الرطانةوع منون إن االختيار  الطبيعى هو نالنشوء عندما يقول

ملاذا هـؤالء هـم ؟ ح صلمن هو األ ، لكن"البقاء لألصلح "عادة ما يعرب عن مقولة الطبيعى 

 وبالتاىل هى كلامت الجدوى منها تعريفات نها فقط دائرة مفرغة من الالذين يبقون ؟ إ

جـل عـدم االنخـداع بهـذه املناقشـات هـو معرفـة منة الوحيدة من أن الطريقة اآل أخىشأ

 :  الطبعى كاالىت ختياراالوميكن وصف , ودراسة النظرية محل املناقشة 

ها جينات مختلفـة بعـض الشـيئ عـن ن لديمبعنى أ,  جينى كل ذرية أو نسل هى طور** 

 سل الذى اندرج منه االبوان الن

 .مثالهم فس البيئة التى سكن فيها السكان أالذرية تقطن ن** 

نتـاج ذريـة يجعلها قادرة عىل إ  أن الجينى لنسل ما أو ذرية ماطورالاستطاع ذلك  إذا ** 

 عىل ه بعد عدة أجيال سوف يهيمنقابلة للحياة والنمو أكرث من باقى أفراد املجموعة ، فإن

  .ة كلهااملجموع

 هـذه القـدرة الجينيـة ، فهـذا مـن شـأنه أن يـؤدى إىل ارتقـاء لو حدث تتابع كاف من** 

 نواع جيدة ونشوء املجموعة إىل أ

اليوجد طفل يشـبة ( تكاثر  تنتج بسبب تحوالت جينية اثناء الهذه اإلبداعات** 

  تغـري  العشـوائية والتـىبيولوجيـةيضا بسـبب التغـريات الوأ ) متاما أيا من والديه
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ى قضايا هى تاكيدات كافية ميكن التدليل عليها وليس بينها أكل هذه ال. بدورها الجينات 

 . لفظ غري رضورى لبيان معنى ما 

ن نفرق بني حقائق النشوء وبني النظريـة ، يجب أن نفكر بشكل واضح من أجل أ

يـة معـارصة قـد أى نظر, أو أى علم اخر  التى بنيت عىل هذه الحقائق كام ىف علم الفلك

وكـام متـت  . دى دورهـا بشـكل الئـق ن تـؤدخال تحسينات عليهـا مـن أجـل أتاج إىل إتح

)  عـدا االخـرية فـيام( كـل فقـرة تصـف . ىل جـزئني فإن النظرية تنقسـم إ, اإلشارة مسبقا 

 الطبيعى ، العملية التى من خاللها يتحدد الجني الذى سيهيمن وينـترش ىف ختيارطريقة اال

 الطبيعـى الـذى لـه قـوة ختيـار لالبديال ن يجدحتى االن ، مل يتسنى ألى عامل أ. ملجموعه ا

داعات القوى التـى تسـبب االبـ, ية النشوء ، مبعنى آلخرية تصف لكن الفقرة األتفسريية ، 

م برسعـة كافـة ىك تشـكل ن التغـريات الحيويـة العشـوائية تـزودهالجينية وهـى تـدعى أ

وهـذا محـل .  ىف سـجل الحفريـات إىل آخر والذى نجـدهالحقائق ، أعنى التحول من نوع 

دة تنشـأ برسعـة ا جديـ أنواعـألحيـانىف بعـض اقد يظهر سجل الحفريات ,  ودحضتفنيد 

كبرية لدرجة أنه يصعب رؤيـة كيفيـة التغرييـات الحيويـة العشـوائية التـى تشـكل رسعـة 

  .النشوء

 العشواىئ لإلبـداعات ل التطوريتعدعىل  تعمل كلهاتم طرح العديد من البدائل ، 

 . ىل شيئ تركيبى أو مبارش الجينية إ

ن يـؤثر عـىل بـاقى الجينـات فـإن مبقـدوره أ, عندما يحدث تغري حيوى ألحد الجينات ** 

 من املاىض ولكن مازال  راديكاليا انتقاالواحدة قد متثل, يقة قد تنتج مجموعة فعاله  بطر

ات لـديها تركيـب يشـكل الجينـات املتغـرية خرى الكروموسومو بعبارة أيها فرص البقاء دل

 .بطرقة مناسبة 

 التغـريات الحيويـة ىف داث حـعمـل عـىل إعض القوانني تؤثر عـىل الكائنـات الحيـة وتب** 

 ) ظالل افالطون (  الحسابية ىف الحياة االحتامالتواحدة من 

 نواع أخرى  عن طريق استعارة جينات من أنواع تتغري جذريا األ** 
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ة من التشكيالت املتعاقبـة لسلسنظرية تقول بأن الجنني يتكون من ( ق املتعاقب التخل** 

" وتصل اىل  نسـل ن تؤثر بشكل حقيقى ىف الجينات أبعض التكيفات مع البيئة ميكن ل  -)

 . ن تعيش ىف هذه اليئة جل أمن أ" متكيف مسبقا 

م بطرقـة ولكن ذلـك يـتضفي سمة التطور عىل عنرص التصميم شياء تكل هذه األ

بدال من افرتاض وجود كيان ن نبحث عن دليل ليصب ىف مصلحتها أمينة وبإمكاننا أعلمية 

 . التى هى عليها الكائنات الحية بالكيفية غامض خلق

عـامل  أن األيذكرو  ، الرطانة مصطلح   خطأرسطو ىف بعض االحيان أيطلق عىل أخالقيات 

 اعتـادوا ناس األخيار هم الذينأن ال ، وألخيارناس اعامل التى يقررها الالجيدة هى تلك اال

هناك ىش عديم الجدوى وغري مبارش أكـرث مـن ذلـك ليس و, عىل القيام باألعامل الصالحة 

 : عدة مسائل رسطو أىف الحقيقة ، و لقد قرر

عامل فنحن ال نطلب من يف القيام باأل بدنيا هى التى يعول عليها سليمةعضاء الاأل: وىل األ

 .  أن ينظر ىف التيلسكوب ينه من مرض ىف عشخص يعاىن

 االنسانية والتى ميكن إدراكها مـن خـالل أى اسـلوب ة للشخصيةهناك حالة صحي: الثانية 

  "فلسفة السعادة " سامها ارسطولنفسية والتى أصحة اال دالئل عىل يؤدى اىل حياة

تصـقل ) واألخـص التـأمىل ( عر االنسانية املشرتكة والعمل اإلبداعى  املشاأن حياة: الثالثة 

 كرث من الشخصأ( اىف املثاىل الكامل واملتعاىف ن الشخص املتعالشحضية األنسانية ولذلك فإ

 االخالقـى او  لحكمـهن ننتبـهيجـب أ( يكـون معيـار الصـواب والخطـا ن يجب أ) املريض 

 احكامـعتـرب أت مـن الطبيعـي أن األحكـام التـى يصـدررها الشـخص و, ) حكمها االخالقى 

 ساىسإنسانية بشكل أ

مـن  رطانـة ن نطلق عليه هناك من بني هذه القضايا الثالث ما ميكن أ ليس

هـل ( ميكـن اختبارهـا بالـدليل القضية الثانية والثالثة فقل ، الناحية النظرية عىل األ

, الرفاهيـة ب إحسـاس للفـرد بـداعى تزيـد مـن حياة من الحب االنساىن و العمل اإل

و أعتقـد أنهـا مسـالة غـري ,  حول كيفيـة الحصـول عـىل املعرفـة تعترب فرضيةوىل األ

 ح هم فقط هـؤالء الـذين يعـانون ن يروا بوضوصحيحة فإذا كان الذين يستطعيون أ
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 لكـن .هـر جن ينظروا مـن خـالل املمن أمراض بالعني ، فليس بوسعنا إال أن نطلب منهم أ

عـديم سـتعبادها لكونهـا لغواقش وال ميكـن ان تنـا أ يجـب ،تهاصح عدمو  أتها صحمسألة

 .الجدوى 
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)4( 

 

 ىل املذهب الطبيعىاملغالطة املستندة إ

  كن عقالنيا مميزا–وما يرتتب عليها 

 

مغالطـة مدرسـة )  4( ذهب الطبيعـى ملـاملغالطـة املعتمـدة عـىل ا ) 3 : ( املفهوم الـدال

تسـمية بعـض املجـادالت األخالقيـة املعينـة لفالسـفة ب قام ا. القرون التسامح والقبول عرب

ن العديـد مـن هـذه املجـادالت بقـى ويسـتخدم بأنها مغالطات وعىل الرغم من ذلك ، فإ

 نكـون واضـحني نلذان سنناقشهام مرتبطـان ببعضـهام الـبعض ويجـب أثنان الو اإل,مليا عا

 نشـعر بـالفرح ننا سـوفهم افكار خاطئة أو مغالطات وإالفإبشان ما يرتتب عىل إداركنا أن

 . غري مجازين وال مربر لهام  يعتربانو الحزن واللذانأ

, الحقـائق والقـيم , املغالطة املستندة عـىل املـذهب الطبيعـى : النظرة العامة التمهيدية 

غالطـة مدرسـة التسـامح ، الطريـق عدمية القيمة ، مائق وصلتها باملوضوع ، املغالطة الحق

 املستندة للمذهب الطبيعى ملغالطة  ا,  االتجاه الواحدذو

مسـألة  ن بصدد تناولجدال األخالقي ، نحن اآلطق ىف الند عىل دور امليبعد التاك

و بالتجديـد مـا إذاا كـان بإمكـان املنطـق تجـاوز الفجـوة بـني  بشأن حدود املنطـق مهمة

 )ة مفرتضو هي حقيقة   (حقيقةالن  الفرد أ يعتقدفعىل سبيل املثال قد, الحقائق و القيم

دع القتلة املتمرسني وهذا يستتبعه قضية املدلول والتى عدام ال تر إن عقوبة اإل التي تقول

ىل الء النـاس يرتكبـون مغالطـة تسـتند إهـؤ, عـدام تقول بأنـه يجـب أن نلغـى عقوبـة اإل

 طبيعىاملذهب ال
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"  يتعـني" وكلمـة " يكـون" ما بني كلمةللتفريقن هناك استثناءات يزعم البعض  أ

 حقـائق خالقيـة فهـم ال يجـدون هـذه االسـتثناءات يبـدو ذا داللـة أ منحد ال أومع ذلك

 حقائق تستلزم منطقيـا اتخـاذ وخالقي ملا يجب أن يفعله الناس أاأل النصحتستلزم منطقيا 

هتاممى الرئيىس هو كيف يتسنى ن ااألخالقى وحيث إغري نسانيا بدال من إخالقيه مبادئ أ

"   يتعـني" /" يكـون"هـتم مبعضـلةمل أعـد أ,   أعـدائهانية أمامن تدافع عن املثل اإلنسالك أ

هاية السبب الرئيىس وراء الحاجة إىل  وىف الن, مامى عجز االستنثنائات املتاحةعندما اتضح أ

وضـوعية عـىل ضفاء املإمكاننا أن نستخدم الطريقة اإلعالمية من أجل أنه باستثناءات هو أ

ذا كانـت بعـض وإ, ) لكوكـب املـريخ قمـران ( حقـائق العتامد عـىل الاملبادى املختلفة بـا

  .نسانية فسوف تصبح موضوعية بشكل متوزانق بعينها تستلزم منطقيا مدلوالت إالحقائ

 

 الحقائق والقيم

 

الـذى يقـول إن اإلعـدام ال يـردع عمليـات القتـل  اذا كنت تعتقـد أن ىف الـدليل

املعتـادة أن عـدد األشـخاص الـذين اإلجابـة  ,ل نفسك ملـاذا، س  املحتملة هو دليل قاطع

يقارن بعدد األرواح التى تم أنقاذها وهذا من شنقة ال لة أو املرواحهم فوق املقصفقدوا أ

 ىل قياس منطقى عمىل شأنه أن يؤدى إ

  ينقذها فهو باطل شخاص أكرث من التيأى ىش  يودى بحياة أ: سية املسلمة الرئي

 رواحا ف أرواحا اكرث من كونها تنقذ أعقوبة اإلعدام تكل: املسلمة الثانوية 

 . عقوبة االعدام باطلة : االستنتاج 

ن املسـلمة ملستندة عىل املذهب الطبيعى فقط إذا اعتقدت أتنشا املغالطة ا

ة تربر نفسها بنفسها ، مبعنى ، أنك تعتقد أن الحقيقةالتي تقول بأن شـيئا مـا الرئيسي

 هـو أمـر خـاطئ مـن رواحى إىل إنقـاذ األيؤدى إىل خسارة ىف األرواح أكـرث مـام يـؤد

 عـدام إبمبادئـك قـد تقـيم و   , مر ببسـاطة لـيس كـذلكو لكن األ, الناحية املنطقية 
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خـرين  ولكـن هنـاك آرواح البرشيـةىف ضوء النتائج املرتتية لحامية أكرب عدد من األالقتلة 

بـل خرسان أحـد  التعـويض مقان لالقـارب الحـق ىفديهم مبادى مختلفة رمبا يعتقدون أل

 ىف املجتمعـات التـى مل أو قد يعتقـدون أن الفـن العظـيم يزدهـر...  العني بالعني..األفراد

 , خـرمن خـالل  القضـاء عـىل القسـوة وأن الفـن العظـيم مهـم أكـرث مـن أى ىش آتروض 

 هـي تكلـف خسـارة ىف األرواح أكـرث مـام تنقـذ -خرى فان العالقة بـني الفاعـلبعبارة  أو

و يشـار , ل التزامك باملثـل االنسـانية ييجىء من قب) يعد باطال ( قى الجملة  وبا -ارواحأ

الحون نهـم طـ و رمبـا تظـن أن يرفضوا ذلك ميكن أادئ أخالقية أخرى إىل أن  امللتزمني مبب

 .هم مل يرتكبوا أى خطأ منطقى لكن, رشار غري صالحني أو أ

 املغالطـة الـبعض ىفيقع ا  فلسفة ، ولذأيةبعض العلامء وعلامء االجتامع اليعرف 

ة ن الحقيقة هـى نزعـا تفرتض أبتحياء كإذ يكتب علامء األ ,مذهب الطبيعة  ىلإاملستندة 

 و هـذا يظهـر  أنهـا )خـرين  اآل اتساع ىف الـوعى ، إدراك أكـرب لوجهـات نظـر( ىف النشوء 

ـنـاك توـجـه االجتامـعـي يزعـمـون أـنـه مـبـا أن هن ذوى الـيــمـا اتـبـاع داروأ, محبـبـة أخالقـيـا 

  نقـر بـأننمنافسات لسفك الدم من أجل البقـاء عنـد بعـض الشـعوب ، يتوجـب علينـا أ

  ميكنك هـذا اإلدراك مـن معرفـة عـدة امثلـة و,  األخالقيةحدها ال تحل القضاياالحقائق و

ذهب الطبيعـى  حيـث إن إدراكهـا يوضـح  الجـدل  املغالطـة املسـتندة اىل املـتثبت تفرد

 يالحظ  ىف فوىض االضطراب ، و النتائج ، فإن كل الوضوح يضيع تفهمذا ملاألخالقي ولكن إ

املغالطـة عدميـة الجـدوى ، , اسـتبعاد الحقـائق , له ثالثـة أنـواع التشويش أو االرتباك أن 

  .ة التسامح مغالطة مدرس

 

 أهمية الحقائق

  

لحقـائق ىل املذهب الطبيعـى التعنـى أن املنطـق واإن املغالطة املستندة إ

  قـيم العـنرصى فإذا أمعنا النظر ىف شخص لديه ور ىف الجدل  األخالقيليس لهام د
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 إىل أشـياء ميكـن  عىل تعمـيم مبادئـه ، فهـذا مـن شـأنه أن يـؤدىليدى وقمنا بإجبارهالتق

مـا عقليـا أو فـيام كـل السـود غـري ناضـجني نهائيـا إ: ل ها بالحقائق ، عىل سبيل املثادحض

كـن هنـاك حلقـة ربـط بـالطبع لـو مل ت: ك معضـلة يبدو هنا عىل ماو, يتعلق بشخصيتهم

كـام أن املنطـق منطقية بني الحقائق والقيم ، فلن يكون هناك ربط بني القـيم والحقـائق 

خص األخـالق التـى  ىف أعطـاء أى شـيا النزعة أو امليل نحو املبدأ ليس كافف ليس كل شيئ 

 .يعيش بها 

ت أو قضـايا حقيقيـة مؤكـدة ، ن تربط بني قيمك والعامل الواقعى مبقرتحا يجب أ

كـان لديـه نزعـة امركس رمبا ف, رتحات أو القضايا املرتبطة ميكن أن تخترب باألدلةوهذه املق

 ( ًلكنه مل يجرى ىف الشـوارع صـائحا) طبقة العامل والكادحني ( عجاب بالربوليتاريا نحو اإل

 "  رئـيىس نـا أكـرهأ" عىل قدم املساواة مع شـخص يقـول  هذا قد يضعه) أنا أحب العامل 

 رمبـا نقابـل رجـال,  أهميـة بالنسـبة لنـا هذا رمبا يكون ذا معنى بالنسبة له لكنه لـيس ذا

هذا أمر مثري ، ولكن لـيس مـن السـهل تحويلـه إىل ,  " جمل"ذا سمع كلمة فرنسيا يهيج إ

نحـو نه عـرب عـن نزعتـه حيث إن كل مافعله ماركس هو أ, خالقيةمجموعة من القضايا األ

ا رئيسـيا ىف لتاريخ والتى تكفل للطبقة العامـة دورمة ذات املغزى  بالتوسع ىف نظرية االقي

كلام رأينا بعض  ف,وهذا يضعه تحت رحمة الدليل أو االثبات . التقدم نحو مجتمع إنساىن 

ـدحض شــاقة ومرهقــة لدراملاركســني يجــدون أ جــة يصــعب تحملهــا ، ن احتامليــه اـل

  يتفادوا األحكام الصادرة ويستخدمون الرطانة ىك يهربوا و

 السـود ورمبـا هـذه ن العنرصيـني رمبـا يكرهـونعـىل الـرغم مـن أ, وباملثل 

يجـرون ىف الشـوارع صـائحني ساس السيكولوجى لفكرهم ، لكـنهم الالكراهية هى األ

ولىك يحولوا هذه الكراهيـة إىل شـئ أكـرث مـن كونـه خاصـية " سودأنا أكره اللون األ"

امتـزاج ( الجينـات  علم فرتاضات عن م أن يربطوها بالعامل بامميزة لهم ، يجب عليه

 و  , )در النسـل ن يحط مـن قـالط الجنس مع الجنس أخر من شانه أتخ/ االجناس 

و اإلمكانيات البرشية ,  )لو عاش فقط السود ، ألصبح الجنس البرشى جاهال( التاريخ 

 وهكـذا مخافـة ) العامـة  امليزانيـة  عىلاملهاجرون السود دامئا مايشكلون عبئا( 
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يضا نزعه محضـة مـامل تـرتبط بالعـامل هى أنسانية عر بالغرور ، فإن مشاعرنا نحو اإلن نشأ

 نجـزم بـأى ادعـاء ال يسـتطيع أن يصـمد أمـام ال األمر يف أن نتاكـد مـن أاألكرب ، يرجع لنا

 .ربهان والاختبارات املنطق

ن يعنى مبصري النـاس شخص جاد أيتشه بسؤاله عام إذا كان مبقدور أى  يتحدانا ن

ىل الطبقة العامـة فاألب الذى ينتمى إ,اعتهم املطلقة العاديني من العوام بدون تجاهل فظ

ن لـة  إن نظريـة الجـدارة تخربنـا بـأثمالتى تعوزها الرباعة يرصخ ىف التلفزيون متحدثا للم

وحراكيـا اجتامعيـا  عىل نفسها عند التطبيق ، مبعنى إذا وجـدنا بيئـات عادلـة ثلنا تقىضُم

نيد ، ن أجل الدحض والتفم(  الصفوة الجينية ا تحكمه فالنتيجة سوف تكون مجتمعكامال 

هـؤالء بيـنام يكـون لـدينا شـعور بالتعـاطف مـع نه أاالقتصاد يخربنا ,   ) 10فصل انظر ال

جر الضئيل يعمل عىل تأكل مجموعـة الوظـائف لرواتب الضئيلة ، فإن األايتقاضون  لذينا

 وكـام  ) 12جل بحث اكرث تفصيال أنظـر الفصـل ن أم( تاحة للطبقة العاملة غري املاهرة امل

يل من قبل الشخص املعارض ، فيجـب م صادق للدليالب باالتساق املنطقى وكذلك تقينط

ثلك أو أهدافك فقط النك تعتقـد ُذا كنت تثق ىف ملنا جيدة بشكل كاف فإُثُن مأن نتاكد أ

مرافقـة  قـدرها  مـنرائعـة مـامل يحـط نبيل ، أو أن كـل امـرأة أن كل عامل هو رشيف أو

. لرجال ىف األساس صالحون ، لن تستمر طويال ىف أية منـاظرة أخالقيـة ن كل االرجال ، أو أ

 وصفا لشخص ذى قلب طيب دون أن يشـري إىل كونـه  يقدم كنز ملين دو قد أكد نتيشه أ

  .رقأخ

 

 املغالطة عدمية الجدوى

  

 يجدوا صلة منطقيـة فكرون ذوى النوايا الطبية أناملحاول , يخ التارمر عىل 

ا  منطقيا بني الحقـائق و القـيم حتـى ميكـنهم أن يثبتـوا أن املثـل اإلنسـانية أو جرس

 مـن كـرث موضـوعية مـاذا ميكـن أن يكـون أ,  نسـانيةموضوعية أكرث من املثل غري اإل
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ثلنـا ُهـذا عـىل مو قـد يضـفى منطـق ؟ ضـافة للاإل عىل حقائق ب مبنيةنسانية إٍثلُيجاد مإ

االلتـزام يف  وبيننـا لـن يكـون فقـط والفـرق بـني نيتشـه,  خاصـة ىف ضـوء الحقيقـةمكانة

و مع إدراك املغالطة التى تستند إىل املذهب , ن املثل أكرث من مجموعة أخرىمبجموعة م

 .وعية  موضود طريقة إلظهار أن للمثل االنسانية مكانةوجالطبيعى يأىت إدراك عدم 

فـإن كـل , نه إذا كان اإل له غري موجود أ "االخوة كارامازوف"روايته  ىف ذكر دوستوفييسىك

 شئ مسموح به 

ري  كان يعنى أنه إذا كـان الخـدراك الخري ، وفاإلله بالنسبة له هو املصدر الوحيد ملعرفة وإ

القية أمام الرغبـة ختتهاوى املثل األو , غري موضوعى ، فإن كل املثل األخالقية تم تسفيهها 

نقاذ طفل من أمام سيارة قادمة اليختلف عن تعريض نفسك للخطر من أجل إف, أو النزوة

نحن رمبا نكون ملتزمني عاطفيا مببادئنا والتى مـن  .  فان جوخ املجنونة ىف قطع أذنهرغبة

 نسـاىن ، لكـن الفحـوى مـن وراء هـذه املبـادئ تبـدورف بشكل إاأنها أن متىل علينا التعش

 .  خادعة فهى مثل الهالوس ذات املحتوى الخادع

  :وىك نضع املناقشة قيد القياس املنطقى

 خالق ميكن الدفاع عنه للموضوعية ىف األليس هناك معيار أو مقياس : املسلمة الرئيسية 

 ىل املوضوعية ىل تفتقر إُثُم: املسلمة الثانوية 

نهـا غـري جـديرة بـاالحرتام حتـى مـن قبـل ىل عىل أُثُتعامل مع ملذا يجب أن أ: االستنتاج 

 نفىس 

 املغالطـة عدميـة " نسـميهان غري مرتابطة منطقيا ولذا يتعني أهذه املجادلة

ام بأداء واجب وهو يتعدى مجرد  تفضـيل خالقى هو التزفااللتزام مببدأ أ " الجدوى

نـوع خالقى من أى و ىف غياب اختبار الحقيقة األ, رشاب بارد بعينه عىل رشاب آخر 

 باملثـل االنسـانية ن يقبـلنه أن يخرب نيتشة أنه يتوجـب عليـه أ، فإن الشخص الميك

 ك أنه يتوجب علينا أن نرتك املثل اإلنسانية يعني أن تزعم أنها تفتقر قول, ومع ذلك 
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و هذا يعنى أن نعتربهـا هـالوس  , للحالة املوضوعية وكذلك تزعم أنها حالة غري موضوعية

 فـنحن نـرى الواحـة ىف: ما   شئ خادع بخصوص أمرإنهاختبار الحقيقة  ىف ابسبب  فشلها

 .  بدالً من املاء نجد رماال بإتجاهها الصحراء وعندما نعدو

يكن هناك اختبار للموضوعية ىف األخالق ، فإن املثل اإلنسانية ال ميكـن لهـا لو مل 

ض أن تكـون خادعـة لذى يفرت او ما, أن تنجح أو ترسب ألنه ليس هناك اختبار ترسب فيه

  ىف غياب املوضـوعية فلـيسفيام يتعلق بأنفسنا ليست خادعة نسانية بشأنه ؟ إن املثل اإل

 و رمبا يكون من الحامقة أن نقول إنه يتوجب عىل املثل اإلنسانية ,هناك شئ سوى الذاتية

ل إنه  نقونا يكون عىل نفس القدر من العبث أورمب, ن يتقبلها هؤالء الذين ينفرون منها أ

 .ن يرفضها هؤالء الذين يقدرونها يتعني أ

  األخالق تفتقدهىل نكون واضحني بشأن ما املوضوعية وبالتادعنا نوضح ماتستلزمه

مـع ( ارمن قبـل اآلخـرين فالعلم جائز حدوثه ألن خربات النـاس البرصيـة جـديرة باالعتبـ

 ـقـد ـخـرين أن اآلـعـىل اـلـرغم ـمـن) ـسـتند اىل رؤـيـتهم افرتاـضـات الحـقـائق تن التـسـليم ـبـأ

 املحـارضات نت نقف ىف نهايـة قاعـةفاذا كنت أنا وأ ,اليشاركونهم هذه التجارب البرصية 

ىف ورة البيضـاء التـى ب غري واضـح عـىل السـ ترى شيئا ضبابياستجامتزم ، فسوفوبسبب اال

البرصيـة ن قـدراىت اىن أن أؤكـد أرى دائـرة وبإمكـمقدمة قاعة املحـارضات ىف حـني أننـى أ

ذا اقرتبت وميكننى أن أثبت أنك إ. ات ذلك بدالئل حقيقية ثبمن قدراتك وميكننى إأفضل 

كلنـا نعـيش يضا سوف يتسنى لك رؤية الدائرة وهذا ألننا بورة بقدر كاف ، فأنت أمن الس

 .  نتشاركهىف كون طبيعي

تكم إليها عندما حميكننا أن نخالقية مشرتكة  الأعتقد أن هناك مثة حقيقة أ   

الذين يتمتعون  األفق رصاعات جوهرية بشأن املبدأ األخالقى  إذ إن بعض ظهر ىفت

افالطون اليوافقون عىل ذلك ويجب أن تقرأ لهم قبـل أن تقـرر لكـن بنفس حكمة 

نـه خالق أللو كان رأيي صحيحا فإنه لن يتسنى لنا أن نطرق قضية املوضوعية ىف األ

و ,ء الـذين فنـدوا هـذه املسـألهلهـؤالن تقـرأ ميكنك أ( يس هناك اختبار للحقيقة ل

 نـه أى أ ( ثـل جـديرة بـاهتامم نيتشـهُأيضا ليس مبقدورنا أن نـزعم أن بعـض امل
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 ال أو مـا إذا كـان ثـل أم ُتفعيـل هـذه املوال يهم أن يكون لديـه نزعـة ل) ثل ُيقدر هذه امل

تزمـا ولكن هذا ال يعنـى أننـى لـيس مبقـدورى أن أكـون مل, ى منهمحياديا وغري منحاز أل

 رمبا و, مر ذلكاألذا تطلب ثىل حتى املوت إُبشدة باملثل اإلنسانية وميكننى أن أدافع عن م

 . لكنها تعنى الكثري بالنسبة ىل لنيتشه شيئاثل ُهذه املال تعني 

 

 مغالطة مدرسة التسامح

 

تها ،  موضوعيتجرد املثل اإلنسانية من الطبيعى  املغالطة للمذهبحقيقة استناد  

رح نهـا مصـدر للفـفالبعض تعامل مـع هـذه الحقيقـة عـىل أ ,حقيقة مل تفزع أحدا تلك ال

 لشفاء األرواح وتهدئتها  بلسام تعتربعىل األقلوإن مل تكن فرحا متاما ف, ًوالسعادة ، حسنا 

 .جديدة وضوعية كأساس لبناء مغالطة أخرى   املإيل غيابوا دن ذلك أنهم است,

أعظـم فيلسـوف أنجبتـه أمريكـا ومـع   )1910 – 1842( ليام جـيمس رمبا يعد و

يـة كأسـاس لألخـالق التـى  املوضـوعية االخالقاول أن يستخدم مسـألة غيـاب فقد حذلك 

قد املجادلـة  سوف أعرض وأنو,تنادى باملساواة بني جميع البرش  وهكذا فقد ارتكب خطأ 

 مريكـاىف أ قدرها مـن مناقشـة دائـرة اآلن لحط مناتناول نسخة تم االخاصة بجيمس ثم 

 ألنها بذلت جهدا ىك تربر التسامح أو شيئا) مغالطة مدرسة التسامح ( ى  مسماهطلق عليُأ

 . من قبيل الظل الباهت للتسامح أو القبول 

 : مناقشة جيمس ميكن عرضها كقياس منطقى 

 خالق ميكن الدفاع عنه  ليس هناك معيار للموضوعية ىف األ:املسلمة الرئيسية 

نهـا الـب بعـض النـاس عـىل أنصـف مطس بوسـعنا أن ننا ليهذا يعنى أ: وية املسلمة الثان

 ناس آخرين ا نضعهم عىل املقدمة وقبل مطالب أنلكن, موضوعية 

 دون لذا يجب أن نتعامل مع كل املطالب اإلنسانية عىل أنها جـديرة باإلشـباع : االستنتاج 

 .ن ق مب تتعل هذه املطالب أوةاالشارة اىل ماهي
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 نسـانية وال اإلشبع أكرب عدد ممكن من الحاجاتُنه يجب أن نأالستنتاج ايتضمن 

 فـإن  مـع ذلـكو,  بالنسـبة للـبعض ذابـةلفضيلة ج إنهافضل مطالبنا عىل مطالب الغري ،ن

فغيـاب , وهـذا أمـر  صـحيح حقـا , االستنتاج اليصح بالرضورة ألنه يتناقض مع املسلامت 

نـا يجـب أن ناالنسانية ليس لها مكانة خاصة مبعنى أثل ُن املاملوضوعية ىف األخالق يعنى أ

ن مل نـدمجها ىف الـنفس بحيـث تصـيح  عىل أنها جديرة باالحرتام حتـى وإ كل املثل نتناول

ستنتاج يخرينا أنه يتعني علينـا أن نعامـل مطالـب االخـرين عـىل أنهـا لكن اال. مبدأ هاديا 

و يجب التأكيد عىل أن لكل مطلـب ,   ذاتية أم الضفينا عليها صفةجديرة باالحرتام سواء أ

ن عىل قدم املسـاواة ومـع ذلـك وعية أال وهى أن مطلبك ومطلبى يقفا حالة موضإنساين 

 . فأنا أهتم مبطلبى فقط 

فإننـا بالكـاد ميكننـا الـتملص مـن , خالق إذا كنا نفتقر إىل معيار املوضوعية ىف األ

 ن كـلالقـول بـأنهـا موضـوعية اىل عىل أ بعض املطالب االنسانية الميكن وصفها نالقول بأ

  صـورةالحـظ أن هـذه املناقشـة تعتـرب,نها موضوعية املطالب االنسانية ميكن صفها عىل أ

ن نتعامل مع كل املثل االنسانية دعى أ تريةفاألخ,ة الجدوى ملغالطة عدميمن ا طبق األصل

 و, والذى لـيس لـه وجـود ص باملوضوعية خفقت ىف االختيار الخالنا  عىل أنها أُثُمبا فيها م

ختبـار  االنسانية وكأنها نجحـت ىف االيتعني علينا أن نتناول كل الحاجاتنه  إجيمسيقول 

 .ار املوضوعية الذى ليس له وجود وهو اختب

 يسـتخدمونها ىك يـربروا مل يقرا أغلـب األمريكـان لجـيمس ، ولكـن لـديهم حجـة

 :التسامح املشابه ىف بنائه املنطقى 

 بة ثقافيا  رتقاكل القيم م: وىل  لمة االاملس

  قيمة عىل أخرى  هذا يعنى أنه ليس لدينا مربر ىك نفضل أية: املسلمة الثانية  

نهـا صـالحة حني وأن نتعامل مع كـل القـيم عـىل أن نكون متسامبأزام ت العلينا: االستنتاج 

 . وصحيحة بشكل متساوى 
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لتزام بكونك متسامح هو م إدراك أن االها بنفسها عندما يتحض نفسهذه املناقشة أيضا تد

 ليست عىل سبيل املثـال مثـرةفهي خر ، ، وليست شيئا آ  أو قيمة أخالقيةىف حد ذاته مبدأ

, حـتامل أو الجـزع  وطبقا لرشوط املناقشة ليس لدينا مربر ىك نفضلها عىل عدم اال, لفت 

ه نـبالنسبية الثقافية إال أإنه ىف حني أن التسامح ليس له عالقة منطقية  البعض و قد يقول

 لكن ىف الحقيقة ، رد الفعل يعتمـد عـىل ,  رد فعل سيكولوجى مناسب بشكل واضحيعترب

نطـق  عندما يخـرج خـارج حـدود املو,  عىل نفسه اعلم النفس حدودال يفرض : الشخص 

 ر زدراء البدائيني مـع الشـعوىل افقد يذهب ىف أى اتجاه  بدءا من تقرير التنوع والتسامح إ

 .رضا عن النفس لبا

لهم ُثُمريكـان  مـأنـه عنـدما يقـيم األمن أجل توضـيح عىل أيه حال ، قيل الكثري 

ا فـوق  موضوعية ىف االخالق فهـم ىف الحقيقـة يبنـون قصـورغري  أسس عىلاةساوبشأن امل

كـام أن ,  أيضـا ولوية فإن هذا شئ خاطئ عندما يتم تقديم التسامح وإعطاؤه األ, الرمال 

ال يجب و   , ري نفسه املص للمجموعة وحكم النخبة كلها يجب أن تلقىء املغاىل فيهاالنتام

حريات املدنية أو حريـة التعبـري فهـي بـذلك  عن الأن تتعارض أخالق التسامح مع الدفاع 

ناقش وتتناول موضـوع نها تية فطرية لحرية التعبري ، مبعنى  أنها كراهف نفسها عىل أَتعر

ة  جامعـختلفة بطريقة قد تنطوى عىل الحكم عـىلاملو املجموعات ة أاملجتمعات اإلنساني

 .خرى فضيلها عىل أوت ما

بـعـض املامرـسـات كـون  ـنـع مناقـشـتها تـرتاوح ـبـنيُ بعـض املوـضـوعات التـي ميإن  

 مـن املفـرتض أن يكـون مـن نـاثحتـى ختـان اإل(  خطـأ غـري مسـموح بـه الثقافية تعترب

ختلفون بنسب ىف قـدراتهم أو اسـتعداداتهم الجينيـة أو أن البيض والسود ي)  به املسموح

ن ا أغضـبنى حقـا هـو أخرية ، لكن منا أقاوم القضية  األ وأ طويالات وقتيوقد قض. للذكاء 

ىف , ـسـكاتهم بالـصـياح املـعـادى اـلـذين يختلـفـون معـهـم ىف اـلـرأى ـتـم إالـطـالب الـصـادقني 

 نرص س والطـالب وكـأن ذلـك  هيئـة التـدريبـل أعضـاءِماكن ، من قو ىف كل األالجامعات 

  . واقع الذي نعيشهلمؤزر عىل ا

تخيـل أن , يـؤمن برسـالتها نـه ال أحـد حقيقـةنـى أخالق التسامح غريبة مبعإن أ

 ن كـل املطالـب االنسـانية هـى مطالـب نبيلـه بشـكل  بـأ يـؤمنا لدرجة أنـه  غريبشخصا
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و كانـت الضـحية تـرىض حتـى ولـ( خرين  سبيل املثال املتعة ىف تعذيب اآلمتساوى ، فعىل

سـارت وأن ختـان اإلنـاث هى مساوية للمتعة التى تحصل عليها عند سـامعك موت) بذلك 

بـل هـو فقـط اليحبـذ تصـنيف  ذلـك ملفـرتض أنـه اليعتقـدامن  و, يلة الصدق فضيعادل 

لوية عىل محاولة تخفيف واملطالب اإلنسانية عىل اإلطالق حتى أن عدم التصنيف يأخذ األ

حسنا ، إذا كان هذا ماتعتقده ، فإن هـذا النـوع مـن ) إلغاء ومنع ختان االناث مع ( مل األ

ن  تعتقد أال. ن هذا هو ما تؤمن به حقا لكن تأكد متاما أ, بالنسبة لك ميثل قيمة خالق األ

 . ملنطق يجربك عىل هذا االعتقاد ىل اياب املوضوعية ىف االخالق باإلضافة إغ

دون دامئا مقوله غبياء يرداصة مبدرسة التسامح األلخاطئة الخن اصحاب الفكرة اإ

إذا كـان لـديك ,  كـال.نها لكل واحد له مبادئ أخالقية  يقولو, " حكمك ال تكن عقالنيا يف" 

 ولك كل الحق ىف ذلك . يجب ان تكون عقالنيا ىف حكمك أية مبادئ أخالقية 

 

 الطريق ذو االتجاه الواحد 

 

ق التسـامح أو ُلـُنهـم يقبلـون خين يـدعون أان أفضل دليـل عـىل أن هـؤالء الـذ

ومن , يؤيدونه باتساق منطقى نهم القومون بذلك  ىف الحقيقة هو أقيد الياملغري االحتامل 

 هنـاك ـمـن ففـى نيوزيالنـدا ,  الثقافيـة نـع النقـد الثقـاىف ىف بعـض اـلـدوائر ُن ميالـدارج أ

ييـز ملامرسـتهم التم) صـليني ألالسكان البولينيـذين ا( ي راورفضون أن يوجهوا أى نقد للمي

ت الشـأن مـة ذاهنوثة مثل منع النساء من التحدث ىف املقابالت امل واألعىل أساس الذكورة

ًن نوحة اتهاما اخالقيا اىل السالالت الثقافيـة فـإن يتعـني لكن إذا كنا نعتقد أنه من الخطأ أ ً

 . عىل الشعب املاووى أال يتهم االوربيني بالظلم 

 لـه رشعيـة صـائبة  بشأن القيم  الثقافيةلذى يتعارض مع األحكام إن القانون ا

  ىف مجتمعنـا ، السـلوك منـاط منط من أ ففى بعض األحيان قد يصلح , حقيقية
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النسـيج الثقـاىف بأكملـه  ، فإن التغيري قد ميـزق الصناعة ىف مجتمع ماقبل لكن لو تم تغريه

 اناسـن نسـتثنى ألكننا النستطيع أ. ه هظ يتعني دفعلهذا مثن با قد يكون وبشكل فعىل و

 . من فقد مامرستهم الثقافية تبعا لرغبة أو هوى 

ىل تندة إ من املغالطة املسـيقة نسخة معدلةتعد حقن مغالطة مدرسة التسامح إ

ذهب الطبيعى لتكـون عـيل ىل املا نعيد صياغة املغالطة املستندة إدعن. املذهب الطبيعى 

عمـال أخالقيـا  يربط القضايا التى ال تعترب بعـض الترصفـاترس ليس هناك ج : النحو التايل

غيـاب املوضـوعية ىف  كوننـا نؤكـد كـام أن , خالقيـةأفعـال  بعض األمع القضايا التى تعترب

إنهـا تـزعم أن كـل القضـايا .  ليس له عالقة بتفضيل بعض الترصفـات عـىل غريهـا خالقاأل

وتقـول املغالطـة املسـتندة إىل ,   يعضـدونها  االفعالىاألخالقية ىف نفس املركب ، ال يهم أ

ا خالقية التستحق االهتامم سوى تلك التى يضفى عليهـاملذهب الطبيعى إن كل القضايا األ

أحجم كل  ذلك اىل الحكم بانه  يتعني عىل أن  ن تصل منو الميكنك أ, صحابها صفة ذاتيةأ

  .  أو إدانتهى سلوك ألى فرد  أوأمسك عن التدخل يف

 

 ط والجهل السخ

 

 عـىل املحـك ىف  يقف ل ماهو الشئ الذىمعظم املفكرين اليعرفون بالفع

م لـديهم إدراك غـري واضـح خالقية عوضا عن ذلك فه مناظرة عن املوضوعية األأية

حقيقة ووصوالً اىل القيم ًن تجادل بدءا من الأرة أنه يعد من الخداع واملغالطة لفك

دما يتنـاولون  عنـو, ةزبـادئ االنسـانية متميـ املن هذا إىل رفـض فكـرة أدى، وقد أ

عقـىل لجميـع القـيم أو النها العدمية أو القبـول الالنسبية الخلقية  يعرفونها عىل أ

أمـر اختيـارى نهـا املقاالت الصحفية النسبية األخالقيـة وكأكتاب  يرفض و, كالهام 

ما لـديك حالـة و أنت إ, وينتقدون الناس األرشار وكأنهم اختاروا أن يكونوا نسبيني 

 ىل  ولـيس إىل العقالنية إمر يعزىأنه أ. ثلك أو ليس لديك ُملوضوعية ىف ممتثل ا
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 ويشار إىل أن هذه املقاالت , سيئة للغاية واذا مل تفعل ذلك ، فإن النتائج ليست . االختيار 

نـى نكنت أمتنى لو أل املؤلفني خريجو جامعات و كف: هذا الكتاب متثل املوضوع الرئيىس ل

عطيهم قدرا من الثقافـة الرفيعـة ىك يتسـنى لهـم التفكـري ا ىف جامعاتهم ىك أكنت موجود

 .فضل عدم ذكرها من األ كلامت –بوضوح لكن هذا غري طبيعى 
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)5( 

 

 كلامت ال ميكن البوح بها: أمر غري طبيعي

 

لة االخالقية خطاء التى تصيب املجادمن كل األ: ة ىل الطبيعاالحتكام إ ) 5( املفهوم املضاد 

ً بـدءا مـن حقـوق امالقضـايا كـل حيث استخدم ىك يغطيًا وم األكرث رضرهيعترب هذا املف، 

 . مميزات وحامية البيئة وصوال إىلحقوق امللكية ،وزرع القلب ،  مرورا ب و,الشواذ

وفاق مع البيئـة ، عـدم التـدخل ىف البيئـة ، محاكـاة ال التناغم و: رة العامة التمهيدية النظ

 . محدودية الفلسفة ,  التعامل مع البيئة برفق وعقالنية , بيئةال

ا من اإلفالس ىف املجادلة األخالقية لكننا النستطيع يعد نوعإن االحتكام إىل البيئة             

( جـون سـتيوارت ميـل سـلم  و قد,  كمثال للمغالطة املتعلقة باملذهب الطبيعىأن ندينه

سـأكون . ىت ومنـه آخـذ اآل"  الطبيعـةعن" العظيم بعنوان بذلك ىف مقاله ) 1873 – 1806

يار الخري والرش هو مـا ن معإ" يا وغري متساهل عندما أزعم أنه عندما يقول شخص ما قاس

" تطابق بني كلمـة الفإنهم بقولهم هذا يقررون " م مع الطبيعية أم ال إذا كان الشئ ىف تناإ

ألنه يعنى ببساطة استبدال كلمـة ىف لضجر  اوهذا قد يسبب" الطبيعة "  كلمة وبني" خري 

ىف كـل مـرة  وملة بأخرى مثل الولع باستبدال كلمة سيارة بكلمة عربة من غـري حصـان ج

 نجد هذه الكلمة

  لجـودةة هو اختيار أو معيارالتناغم مع البيئ عىل العكس فإنهم يعنون أن   

 ذاك الشـئ ويجعلـها مـن الخـري يتعلـق بـياتهـا نوعـإن الطبيعة تحمل ىف ط : الشئ

يضـيف إىل هذاإن ذا كان هناك مثة شئ طبيعـى فـو إ, خالقىا للنصح األ رائعامصدر

قـدى تجـدر اإلشـارة إىل أن نوجودته أما إذا كان غري طبيعي فإنـه ال يضـيف شـيئا 

 افالطون وارسطو لـديهام ,ىل كيفية استخدامها ىف الحارض لهذه الفكرة سوف يركز ع
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دنـا مبعلومـات عـن  منوذج لحقيقة كل شـئ قـد يزويعة ، مبعنى مفهوم مختلف عن الطب

. يظهر سوى بالتحليل العميق  ا الن ، ولكن هذو أعتقد أيضا اأهم مخطئو, هيئته الكاملة 

 جـامل الطبيعـة والجـداول ، لكـن ام إذا كنا نقدرتذكر أننا يف كل وقت و حني لن نسأل ع

  .اهو جيد وماهو سيئمبنا ار يخربأن تزودنا مبعيالطبيعة بإمكان  عام إذا كان

 

 معيار التناغم مع الطبيعة 

 

 ؟ فـنحن النعنـى ماذا نعنى عندما نقول إن هـذا الفعـل ىف تنـاغم مـع الطبيعـة

 إىل العبثيـة وأن كـل هـذا قـد يـؤدى ألن الطبيعة كوحدة كاملة وكل قوانينهـا الفيزيائيـة 

نساىن يخضع لقانون الجاذبية عل إكل ف,   وحسن ونقوم به من أفعال يكون سلياممانفعله

نسـاىن يخضـع فكل فعل إ, ىل القمرا إطلقنا صاروخاء القينا بطفل من فوق السطح أو أسو

ن نا الطعام للجوعى بوسعنا بالطبع أعطيسواء أعطينا السم ألحدهم أو أ, ياء لقوانني الكيم

أو , سـة الجـنس  مامرىل ان الفعل هو ذاك الذى متيل الناس بشدة اىل القيام به مثلري إنش

معظم الناس اليه مثل مامرسة الحب مع الجنس األخر ، أو مييل ل معأو هو ,حب الذرية 

لـيس : يك أال ترتكب املغالطة املستندة إىل املذهب الطبيعـى القاء نكات لكن يتوجب عل

االشياء صالحة أو صـحيحة  هذه أن مامييل الناس اىل فعله يتضمن كون عىل هناك ما يدل

 البرش بشكل فطرى اىل القذارة ويشهد عىل ذلك صعوبة تعليم األطفال عادات ث مييلحي

ىل ون إيلـكـام أن معظـم النـاس مي)  للتقوى أو الورع تأىت النظافة ىف مرتبة تالية(  فةالنظا

ساسـية وتعويـدهم ء تدريب الجنود تـدريبات أاالبتعاد عن املخاطر وهذا يربز السبب ورا

لكن القذارة والجنب اليقعان تحـت . ة الحربية الحية فوق رؤسهم عىل سامع صوت الذخري

 . مسمى الفضيلة 
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 و مبـارشةعنـدما نقـول إن النظافـة أو الشـجاعة أ: لحة شارة اىل مسأله مميكننى اإل,  هنا 

مامرسـة هـذه االشـياء يـؤدى بنـا إىل عنـى أن عـدم الجنس هى أمور فطرية فنحن رمبـا ن

بعض هـذه املـزاعم قـد تكـون . لحروب أو انهيار املنظومة االرسية مراض أو الهزمية ىف ااأل

لكن عىل األقل هذه املزاعم تحمـل ىف طياتهـا يئـا مـن الصـحة  ) 5.1انظر رسيع ( ئة خاط

حـل محلهـا  فـإن كلمـة فطـرى تختفـى متامـا ويعندما نقول أشياء مثل هـذه , ومع ذلك 

  .ىل البيئةاس سيئة دون اإلشارة عىل اإلطالق إوالتى يعتربها النشارة اىل النتائج املرتتبة اإل

 

 معيار عدم التدخل ىف الطبيعة

  

نسـان ،  الفيزياىئ الذى مل يتـدخل فيـه اإلالكون  هوطبيعةاذا كان مفهومنا عن ال

 للعقـل كـون كـل شـئ يا ومنافا سخيف املفهوم حرفيا ، فإن هذا يعنى شيئاوإذا أخذنا هذا

  أغري ىف منظومة الهواء من حوىل س فيها ، تنفرة أفكل م,  انقوم به يعترب خاطئ

 مؤسسة الزواج1/ 5جدول 

 

 

وكأن الخطر الرئيىس الذى يهدد االرسة ليس هو أن النـاس املسـتقيمن يرتكـون أرسهـم 

مبجرد إدراكهم لوجـود متعـة أكـرث ىف مكـان آخـر ولحسـن الحـظ ، مـازال هنـاك بـني 

صاحب  رواية لوليتا (  ان فالدميري ناكون حقيقى فمثال كاملتزوجني من هو ملتزم بشكل

كانـت تـحرض كـل محـارضة . يكرس حياته لزوجته فـريا وكانـت هـى كـذلك )  الشهرية

هـل : يلقيها و وكان أى طالب يهمس لزميله أثناء إلقاء زوجها للمحارضة توبخه قائلـة 

 تدرك أنك بحرضة عبقرى
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فـنحن ال نحـاىك البيئـة وال هميـة تذل ، لكنه ينطوى عـىل شـئ بـالغ األيبدو كانه شئ مس

 الطـائش يفعـل وحتـى عـديم التأمـللها ولكن ىف الحقيقة نحن ننتقى ونتخريمكبأحميها ن

أى البيئـة دون ا برضأنهم يستبعدون بعض الترصفات عىل أنهـا تذلك دون وعى ، مبعنى ، 

سبيل املثـال  بعينها دون غريها فعىل توضيح ملا استندوا عليه ىف اختيارهم لهذه الترصفات

لـب خـرى املتصـلة بالق يخالف الطبيعة ، ىف حـني أن الجراحـات األزرع القلب عماليعد ، 

تدخالت ىف الطبيعة وما أصبحت عليه  ملا كانت عليه الا موسع هذا يعد مثاال,التعد كذلك 

 الـلــه ولـو كـان خذ الناس الكثري من الوقت ىك يعتادوا عـىل السـفر بالطـائرة لقد أ. ن اآل

  ) 5.2مربع ( جنحة ريد منا أن نطري جوا لخلق لنا أي

نسلم بأن كل شئ نقوم به يتداخل مع الطبيعة لكـن مايتـدخل , ىف بعض االحيان           

ـعـىل ـسـبيل املـثـال ، إعالـنـات , بـشـك أـقـل يـكـون محـبـذا ـعـن اـلـذى يـتـدخل بـشـكل كـبـري

دة ىف الـسـمن و املوـجــضـافات كميائـيـة أـقـل ـمـن تـلـكالتليفزـيـون تخربـنـا ان الزـبـدة بـهـا إ

 عن الخمر ألننـا هل ميكن ألى فرد أن يفضل املاء ( هذا مفهوم سخيف .. الصناعى النباىت 

 هناك من يعتقد ذلـك ، لكـنهم نقد يبدو أنه مع الخداع لن نزعم أ, ) ل ىف صنعه خدالنت

فقـد يكـون مـن   بهذا الشكل ، وإال سوف تتوقف اإلعالنـات ن يعلنوا عن منتجهميجب أ

بتـت أنـه ث نفضل الزبدة عن السمن الصناعى ألن األبحـاث الحديثـة أنملعقول واملتقبل أا

كلمـة طبيعـى ة بشكل أفضل لقلبك ولكن مرة ثانية ،  الزبدة صحينرمبا ، ىف النهاية ، تكو

والـذى حـل محـل " أفضـل لصـحتك "  وهـو خر اكرث علـام أالقد اختفت وظهر مصطلح آ

 .املصطلح االول

 

 ة الطبيعةمعيار محاكا

 

ء ىف البيئـة ينبغـى ان نحاكيـة ى جزعيار يربز ىف الحال التساؤل عن أهذا امل

ن نحاكيها كلها ، كام قال ميل ، فنحن سوف نرتكـب  علينا أذا كان يجبأو نقلده ؟ إ

 الطبيعيـة تقتـل االبريـاء بـالزالزل ) . بـدالً مـن هتلـر ( جرائم أسـوأ مـن الربوجـواز 
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 يتعني ا فانهرشارتى تقتل االطفال ىف الهند ،مامل نريد أن نصبح أال مور،وحرائق الغابات ،الن

 علينا االنتقاء واالختيار عند محاكاة الطبيعة 

 

  ومانعة الصواعق الـلـه:5/2مربع 

 

يتعني علينا أن نلقى باال لهؤالء الذين يعتقدون أن بعض أحداث الطبيعـة هـى مـؤرش 

عنـدما رضب الـزالزال مدينـة  ) 1950(  راسـيل وكـام ذكـر بريترانـد . الـلــهعىل قـدرة 

بوـسـطن ، ـفـإن العدـيـد ـمـن عـلـامء الالـهـوت اـشـاروا اىل ان بوـسـطن متتـلـك مانـعـات 

الصواعق أكرث من أية مدينة أخرى حيث إن قاطنى بوسطن تدخلوا ىف الشئون اإللهيـة 

 اإللـه اكن) وذلك باصابتهم الصواعق الرعدية ( التى ترضب بيد من حديد عىل اآلمثني 

اليعجزه شئ فقد أرسل عليهم الزالزل عوضا عن الرعـد وسـوف نتنـاول بـالرشح فكـرة 

 لكـن راسـيل يـدعونا أن نكـون يقيظـني 15اإلرادة إإللهية ىف الطبيعة وذلك ىف الفصـل 

حيث يتخيل أن اإلله قد قرر أن يخلـق شـيئا مـا فخلـق الكـون الـذي نظـم نفسـه اىل 

وكذلك مركبات الكربون ,  أن تحافظ عىل نفسهامجرات يضم بعضها كواكب قادرة عىل

و تتطور الحيـاة إىل برش يقومـون ببنـاء املـدن و شـن , التي تتضاعف من تلقاء نفسها

حسنا إنهـا لعبـة لطيفـة و سـوف أكررهـا يف " الجميع و يقولالـلـههنا ميحو , الحروب

ري طبيعـي تجدر اإلشارة إىل أن مثال زرع القلب والـذى صـنف عـىل أنـه غـ, وقت آخر

فقـد قامـت إحـدى كاتبـات املقـال يف الصـحيفة التـي , يعترب مثاال مل يكن من اخرتاعنا

.. لقد تساءلت كيف ميكن هلل أن يقرر من صـاحب القلـب .. أعمل بها عىل النحو التايل

بعـد أن قـرأت بحثـا عـن كيفيـة : و عمومـا وجـدت بعـض السـلوى, املتربع أم املتلقي

كـرت أن هـذا يعـد دلـيال جيـدا يـدحض نظريـة النشـوء و استحدام قلوب الخنـازير ذ

و عىل األقل فإن قلـوب القـرود ال ميكـن ان تصـلح يف عمليـات الـزرع و لقـد  ,االرتقاء

و لقد ذكرت أنه مل يشكو الناس أثناء فرتة الكساد , استمتعت كثريا بخطاباتها إىل املحرر

 1933يف عام 
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إن بـيات معينة يف الطبيعـة مثـل الحقيقـة ايل تقـول إذا كنا برشا حقيقيني فإننا نهتم بعمل

و إذغ كنا فوضويني فإننا نهـتم مبسـألة عـدم وجـود ملكيـة , معظم األجناس تهتم بالذرية

 كنا رشيرين فإننـا او إذ, خاصة يف الطبيعة بحيث تجعل شيئا ما مليك و شيئا آخر ملكا لك

فرتاض أن عيل النـاس أن يشـرتكوا يف نختار رشيعة الغاب التي تقول بأن البقاء لألقوى مع ا

و يف , السباق عىل إراقة الدماء كام لو كان مطلوبا منا أن ندور حول أنفسنا مثل الكواكـب

نحن ال نستعري من الطبيعة بشكل متجرد و لكننا نسـتخدم مبـادئ موجـودة  كل الحاالت

 .  سلفا للحكم عىل الطبيعة

 

 معيار حامية الطبيعة

 

ق بأى جزء من الطبيعة يجب علينا أن نحافظ عليـه   يتعلسؤاال ىف الحالهذا يثري 

ة الجبـال مـن ب كل فرد منا حامية الحدائق من سـامرسة العقـارات ، وحاميـأمتنى أن يح

أزالة القرشة الخارجيه لها وحامية تنوع األجناس التـى تعـيش عـىل األرض ، ومـا إىل ذلـك 

ا هـو السـبب وراء كونهـا ذات منا ، وهـذشياء يقدرها العديد لكن الفكرة هى أن هذه األ

 قيمـة جوهريـة ا باملوضـوعية األخالقيـة فلـن يكـون للطبيعـة أيـةؤمنو مامل تكن م,قيمة 

 . بالنسبة لك 

الطبيعـة املعقـدة و املحـيط ، الذي يسطع عـىل سـطحالقمروتأمل البيئة ، إن لب ، اغيف ال

ا مـن السـمو وأن حساسـيثـري إ روعة الـدب القطبـى ،كـل هـذا الرائعة ملستعمرة منل ، أو

 طريقة للتخلص من هذه الفكرة هـو أن نؤكـد ، مـرة فضلوأ, الطبيعة لها قيمة جوهرية 

يكـون ذا أثـر سـيئ  عـىل اختفاء جليد القطب الشامىل قـد تار فننا ننتقى ونخاخرى عىل أ

ن كام أ مواطنها ةسعوت تعمل عيل نواع االخرى والتى قدالدببة القطبية ، لكنه ىف صالح األ

و حاميـة , ة التى كانـت الحيتـان تلتهمهـا اختفاء الحيتان قد يكون مالمئا للكائنات البحري

 .ا خر الذى قد يكون ضارالعشب تعنى قتل البعض اآل
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, ت قيمـة فهـذا شـئ ها تبدو نفيسـة وذااد بأن للبيئة صفة خاصة جعلعتق إن اال

 من هذه الخاصية ، وقـدر ها قدرة أكربء الطبيعة املتعددة لديجزااد بأن كل  أعتقولكن اال

ن للطبيعـة إ, عجابنا ، فهـذا شـئ أخـرم ىف تسلسل هرمى يتوافق مع درجة إمتنوع يضعه

همية للدرجة التى مننحها نحن بتقديرنا إياها فأنت عندما تقتل حرشات الربغـوث أ واقدر

بكيفيـة بيعـة  معني ، مل يخربك شئ ىف الطمن أجل مصلحة كلبك ، فأنت تقدم عىل اختيار

يهـا يـد لإ مـاكن التـى مل متتـدذا مل يتمتعـوا باألعتقد انه تقصري من الناس إأ. يار هذا االخت

 جامىل أكـرث بأن يكون لديهم حس لكن ليس هناك طريقة مخترصة القناع الناس. نسان اإل

  الفائدة منه مـثلام تقـول للشـواذن موقفهم هذا غري طبيعى فهذارقيا فإذا أخربت هؤالء أ

 .مامراساتهم الجنسية غري طبيعية ن إ

نسانية ىك إن الحفاظ عىل الطبيعة عىل أساس أننا نبغى  بيئة صالحة للكائنات اإل

 بكلمـة "طبيعـى"القصة املعهودة الستبدال كلمة بدال من نفسه  بالطبع شوا فيها ، هويعي

خالقية دامئا ما يكون اظرة االن استخدام كلمة طبيعى ىف املنباختصار ، إ, "الحامية الذاتية"

 بأخرى تشـري ن نستبدل الكلمةه من املفيد أعندما تنطوى عىل معنى فإن.  تاثري عكىس له

االـسـتخدام الحقيـقـى  ان ,) الحامـيـة الذاتـيـة –الـصـحة (  القيـمـة املتـضـمن اىل الـشـئ ذي

لورقة  ما يعترب غري طبيعى فهذا مبثابة ابأن شيئاقول شبه بكلمة مستأسدة فالللكلمة هو أ

 . ذيال الخيبة حة التى تفوز باملناظرة ، وعليك أن تنسحب وأنت تجر أالراب

 

 بحذر " عةطبي" استخدام كلمة 

 

غـري / بيعـى نه يتوجب عليك أال تستخدم كلمة ط التي تقول بأحقيقةالن إ

ن ا لدرجـة أن تكـون متحـذلقاألخالقي اليعنى أنه يتوجب عليك أطبيعى ىف الجدل 

تسـتخدم هـذه الكلمـة عنـدما ن يتعـني عليـك أ, ة مـن مفرداتـك الكلممتحو هذه 

 غـري كلمـة خـرى أن تبحـث عـن كلمـة انه ليبـدو شـئ غـري مالئـم أ. التسبب أذى 

 



68 
 

كرب من إنه ملن الطبيعى أن تعتنى بأطفالك بقدر أ"  مثل  ماطبيعى ىف كل مرة تقول شيئا

 الـذى يجعـل النـاس القـريبيني ون الحب هكلنا نفهم ماتعنيه أ" أطفال جريانك االعتناء ب

ىك تكسـب " طبيعـى "  التسـتخدم كلمـة إنـك, يـزة عنـدنا  متمواألعزاءعلينا ذوى مكانـة

 . املناظرة لصالحك 

 

 حدود الفلسفة 

 

من الفلسفة قد يكون غري ذى جدوى إذا تجادلت بشـكل حقيقـى مـع ماتعلمته 

رمبا يشعرون بـالخوف  إذ فرية  غفتاح الناس عىل الحقيقية الدوافع وراء عدم انف ,البعض 

فاملتـدينون الـذين كـانوا يعتقـدون أن . نهم لن يقيموا الدليل عـىل حججهـم من حقيقة أ

ىل منت طـائرة ىك حدهم قائدهم عقد اسسوا لقيام الصهيونية عندما أخذ أرض مسطحة األ

ذا فقـد و إ, رض رمبـا تكـون كرويـةهنا اقتنع أن األ التحقق من كروية  األرض ، يتسنى له 

فأنـت : ا ليس بجديـد جدوى لكن هذعديم الالعقل ىف هذه الحالة يصبح  ,اإلنسان  عقله

  أرض كرويةن احجرا أع نن تقليس بإمكانك أ

ـب أ ـه يـج ـى أـن ـذا اليعـن ـلم ـه ـنج إ,ن تستـس ـوثر كـي ـارتن ـل ـب ـم ـدما ذـه ىل فعـن

الحـجـج أو   يتقبـلـوا باـلـدليل الـقـاطعن أمونتـجـومرى ىف الباـمـا ، مل يـكـن الـبـيض بوـسـعهم

عينهم استطاعة وقـدرة ومع ذلك عندما رأوا بأم أ. ين لألبد رصان السود ليسوا قاملنطقية أ

دارة مرشوع للنقل بالسيارات خاص بهم عىل م ىف إلحافالت ، وذكاءهالسود عىل مقاطعة ا

 باملثـل فـإن بعـض هم ىف قبول العنف مع عـدم مقـابلتهمالرغم من صعوبة ذلك وشجاعت

 تحمل ذلـك ليس بامكاين" قالوا لبعضهم البعض .  السود تغيري نظرتهم إىلبدأوا ىف البيض 

كـرث  واملكررة قـد تكـون مضـللة وتكـون أان بعض الدالئل الظاهرة" ؤمن به جل ما أمن أ

 .تأثريا من املجادلة العقالنية 

فإن املناظرة األهم هى التـى , عقالنيني الغري ت حدود قدرتنا عىل إقناع مهام كان

إذا عرفت كيف تستخدم املنطق والـدليل ىك تعضـد مـن مبادئـك  و . داخل عقلك تجرى 

 ميكنك االنخراط يف مراتب الناضجني أخالقيـا و لـيس مـن ملبادئ التي يحثك الناس عليها ا

 . يشبهون الحجارة



69 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاين

 حقيقة البرش
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)6( 

 

  الكيف وليس الكم–العينة العشوائية 

 

ني يـنروق استطالع الـرأى ألحـد مـن املععندما الي: العينة العشوائية  ) 6 : ( هوم الدالاملف

ن فقـط ن بتسفيه هـذا االسـتطالع ويشـريون إىل أفإنهم يقومو, بالسياسة أو أى أحد أخر 

 ن نوقف ذلك لقد حان الوقت أل,  شخص هم الذين شاركوا1000 حتى  شخص أو400

 ملـاذا يفضـل النـاس , حصـائية األهميـة اإل–كيف وليس الكم ال: النظرة العامة التمهيدية 

 . االقرتاعات السيئة 

القليل من علم االجتامع يساعدك ىف فهم كل شئ ابتداء مـن اسـتطالعات الـرأى 

نه كذلك يسمح إ,ار الذكاء رق ومناظرة اختبِالعوهميتها ًامة ، مرورا باختيارات الذكاء وأالع

عم بأنها متدك مبعلومات عن الطب ، والتعليم الخاص ، كيفية لك بتقييم الدراسات التى تز

بدأ بسؤال من مفاجآت وسوف أ لك املستقبل الرياضيات ، منع الحمل ، ومايخفيهتدريس 

سـتطالع للـرأى ثق ىف املاذا يتوجب عىل أن أ:  استطالع رأى نسمعه كل مرة يعلن فيها عن

مليون امـريىك يبغـون  130هية اتجاهات ذا ماكنت تريد ان تعرف ماشارك فيه القليلون إ

 دالء بصوتهم ىف االنتخابات ؟ املشاركة واإل

 

 الكيف وليس الكم

 

ائية حقيقية فأنت لست بحاجـة ذا حصلت عىل عينة عشو إنهاإلجابة هى أ

أـمـا اذا كاـنـت العيـنـة متحامـلـة أو متحـيـزة ـفـإن األـعـداد اـلـوفرية , اىل أـعـداد وـفـرية 

  التى يكون فيها كل فـرد ىف السـكان املنتخبـنيائية هى تلك العينة العشوف التساعد 
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ة يحقق هذا ، وأية طريقة أخـرى  االختيار بالصدفإن .ه فرصة عادلة ىف تضمينة ىف العينةل

  . غري هذه تؤدى اىل إلتحيز أو املحاباة

 متميـزة  أعظم قيمة للعينة العشوائية هى أنها ليست عينـة متحاملـة أوإنحقا 

و قد أجرت مجلة   نتخابات الرئاسية ضد لندنعادة اال شارك روزفيلت ىف إ1936ففى سنة 

 و, فون والذى تنبأ بخسارة روزفليت  ضخم عن طريق التلياستطالع رأيليرتارى دايجست 

أما ىف هذه األيام , وابها با و بالتايل أغلقت املجلة أ ساحقا محققا انتصار فاز روزفليتلكن 

ة لـالعديـد مـن االمريكـان الـذين ينتمـون للطبقـة العامكـان قتصادى ، ثناء الكساد االوأ, 

غنيـاء واألغنيـاء العينة كانت غري حيادية وانحازت إىل طبقة  األلذا فإن ,اتف والميتلكون ه

واآلن , والعديـد مـنهم كـان يكـره روزفيلـت ) ملحـافظني ينتمون لحرب ا( كانوا محافظني 

ذا فـإ, حياديـةالغـري الميكـن أن تسـاعد ىف نجـاح العينـة يظهر جليا لك أن األعداد الكبرية 

,  مليـون  البـاقني 250 الــ  ميكنك ان تعتمـد عـىلاليون امريىك فقري م50استبعدت العينة 

  .ولن يتسنى لك فعل أى شئ ازاء االنحياز

 

 الداللة االحصائية 

 

ص العينـة رائع بخصوو املحاباة ، فإن الشئ البعيدا عن كونها تخلو من التحامل أ

وسـعنا اسـتخدام الحسـابات ىك نحسـب األعـداد التـى نحتاجهـا بغيـة نه بالعشوائية هو أ

ن يكـون ينة ميكن أالعدد املعد للعكام أن ,  النتيجة قد تبهرك ,الوصول إىل الدقة املعقولة 

مكنك الحصول عىل عينة  مليار وهذا لن يشكل أى فرق لو أ300قد يكون :  كام تشاء اكبري

 .ىل أعداد كبرية ة ، فأنت ببساطة لست ىف حاجة إائيعشو

تخيل ان عندك زجاجة تحوى عددا النهائيا من الكـرات بداخلـه وكـل 

  الـدميقراطيني والجمهـوريني كذلك تخيل أن كفتـي,   معنيىل ناخبكرة ترمز إ
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اشـارة اىل الـدميقراطيني ، والنصـف االخـر " د "  ، لذا فإن نصف الكرات تحمـل تانمتعادل

عشـوائية ، فـإن كـل كـرة ىف   اىل الجمهوريني  و لىك تحصل عـىل عينـةاشارة" ج " يحمل 

ا  كل مرة من مرات االختيار هذتساوية ىف اختيارها ىف ن يكون لها فرصة مالزجاجة يجب أ

ت كرة دون أن تنظر ثـم تعيـدها مـرة أخـرى ىف كـل اختيـار ، رج  التقطاذا,صعب ليس ب

 . 400 مرة سوف تحصل عىل عينة عشوائية لـ 400 والتقط  جيدا ىف كل مرة ،الزجاجة

ىف ,  عىل األقل مـن الفـرص املتاحـة  20من 19نسبة ب  الفوز معظم الناس يبغون

ا ن يكـون صـحيح، لكن يجب أالناس عامة  من أن هذا صحيح لدى متأكد نا غريالحقيقة أ

 نتائج دراسة ما ذات ن إ يقولا سمعت ذات مرة شخص قداذا كنتو, دى علامء االجتامع ل

 مـن 19قل داللة إحصائية ، فإن احتاملية  أن يكون الشئ صحيحا ، يجب أن تكون عىل األ

ل جيـدة ىف قـن تكون عـىل األدى  صحة اختياراتك يعني أنه  يجب أ مدعنا نقول إن,  20

  .حدود الثقة 

مـن ، 20صة مـن رف19 فإذا حافظت عىل . ة لام كربت العينة ،  قلت حدود الثقك

, ىف حـدود املصـداقية  % 5 –أو  + 400 عينة عشـوائية مـن حيث الصواب ، سوف تعطى

تصبح فرصة الـدميقراطيني % 53ذا اعطت العينة الخاصة بك الدميقراطيني وبعبارة أخرى إ

لكن مع عينة مكونة . عالنها درجة يصعب إ جدا لهذا محدود% 58و % 48ترتاوح ما بني 

 –أو + تصبح 10000ومع عينة % 3 –أو + ية تنخفض لتصبح فإن حدود املصداق1000من 

ية ذات القياسـات املختلفـة  بصيغة مبسطة لدقة العينات العشـوائ6/1يزودنا مربع  %. 1

  .جدان تكون كبريةوتثبت أيضا بالدليل أن العينات العشوائية اليجب أ
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 دقة العينات العشوائية : 6/1مربع 

هو أن تأخذ الجذر الرتيعى لحجم العينة ،  ) 20صة من  فر19لدقة تصل اىل ( الصيغة 

 :  عىل الرقم ، امثلة 100وتقسم 

 و حدود املصداقية 5  تكون النتيجة 20 مقسومة عىل 100، 20 هو 400الجذر الرتبيعى لـ 

 % 5–أو+ 

 و حـدود 1 تكـون النتيجـة 100 مقسـومة عـىل 100 ، 32 يكـون 1000الجذر الرتبيعى لـ 

  %-أو + املصداقية 

" أو " د " تخيل اختيار كرات من الزجاجة مقسمة بتساو بني هؤالء الذين يحملون عالمـة 

 " ج 

 هناك فقط أربع عينات ممكنة ، وكلهم ممكن حدوثهم بشكل متساوى 2= حجم العينة 
أكرث  % 100أو % لذا كرتان فقط قد تضع الدميقراطيني عند صفر , ج ج   د د   دج ج د : 

، فرص كوننا خارج هذه  % 50 –أو + حدود املصداقية كبرية  % 50ند من كونها ع
 % 50الصيغة هى أيضا 

 عينـة ممكنـة كـل منهـا محتمـل 16 فـإن هنـاك 4=  اذا كان حجم العينة 4حجم العينة 

 : حدوثة بشكل متساو 

    د د د       د د د ج     د د ج ج     د ج ج ج     ج ج ج ح     ج ج ح د    ج ج د د

ج د ج د     د ح د ح     ج د د ج     د ج ج د      ج د ج ج      د ج د د  ج ج ج د 

 ج ح د ح   د د ج د

، و أيضا لديك  % 100أو %  لوضع الدميقراطيني عند صفر 16أنت اآلن لديك فرصتان من 

 –أو + فرصة لوضع الدميقراطيني خارج ذلـك تأكـد مـن  ) 0.125 = 2/16 % ( 12.5فقط 

 . ادى إىل تحسينات وتغريات كبرية 4 اىل 2رفع العينة من  % 25

 سوف تكـون 4 تتخطى حدود املصداقية ، فإن عينة تتكون من 20اذا كنت تريد فرصة ىف 

 لـذا 50 = 100/2، 2 هـو 4غري ذات جدوى ، بالطبع استخدام الصيغة الجذر الرتبيعـى لــ 

عطيـك فقـط النكهـة او الصـفة املميـزة السـابق ذكـره ي% 50 –أو +فإن نطاق الخطأ هو 

 . للدليل  
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 أفضـل مـن فـإن مسـتطلعي الـرأى يريـدون شـيئا, عند التنبوء بانتخابات فعلية 

هم ف شهور قبل االنتخابات 3كيفية اتجاة عزم الناخبني عىل االنتخاب ىف وقت معني حواىل 

 وذلـك أثنـاء  من سوف يفوز ومن سـوف يـخرسيريدون ان يتتبعوا االتجاهات التى تحدد

أسبوع بعـد أسـبوع   ، 400نهم يأخذون عينة مكونة من  لذا فإ,تقدم الحمالت االنتخابية 

ن تكاليف عمل قامئة مـن و يشار إىل أ,قرب النهاية/ 1000كرب من رمبا ثم بعد ذلك عينة أ

سـوف وقـد تكـون باهظـة ع علـيهم  جراء االستطال ثم إ1000 مليون امريىك واختيار 300

فهـم يختـارون بشـكل متوقـع مقاطعـات . عىل مايسـمى بــ العينـة االحصـائية يحصلون 

وازنـة وعنـدما يحصـلون عـىل العينـات ، يقومـون مب, متفرقة مامثلة لالنتخابـات السـابقة 

اس العينات ىك يتأكدوا أنها متثل كل الطبقات واألجناس وخالفه كام  أخذوا ىف اعتبارهم الن

استطالع الرأى عن طريق الهاتف لن و تجدر اإلشارة إىل أن الذين تغيبوا حتى هذا اليوم ، 

  .قر املدقع لفيأخذ ىف االعتبار ذوى ا

 

 ملاذا يفضل البعض االستطالعات الرديئة 

 

نتخـاىب ، ىف املرات النادرة عندما يخطئ االستطالع ويتنبأ بنتيجة مغايرة للواقع اال

  اليعتد بهـا دامئـا ، تصـبح االسـتطالعاتن االستطالعاتإثبات أنه يتم االحتفاء بذلك عىل أ

قـررون ويختـارون مـن كة أو ألن العديد مـن النـاس يخاطئة عندما تكون االنتخابات وشي

ختـارون فقـط عنـدما بعض النـاخبني يكام أن يام الحمالت االنتخابية يصوتون له ىف آخر أ

 .مام الصندوق االنتخاىب ىف يوم النتخابات يصبحون بالفعل أ

 ن العينـةرأى دامئا مايكونون عـىل حـق تـربز أ البأن مستطلعيقة حقيإن ال

عينة العشوائية ميكـن ن الالتي يختارونها كانت جيدة بالفعل والرسالة من هذا هي أ

 عنـدما يسـخر شـخص مـا ,  هـام كـرب حجمهـا م املتحيزةكرث من العيناتالوثوق بها أ
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شـار رمبا تكون صغرية ، أمـا إذا أطالع مختار بشكل صحيح فهذا بسبب أن األعداد من است

 وعـىل  كبـرية فهـو رمبـا يكـون جـاهالاعـدادك الشخص بالقيام باستطالع يحـوى ألعلينا ذ

غلب فهم يفضلون النتائج التى يخرج بها االسـتطالع السـيئ ولـذا يضـعونها ىف املقدمـة األ

تداخل لتى ياالستطالعات السيئة والتى يفضلونها هى تلك اف, قبل االستطالعات الصحيحة 

ناس يعملون ىف صميم الحملـة االنتخابيـة ويـدلون فيها االختيار الشخىص مثل أن يتصل بأ

 . برتشيح ناخبهم 

بنـاء اسـتاد ريـاىض جـل ان يتقدم مبرشوع لدفع ماليـني مـن أقررمجلس مدينتنا 

ىل إلذا  قاموا بإرسـال ورق االقـرتاع بالربيـد , جديد وأراد املجلس أن يحظى بدعم األغلبية 

 كان عليهم أن يعيـدوا ورق االقـرتاع هم وحصاء عدد ثم  تم إزل مشجعى الرياضةاكل من

ا عـىل عينـة دجراء استطالع للرأى معتمبعد ملئ بياناته ،  بعد ذلك ،قام باحث أكادميى بإ

اء االسـتاد الريـاىض يحظـى بـدعم ن بنـأوضـحت النتـائج أ. ومقـابالت شخصـية عشوائية 

امج التلفـاز نـادرا مـاتعنى بدقـة حيـث إن بـرهـل هـذا االسـتطالع  تـم تجاو قـد, قليةاأل

هذا من ,  املشاهدين لالتصال واملشاركةسوى دعوةاالستطالعات التى تقوم بها والهم لهم 

قدم نوعني من املحاباة التى تعتمد عىل االنتقاء الـذاىت والـذى يتمثـل ىف هـؤالء شأنه أن ي

هم ، لكـن املفضـل لـدين يتصلون ليشاركوا بالشيئ ج ، وهؤالء الذيالذين يشاهدون الربنام

 . ن يحدث نشاطا وترويحا للتلفاز هذا االستطالع من شأنه أ

 

 خذ باالستطالعات السيئة دون إدراك أنها كذلك األ

 

و  ن املعايري الخاصة باستطالع الرأى املوثوق به لها عالقة بالحياة اليوميـةإ

 واقع ي ميكن اند عدة مقابالت حتى أنهممييل الناس إىل الحكم عىل الشخصية بع

 كل جوانـب ذا تناولت إو, ىف الحب من أول نظرة دون الحاجة إىل عدة مقابالت 

 يفيـة ترصف شـخص مـا عينـة صـغرية لكسلوك شخص ما بغـرض الدراسـة فـإن 
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  .منحازةصبحت العينة ا تودديا أل لو كان سلوكو, كادلتعد كافية باىف عرشة مواقف 

عينـات  أو عليهـا مـن خـالل أن يجعلـك تحكـم عليـهسياىس منتخب كل يحاول 

نامذج القويـة ضفاء الصـفة الذاتيـة عـىل الـىل إنحن منيل إصغرية من سلوكه عىل التلفاز و

ا بـاألمرية ديانـا أمـرية ًطالق بدءا من توىن بلري ، مـرور الذين النعرفهم عىل اإلفرادلبعض األ

كزوج أو زوجة أو, لسلوك عىل التلفاز أو الترصف كصديق ن اإ,  م ترييزا األويلز ووصوال اىل

ًا عن شخص ن رأيً عندما تكوو,  كطالب ، هذه العينات ليست غري حيادية أوكرئيس ،أو ، 

 .  جودة العينة ما ، اسال نفسك عن
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)7 ( 

 

 إعدام املتخلفني عقليا: نسبة الذكاء 

 

  استخدام اختبارات الذكاء  إن حقيقة) مامعنى ذلك ( اء ذك النسبة ) 7: ( املفهوم الرئيىس 

ها موضع شك  الفروق العرقية ، جعلت منهالي تسجشكل غري مالئم ، أو أن حقيقة أحيانا ب

أحيانـا  النـاس و  ال تزيد يف مالمئتها  عن طرح رشيط املقياس ، ألن ,خاص لدى األمريكان 

  .خرينقرص من اآليظهرون ان بعض االطفال أ النهم خطاء عند استخدامها أوما يرتكبون أ

 فهم درجات اختبارات الذكاء ، ضبط درجات اختبارات الـذكاء ، : النظرة العامة التمهيدية 

 .الذكاء داللة درجات اختبارات طابور املوت ، 

درجـات اختبـارات الـذكاء هـى فهـم  فهـم ه تجـا ميكن اتخاذهـا إن أول خطوة 

ماهيـة ادرجـات تعتمـد عـىل  أن و يعنـي هـذا , معـايري وقواعـدىلالحقيقة  بأنها تستند إ

: ىل سبيل املثـال عف الذكاء  عندما تم تطبيق اختيارالعينة العشوائية املأخوذة من السكان

 يف املجتمـع األمـرييك ، لعمـركل متامـا املعـدل املتوسـط داؤك مياثإذا كنت أمريكيا وكان أ

 . تبار الذكاء يف اخ100 ايل تحصل بسبب ذلك عىل توبال

 –املعايرة (  جل اختيار عينة معياريةات إىل أماكن بعيدة  من أاريذهب نارشو االختب

و . والتى تقرتب قدر االمكان من العينـة العشـوائية املختـارة مـن السـكان ) التوحيد القياىس 

ن كـرث مـعينة مقسمة إىل طبقات اجتامعية أ- الرأى هم يف ذلك مثل مستطلعيمثل -يختارون 

من جميع انحاء الدولة فهم يقومون باختيار مدارس متفرقة . العينة العشوائية مبعناها الحرىف 

ريفى ، غنـى /   للدولة من حيث مدىنعض املدارس حتى تصبح البقية ممثلة يستبعدون بثم 

 و لقـد قمـت ,  العشـوائية سـلوب العينـة أبـذلك يقرتبـون مـنأسـود ، الـخ و/ فقري ، أبيض /

 و وجـدت أن العينـات املكونـة مـن أطفـال  الذكاء مجموعة من اختبارات 14تحليل  بًمؤخرا 
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أمـا العينـات .  من نقاط معدل الذكاء 0.75 –أو + مريكان كانت دقيقة بنسبة املدارس األ

إن التقـدير ,  مـن نقـاط معـدل الـذكاء 1.50 –أو + كانت دقيقة بنسبة فالخاصة بالكبار 

) ل املوجـودين أو املتـاحني افضـ(  ىف امريكـا  بينيـه–ورد تانفالجيد الختبارات ويشسلر س

ن هذا اليعنى أ, ن معايريهم كانت دقيقة بنسبة واحدة من نقاط معدل الذكاء يرجع إىل أ

 . نتائج  معدل الذكاء الخاصة بك ميكن الوثوق بها ، كام سوف نرى الحقا 

 

 فهم درجات اختبارات الذكاء

  

 بـني عـدد البنـود الصـحيحة التـى  مقارنـةانهـذكاء ؟ إمامعنى درجات اختبـار الـ

هـا تكـون  واملفـرتض انة ذات املجموعة العمرية املتشابهة لـكداء العين علبها  مع أحصلت

، وحصلت عىل الرقم املتوسـط  عاما 12  تبلغ من العمرلو كنتف ,ة ملجموع السكان مثلم

درجة يف اختبار الذكاء  100  إيل ، فأنت لهذه االسباب تحتاج املناسب ملجموعتك العمرية 

من أقرانك ، فسـوف تحصـل % 84 النتائج فوق املتوسط دعنا نقول أكرث من ذا كانت و إ،

ن الرتتيـب الرابـع و السـبب الفنـى  وراء ذلـك هـو أ،  درجة عىل اختبار الـذكاء 115 عيل 

نحـراف والثامنني ىف النسبة يسـاوى انحـراف معيـارى واحـد فـوق املتوسـط وان قيمـة اال

 ، سوف ترى املنحنـى 1 /7و إذا نظرت اىل الشكل ,  نقطة15دد عند مح ) S D( املعيارى 

رقام االنحـراف املعيـارى وأن نتـائج معـدل اد املشهور ، االرقام التى بأسفله تشري إىل أاملعت

 بشكل أساىس مبا يعنيـه معـدل لكنك سوف تكون مهتام. الذكاء أعىل أو أقل من املتوسط 

 . ىف ضوء الرتتيب ذكائك 

عنـى أنـك أعـىل مـن  درجة يف احتبار الذكاء ت 145  فإن7/1وكام يتضح ىف الشكل 

و لـو , من أقرانك % 98 درجة تضعك فوق  130ن م أ ك, 1000 فرد من أصل 999

 مـن أقرانـه % 16 يتفوق عـىل ه، فإن هذا يعنى أندرجة  85 حصل عىل ا شخصأن
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 4- 3- 2- 1- صفر 1 2 3 4

 145 130 115 100 85 70 55 15               

 معدل الذكاء

99.865 97.73 84.13  50 15.87 2.27 0.0135 %        

 النسبة املئوية

  الذكاء ، الرتتيب النسبىاختبار االنحرافات املعيارية ، نتائج 1 /.7شكل 

 

درجة  70 الحصول عىل أما, قرانه من أ % 2 فهو يتفوق عىل 70  إذا  حصل شخص عىل و

و ىك تحصـل عـىل تقريـر , عاقـة الذهنيـةشـارة إىل اإلما يستخدم كفيصل أو إهذا عادة ، ف

 ، 16 اىل 8ن يتم اختيارك مرة كل عـامني مـن  بك ، فإنه يحبذ أخاصال ملعدل الذكاء دقيق

مـتحن قـد ن املًمـى القـش ، أو تكـون منزعجـا ، أو أألنه ىف اليوم املحدد رمبا تعاىن من ح

صـاحب ن تأو رمبـا يـتم نقلـك اىل مدرسـة أفضـل ، أو أيضـا ، طأ ، وما إىل ذلك أيرتكب خ

ك ن تقـوم بـشء مـا يـربز قـدراتك ، ويعـىل مـن قـدراتمجموعة جديـدة مـن أقرانـك أو أ

 . املعرفية
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  ضبط درجات اختبار الذكاء 

 

حصـول عـىل  الأو ظـاهرة" ني فلـتـأثري  " لقد قمت بتوثيق طريقة شيقة ، أعنى 

يس باسـتطاعتنا أن نأخـذ هذا يعنى أنه لـ. الذكاء عرب الزمن درجات متميزة يف اخـتبارات 

نقـل لنـا رسـالة  الذكاء تاختباراتن نتائج تذكر أ. نتائج اختبارات الذكاء مبعناها الظاهرى 

ن فـال ميكـ نفـس العمـر وهنا يعنى أفـراد يف, أال وهى أين تصنف أنت باملقارنة بأترابك  

 عـام 12ً يقدم أدء مياثل أداء فرد يبلغ من العمر نتوقع منه أن ن أ16لفرد يبلغ من العمر 

إال اذا كـانوا (  ربيعـا 35 الــ مـا  ان مياثـل ذاك ذاعا70، كام الميكن أن نتوقع أداء ذي الــ 

 .) سابقني أعامرهم 

ه ألنـم مقارنتك بأفراد ىف نفس عمرك وىف نفـس التوقيـت هـذا تتيجب أيضا أن ـ

ن ىف سلم الرتتيـب إذا مـا  قـارنتهم مـع عاقة العقلية قد يصعدوحتى الذين بعانون من اإل

 نفس العمر ولكن من العرص رنته مع فرد يفنه إذا ماقانطق يقول لنا إاملففراد من املاىض أ

درجـة  70 الحقيقة ، هناك دالئل ساحقة تخربنا أن األمريىك الذى يحصـل عـىلالحجرى ىف 

ىف نفـس العمـر عـام  يساوى املعـدل املتوسـط ألفـراد طبقا ملعايري اليوم  الذكاء اختبارىف 

  السـابقةائـةاملعوام األ ة  خاللط  نق30يحصل عىل   الذكاءمتوسط كام أن األمريىك 1916

 ، وهـذا يبـدو صـحيحا عـىل كـل املسـتويات ىف بينيـه/ طبقا الختيارات وشلرس وستانفورد

 .  الذكاء مقاييس

دل الـذكاء ىف رمبا يجادل أحدهم قائال ان مكتسـبات معـ. ع شائق هنا هناك موضو

 ت الذكاء ومع ذلك فإن هذه املسألةن نؤخذ عىل ظاهرها مثل مكتسباالقرن العرشين يجب أ

خذ عـىل سـبيل املثـال . لة الحدوث  من املفاهيم الضمنية التى تجعلها غري محتماتحوى عدد

 مائة عام  مبعايري70فهذا يعنى  :  للمعايري الحالية طبقا40فراد حصلوا عىل معدل الذكاء يبلغ أ

 نقطة منذ ذلـك الوقـت وحتـى اآلن يعنـى أنهـم بوسـعهم 30ز حراوىف النهاية ، إن إ. مضت 

ى ببسـاطة فراد من الزمن الغابر لو كانت املكتسبات تعن نقطة أفضل عند املقارنة بأ30إحراز 

 ن يبهـروا علـامء  مبقـاييس اليـوم علـيهم أ40 عـىل زونفـراد الحـائمكتسبات ذكـاء ، لكـان األ
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 . عيد عن الحقيقة تمتعون بقدراتهم العقلية ، وهذا بالنفس االكلينكيني لكونهم اصحاء ي

كاء ، فإن درجات  الذكاء خاصـتك  الذدرجات اختبار ال يهم ما قررناه بشأن داللة

ن ناتج معـدل إ,قاييس عتيقة  اىل اسفل اذا خضعت الختبار للذكاء مبضبط نزوالًيجب أن ت

فلـو كنـت تبلـغ مـن خبارك عن تصنيفك الرتتيبى باملقارنة بأقرانك عنى بإُالذكاء خاصتك ي

منـذ عرشيـن عـام عاما 17ن عمـرك كائك عنـدما كـاما جدوى معرفة معدل ذ ، 17العمر 

ت يام عندما تلتحق بالجامعة ، لذا انـأ عام هذه اال17نت تتنافس مع من يبلغ فأمضت ، 

ان مكاسـب معـدل الـذكاء ىف أغلـب البلـدان املتحدثـة . ىل معرفة ترتيبك بيـنهم بحاجة إ

ىك ول, جاة العام السائد ت درجة كل عام طبقا لال30  يبلغثابتل عدزادت مبباالنجليزية قد 

عرف أى اختبارقـد ا: وال أ:  بك عليك االلتزام باآلىت خاصال الذكاء درجاتك يف اختبارتضبط 

 مقيـاس الـذكاء لوشيسـرت الخـاص باالطفـال نـه  وىف أى عام تم نرشه أفـرض أ,خضعت له

عامني وهذا ب قبل ذلكارها واختب العينة تم اختيار,  )1991 نرش عام  الذيالطبعة الثالثة ،

كاء خاصتك  ، فإن معدل الذ2009عام  يف خذت هذا االختبار  فإن أ1989ود بنا إىل عام يع

 نقاط مـن معـدالت 6  مبعدلادذا فإن معدل الذكاء خاصتك زل. ا  عام20ل قد تضخم بفع

 ىف معدل الذكاء قم 126ىل فإذا حصلت ع . 6.0=  نقطة كل عام 0.30×  عام  20  :الذكاء

  120 حتى يصبح هبضبط

  

 ف املوتَص

  

ن االنخفاض ىف معدل الذكاء خاصتك قد يجرح شعورك واعتزازك بنفسك إ

حيـث مريكـا ، انني ، قـد ينقـذ حيـاتهم ىف أقتل املدلكن بالنسبة ملرتكبى جرائم ال

ظهـر أنهـم ُلـىك ت,يكونـوا ىف كامـل قـدراتهم العقليـةشخاص مـامل الميكن إعدام األ

  أو أقـل مـن 70  ن يظهـر نـاتج معـدل الـذكاءاليتمتعون بقواهم العقلية ، يجب أ
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 و نـتهم ىف جرميـة مـا  ادات متـ مـتامثالا تناول مثال توأمـ, االختبارات املأخوذة ىف املدرسة

 . عدام باإلحكم عليهام

) (  FISC(  خضـع إلختيـار  عـام ، قـد11ن  أحـداالطفال ذوى  ، كا1975ىف عام 

بيا  نسوالذي كان مقايسا شائعا) ص لألطفال النسخة املنقحة مقياس وشسلر للذكاء املخص

فـرتة فاصـلة هنـاك  ، لـذا ف1972 عـام ينة التوحيد القياىس عو تم اختيار , ىف ذلك الوقت 

 عـام والـذين خضـعوا 11 وبـني االطفـال ذوى 11 وهـو يبلـغ العـام تبلغ ثالثة اعوام بينـه

ة اإلعـدام ىف عـام  ىف معدل الـذكاء ومل تطبـق عليـه عقوبـ67حصل عىل . ًلالختبار مسبقا 

 مل يـتم ذهب اىل مدرسة مختلفة وهنـاك خضـع الختبـار قـديم  التوأم يكان أخوه , 1975

 فرتة فاصلة توجد) لتوحيد القياىس  اعندما تم اختبار عينة ( 1948 – 1947نذ  مهحديثت

 عـام والـذين خضـعوا 11 او بـني االطفـال مـن ذوى 11 عام بينه وهو ىف سن 27.5قدرها 

داء ان األ عـام مـن املـاىض البعيـد ، عنـدما كـ11 وبسـب مقارنتـة باطفـال ذوى .لالختبار 

عـدام  معدل الذكاء وتـم تطبيـق عقوبـة اإل ىف74.35  فقد حصل عىلاملتوسط ىف االختبار 

 يرجـع س له عالقـة بقدراتـه العقليـة ، بـلن حصوله عىل درجات عالية لييالحظ أ, عليه 

 .بالكامل اىل استخدام مقايس عتيقة 

يانصيب ، كـون املـوت يرجـع  بالشبهن يكون املوت والحياة شيئا أد حقا أهل نري

  WISCحدث نسخة من اختبـار وشـلرة قام برشاء أ للمدرسذا كان املختص النفىساىل ما إ

 غـري مقبـول رت استخدام نسخة قدميـة ، كالهـامن املدرسة بسبب ضعف امليزانية قرو ألأ

مـة عـىل هـؤالء اختبـارات الـذكاء املتقدق يـ تطب عـىل ل املحاكموقمت بادارة حملة لحم

كل أخصاىئ نـفىس ل محامى و هذا ليس بالىش السهل ، ألن ك.املوت املنتظرين ىف صفوف 

عـىل املحكمـة بشـأن ن يشوش سوف يحاول أ ونه خبريلمحكمة عىل أسوف يصور نفسه ل

  لديـهقامة الـدعوىو خبري ىف االدعاء وإى مدعى أكام أن أ الذكاء ما تعنيه نتائج اختبارات

 وذلـك ىل املقصـلة فقـط  ذوى الحـظ اليسءبالنـاس إنهم يرسـلون ن يعرتف بأألالشجاعة 

 . عليهم وهم صغار ه الختبار الذكاء والذى تم تطبيققاطب
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 داللة درجات اختبار الذكاء 

 

حيـث تناولـت  ) 2007/2008فاليـن " ( ما هو الـذكاء ( ليف كتاب لقد قمت بتأ

ن نركـز عـىل مـا و من األفضل أ,  ال اء تربز الذكاء أم الذكذا كانت اختبارات ناقشة عام إامل

يـة واملعرفـة ، والتضـمينات التـى ن مهارات الشـخص االدراككاء بشأنا به اختبارات الذتخرب

لـيط مـن درجـات خيوجد بـني  .ويها هذه االختبارات عن طموح الشخص او طموحها تح

  40مبعدل ارتباط مع درجات الجامعة معامل sat اختبار الذكاء املدرىس املدرسة الثانوية و

  .كادميى ذكاء مع مقايس التحصيل اال العد مبثابة هجني يدمج اختبار  يSATاختبارف

 ىف انتقـاء , 40 الجامعات  تسخدم معامـل االرتبـاط ن ىف الوقت الحاىل لنفرتض أ

ة قبولـك او مكانيـجـة اختبـار معـدل الـذكاء تخـربك عـن إ لذا فـان نتي.الطالب الواعدين 

عـة حـال الجامدائـك ىف  ال يخربك سوى بالقليل عن كيفيـة أ لكنه,التحاقك بجامعة جيدة 

بالنسـبة ملعـدل حافز وكـذلك ضـبط الـنفس كالهـام مهمـني  اليعترب, قبولك للدراسة فيها 

املحتمـل واملناسـب لنظـام مـن هـو فنتائج معدل الـذكاء تخربنـا عالذكاء بنفس املؤهالت 

يفيـة قدرتـه عـىل تجنـب الحـوادث شـياء مثـل ك، ويخربنا أيضـا عـن ألوظائف واسع من ا

  .ومية مراض ىف الحياه اليواأل

داللـة عنـدما نقـارن األفـراد داخـل  ذى اختبار الذكاء تخربنـا بشـيئن نتائج أبحقيقة إن ال

هنا  يجب عىل األقل أن أشـري , عات وبني الدول ىل مقارنات بني املجمومجموعات ، أدت إ

 الـذكاء تحقـق اختبـارن نتـائج حيـث أعتقـد أن يغلب معـدل الـذكاء الوقـت إىل معنى أ

بعـض ,  رات املعرفية الرضورية ىف املجتمعات املتقدمة تكنولوجيـا وعلميـامكاسب ىف املها

هـم نـدماجا ىف املجتمـع ولـذا يكـون اداؤقل ابعتربون أنوج االمريكيني املجموعات مثل الز

 ىف الجيـل االخـري ، .يـة قـدراتهم الفطر ىلعو تاثري  ىف اختبارات الذكاء دون انعكاس أسيئا

مـريكيني البـيض قـاط ىف معـدل الـذكاء تفوقـا عـىل األ ن5رث من كنوج االمريكيني أاحرز الز

 .مريكان البيض عن األ نقاط 10  متخلفنيلكنهم ما زالوا
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 الـذكاء بيـنهم اختباراتالناس ىف الدول النامية لتوهم ىف الحداثة ومكتسبات بدأ 

ري ىف تلـك التـى تتعلـق بـالتفك( يـة عرف بعـض مهـاراتهم امليالحظ أن,   االرتفاععىل وشك

 املحتمل ان يلحقوا بركب الدول املتقدمة ىف  ىف الوقت الحاىل لكنهم من تتباطأ)املجردات 

ىل الـذكاء مـن أجـل خلـق تقـر إن الدول الناميـة تفإن هؤالء الذين يدعون أ, القرن القادم

إذ إن نسب الذكاء يف الدول النامية اليوم تتساوى مع , مجتمع صناعي يفتقرون إيل الدليل

   . حيث قمنا بتطوير مجتمعاتنا,  عام100ذكائنا منذ نسب 
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)8( 

 

  الفــارق بني البيض والسود: نسبة الذكاء 

 

 املتوسط الحسايبالخاص بنسبة الذكاء واالنحراف عن ) 7(م املفهوم الدال رق

 هناك ارتباط بني نسبة الذكاء ونواتج الحياة مثل جودة أداء الطـالب يف الجامعـة أو 

 نحـراف عـناللهـا ، فمعامـل االرتبـاط هـو مقيـاس  املهنية املتوقع حصولهم علياملؤهالت

املتوسط الحسايب ولقد استخدم هذا املفهوم لإليحاء بأن السود لديهم جينات تحمل نسبة 

 . ذكاء أقل باملقارنة بالبيض 

ًأحيانا ال نفضل عينة عشوائية بل عينة تزيد أو تقل عن املعدل بالنسبة لسمة معينة 

ً، فلو افرتضنا أننا نستخدم رشيطا واخرتنا أطول مثانية وثالثني شخصا من بني مائـة يف أحـد 

فإنهم ) وهو يف الغالب يقرتب منه ( الفصول ، فإذا ما قارب توزيع الطول املنحنى العادي 

سوف يقرتبـون مـن االنحـراف املعتـاد عـن املتوسـط ، ورمبـا يكمـن أحـد أسـباب العمـل 

 السامت فيها من حيث االنحراف املعياري يف أنـه يسـهل اس وضعية وقيبالتوزيعات العاد

 . كثريا مسألة الحسابات ، ضع كالمي هذا يف ذهنك وعليك تقدير ما سييل 

، ) 7(ا عدنا إىل الشـكل رقـم إذا م:  املتوسط معامالت االرتباط واالنحراف عن* 

نها هي النسبة املئويـة بالنسبة للطول أل% 84درك أن عينتنا تقرتب من نسبة سوف ن

التي تتفق مع االنحراف املعياري فوق املتوسط ، فهناك ارتبـاط بـني الطـول والقـدرة 

عىل لعب كرة السلة ، أما األمور األخرى مثل ردة الفعل والرسعة فهـي مهمـة أيضـا ، 

 ًوبالتايل فإن معامل االرتباط ال ميكن الحكم عليه بأنه دقيق متاما أو غـري موجـود بـل 
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 " . 50" ولكن عند مستوى " صفر " أو ) 1(هو بني األمرين ، وبالتايل ال نضعه عند مستوى 

يف االنحراف املعياري تعترب محققة " 1"طول الفائق وتقرتب من لإن العينة املختارة ل

 بالنسبة للقدرة عـىل لعـب كـرة السـلة ، وهـذا معنـاه أنهـا انحـدرت بنسـبة 0.50لنسبة 

وإذا كان االرتباط دقيقا لن تنحـدر العينـة عـىل اإلطـالق بـل تعتـرب النصف نحو املتوسط 

يف االنحراف املعياري فوق املتوسط بالنسبة لكرة السلة كام تحققهـا يف " 1"محققة لنسبة 

 املتوسـط مـام يشـري إىل أن ً االرتباط متدنيا فإنها سوف تنحرف متاما عنالطول ، وإذا كان

 .  لعب كرة السلة عىل اإلطالق الطول ليس مؤرشا عىل القدرة عىل

ـ وهـو إبـن عـم غـري شـقيق ) 1911 ـ 1822(ولقد اكتشف السري فرانسيس جالتون 

لقد أدرك الناس بشكل فوري و,اروين االرتباطات ومفهوم االنحراف عن املتوسط لتشارلز د

هـا أن هذه املفاهيم تقدم معلومات مفيدة ولنأخذ عىل سبيل املثال املجموعة التي اخرتنا

عن املتوسـط يتفـق مـع النسـبة املئويـة بقيمـة " 1"  بنسبة ا معيارياًآنفا حيث إن انحراف

% 69 عـن املتوسـط يعـادل النسـبة املئويـة 0.50يف حني االنحراف املعياري بنسـبة % 84

ختيار تبعا للسمة املرتبط بالقدرة عىل لعب كرة السلة يفرز مجموعة من العبـي كـرة الفا

 . السلة الجيدين 

طالب العلم من كل حدب و ب أ الجامعات املرموقة التي تعجلقد اتضح اآلن ملاذا تلج

 إىل اسـتخدام االختبـارات املقننـة لفـرز الطـالب ولنتـذكر أن االرتبـاط بـني درجـات صوب

 ، وإذا مـا قبلـت تلـك الجامعـات الطـالب الـذين 0.40االمتحان والدرجات الجامعية يبلغ 

فوق املتوسـط يف االختبـار الـذي تبلـغ درجتـه النهائيـة " 2 "لديهم انحراف معياري بنسبة

حيـث إن  , املتوسـطعـن  هـؤالء الطـالبانحراف  مؤرشا عىل 2 × 40يصبح رضب " 130"

 فوق املتوسـط بالنسـبة للـدرجات الجامعيـة يف هـذه 0.80االنحراف املعياري لديهم يبلغ 

 فإن معايري الدخول بها تقـدم لهـم وبالتايل% 79الحالة تبلغ النسبة التي تقبلها الجامعات 

 . طالبا يفوقون يف املتوسط أربعة أخامس األمريكيني وتسمح لهم باستبعاد البقية 
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   املتوسطنحراف عنفوائد ومضار اال

 

 املتوسـط لـيك تبـدأ نحـراف عـن االرتبـاط واالقبل أن تسـتخدمإذ يوجد رشك هنا ، 

 ملعرفـة كيفيـة اختيارهـا ، تخيـل أنـك عملك ، أنت بحاجة ليس فقط ملجموعة منتقاة بل

 ا ووجـدت أن لـديها انحرافـالهمطـوأوجدت عينة من الطالب يف غرفة ما وقمـت بقيـاس 

ًمعياريا واحدا فوق متوسط السكان  ون عـن املتوسـط فـرهنا قد تعتقد أنهـم سـوف ينح, ً

جتمـع املطلوب لكرة السلة ثم تفاجأ بأنهم قـد اختـريوا كأفضـل العبـني لكـرة السـلة يف م

 فـإنهم مـن املؤكـد سـوف 0.50ًالعينة ، هنا قـد تقـول ، حسـنا إذا كـان معامـل االرتبـاط 

 . يختارون مجموعة لديها انحرافان معياريان فوق املتوسط كالعبي كرة السلة 

انحرافـان (  وإذا ما كان العكس ، فإنهم لن ينحدروا إىل الوضع الذي هـم عليـه اآلن

ألن % 98، وبالتـايل فهـم مؤهلـون بنسـبة ) ف عـن الطـول انحرا" 1 = "0.50× معياريان 

 . يكونوا العبي سلة وأراهن عىل أنهم فريق الجامعة 

 املتوسـط ال ينطبـق فقـط عنـدما يختـار  لوضـوح األمـر ، فـإن االنحـراف عـنًونظرا

 الـذي و املجتمع عينة ما ، وعموما فإن أي يشء ينطوي عىل اختيارات للمنافسـة واملعيـار

 .  الجيد الحظيه يشتمل عىل التميز يف السمة باإلضافة إىل بعض يعتمد عل

هم يف البيسبول أو الكريكيت  فإنهم عـادة مـا معندما يبدأ فريق الرويك موس

يختارون أمهر الالعبني يف اسـتخدام املرضب ولكـن مـع مـرور الوقـت يـؤثر الحـظ يف 

الالعبـني ، وال ميكنـك األداء ، فقد يحدث أن تستفيد من أخطاء اللعب أو غياب أحـد 

أن تنقل الحـظ الجيـد إىل املوسـم التـايل ولـذلك يصـبح مـن غـري املحتمـل أن يكـون 

عبون املتميزون إىل االنحـراف ًاالرتباط بني األداء يف املرتني دقيقا ، وكمجموعة مييل الال

 املتوسط كام أن استخدامهم للمرضب مييل إىل التدهور فاملضـامر أو امليـدان أمـر عن

 عـدم وجـود إصـابات  م مع افرتاض400تلف حيث إن رسعتك يف العدو ملسافة مخ

 ليست لها عالقـة عـىل اإلطـالق بـالحظ ، حيـث إن أي تغـري مـن  من موسم آلخر ـ
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 . موسم آلخر يرجع إىل عوامل العامل املحيط الحقيقية مثل النضج أو الرتاجع يف املستوى 

ً مقرر معني تتطلب شخصا متميزا يحصـل إن املنافسة األكادميية عىل الدرجات يف ً

 ، ولكن يف مجاالت معينة يالحظ أن االرتباط بني مقررات معينة أكرث دقة مـن "+ A"عىل 

االرتباط بني مقررات أخرى ، ففي مجال الرياضيات من املحتمل أن يكـون أفضـل الطـالب 

العدد وهلـم جـرا ، يف معادالت التفاضل هو نفسه األفضل يف الهندسة الجربية ويف نظرية 

ويف مجال الدراسات السياسية يعترب أفضل الطالب يف السـلوك السـيايس أقـل احـتامالً ألن 

يكون األفضل يف مجاالت متنوعة مثل العالقـات الدوليـة والفلسـفة السياسـية واألسـاليب 

م الكمية ، وبالتايل ، فإن الطالب املوهوبني يف الرياضيات يتقدمون إىل لجـان اإللحـاق وهـ

 ، وبدال من أن نضع طالب الرياضيات دامئا  "A" و  "+A"يحملون تقديرات ترتاوح ما بني 

 كذلك طالب العلوم وبني طالب اآلداب والعلـوم االجتامعيـة ، بينهم ويف القمة دعنا نبدل 

 املتوسـط عنـدما نضـع نحراف عنولنالحظ كيف ينيس األساتذة برسعة ما يعرفونه عن اال

تصار ، عندما تلم بالسمة التي تختار عىل أساسها عينـة غـري منطيـة فإنـه تلك الفرضية باخ

يصبح بإمكانك استغالل الدرجات يف هذه السمة يف التنبؤ بدرجاتهم يف سمة أخرى حيـث 

ً إىل املدى الذي يصبح فيـه االرتبـاط غـري دقيـق ، وعنـدما ال تكـون ملـام رافيسمح لالنح

 إىل املتوسط ، ولكنـك يف نزولقد تعرف كل يشء عن البالسمة املختارة قد ينشأ االرتباط و

 . هذه الحالة ال حول لك وال قوة 

تحذير آخر وهـو أنـه يجـب أن تعـي أن االرتبـاط بـني عـاملني ال يخـربك بـأنهام 

استخدمته لالختيـار وأنـت ال تـدري بـه ، ببيا ، قد يكون هناك عامل ثالث مرتبطان س

ان أمريكا السود وبحثـوا عـن ارتبـاط بـني نسـبة فعىل سبيل املثال ، درس العلامء سك

الذكاء فوق املتوسط وبني البرشة الفاتحة فوق املتوسـط ، ولقـد جـاءت هـذه الفكـرة 

بغرض اكتشاف ما إذا كان السود املنحـدرين مـن أصـول بيضـاء لـديهم ميـزة ارتفـاع 

ء ًنـسـبة اـلـذكاء وعموـمـا ـلـوحظ أن اـلـذكور مرتفـعـي األداء ـمـن ذوى اـلـبرشة الـسـودا

 يفـضـلون النـسـاء الـسـودوات ـمـن ذوات اـلـبرشة الفاتـحـة ، وألن ـهـؤالء الـنـاس ـلـديهم 
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 فإن أطفالهم مييلون ألن تكون لديهم نسبة ذكـاء أعـىل مـن  نسبة الذكاء جينات أفضل يف

ًاملتوسط وبرشة فاتحة أكرث من املتوسط ، وبالتايل فـإن هنـاك ارتباطـا بسـيطا بـني الـبرشة  ً

يوجـد يف ويالحـظ أنـه , اء التي تفوق املتوسط بسبب اختيار السـاللة الفاتحة ونسبة الذك

عموم  السكان ارتباط بني نسبة الذكاء وطول سيقان املرأة ما بني الركبة والـردف ويالحـظ 

أن الرجال يفضلون هذا النوع من السيقان الطويلة وعند التنافس عىل إمرأة مرغوب فيها 

كام يالحظ أن بنات تمتعون بنسبة ذكاء فوق املتوسط وييفوز الرجال ذوى املكانة العالية 

الزوجني من هـذا النـوع ميلـن ألن يكـون لـديهن سـيقان طويلـة ونسـبة ذكـاء أعـىل مـن 

ًاملتوسط ولكن يجب اإلشارة إىل أن السيقان الطويلة ال تسبب ذكـاء مرتفعـا إال أن اختيـار 
رجال بعيون فاحصـة حيـث إنهـم ال الساللة يؤثر يف االرتباط ، الحظ إىل أي مدى يتمتع ال

ة بشكل عام بل يفضـلون نوعـا معينـا مـن السـيقان ، فهـم ذوى يليفضلون السيقان الطو

 . ذوق رفيع وروح عالية 

 

  والساللةاالنحراف عن املتوسط

  

 وكـذلك 1923جينسـن املولـود يف عـام  أنت اآلن يف وضع ألن تفهـم أرثـر

 أفضل مـن علـامء الـنفس ، لقـد فحـص النقاش حول الساللة ونسبة الذكاء بشكل

جينسن الدراسات املتعلقة بالتوائم املتطابقني ولكن يتلقى كل واحد مـنهام تربيـة 

بشكل منفصل ، وقد وجد أنهم متامثلون يف نسبة الـذكاء بشـكل يفـوق اآلخـرين 

املختارين اختيارا عشوائيا وألنهم مل ينشأوا يف بيئة أرسية مشـرتكة إال أن تسـاويهم 

نسبة الذكاء قد يرجع إىل جيناتهم املتامثلة ، فالفارق بني نسبة الذكاء لدى أحد يف 

ًالتوأمني واآلخر صغري جدا لدرجة أن تأثري البيئة األرسية يبدو ضعيفا وبالفعل كان 

  فالبيئة األرسية هي ذلك النـوع مـن البيئـة 0.33االرتباط بني االثنني يف حدود 
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 األطفال السود والبيض مبعنى أن األرس السوداء عادة ما تكون التي يحتمل فيها الفصل بني

 . أشد فقرا من األرس البيضاء كام أن الوالدين عادة ما يتلقون تعليام أقل 

ًميكن اعتبارك نجام ذهبيا إذا ما فطنـت إىل كـالم جينسـن ، دعنـا نفـرتض أن السـود  ً

 حينئذ ميكـن معاملـة السـود والبيض متطابقون من حيث الجينات الخاصة بنسبة الذكاء ،

ننا ميكن أن كعينة من عموم السكان مختارة من بيئة فقرية وألننا نعرف أنهم قد اختريوا فإ

 للمتوسط ليك نعمل ، وعند كتابة جنسن لكالمه هـذا كـان السـود نضع ارتباطات و نزوالً

الـذكاء أقل من البيض من حيث نسبة )  نقطة 15أو ( عند مستوى انحراف معياري واحد 

مـن املؤكـد أنهـم قـد  ميكن القول إنـه  فقط 0.33، ولذلك ، يف ظل وجود ارتباط مبستوى 

اختريوا كمجموعة ذات بيئة عند مستوى ثالثة انحرافات معيارية أقل مـن املتوسـط لـدى 

 . البيض 

 املتوسـط فـإن أي يشء أقـل مـن ثالثـة انحرافـات ومع التسليم بوجـودانحراف عـن

 ، إذا كـان 7/1طـة ، واآلن ، عـد إىل الشـكل رقـم  نق15جود عجز مبقدار معيارية ال يربر و

السود أقل بكثري من البيض من حيث البيئـة فـإن بيئـة السـود العاديـة تصـبح أسـوأ مـن 

ًمن البيض من يصدق هذا األمر ؟ حيث إن األسـود العـادي يشـبه شخصـا مثـالً % 99.865

 . ًمستلقيا عىل أحد املدقات 

 ، فالحسابات دقيقة وعىل أية حال نيسن فعلينا أن نغوص إىل األعامق إذا عدنا إىل ج

يبدو أن لحجته بعض الفرضيات الخفية التي تكفلت أنا وبيل ديكنـز  بإيضـاحها وتفـرتض 

حجته أن الجينات والبيئة ال يتفاعالن كام أنها تحذف العوامل الديناميكيـة ذات الفاعليـة 

 تلغـى الـدليل عـىل أن ي هذا باإلضافة إىل أنها يف رأيالعظيمة والتي تعمل بني املجموعات

 . ثقافة السود تعزلهم عن هذا النوع من التحدي املعريف الذي يستمتع به البيض 

لـزي مـور التـي  بعد صفحات قليلة عندما تقرأ عـن أهذا املوضوع قد يصبح معقوال

ً متامـا يف تـربيتهم وجدت أن األرس البيضاء والسوداء املنتميـة للطبقـة الوسـطى يختلفـون

 . ألطفالهم األمر الذي له تداعيات ملموسة عىل نسبة ذكاء أطفالهم 
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  ليس قضيةنحراف عن املتوسطاال

  

 ما يف األمر أن  إىل املتوسط وأخطرنزولمن املهم أن نفهم عن حق مسألة ال

 :  قضية عاملية حقيقية وسوف أرضب مثالني نعتقد أنه 

الدين وطول األطفال ليس دقيقا ، فإذا مـا اخرتنـا عينـة مـن إن االرتباط بني طول الو

 املتوسـط ويصـبحون أقرص فوا عـنرتوسط فإن أطفالهم مييلون ألن ينحاآلباء أطول من امل

عتـاد ، فـإن من والديهم ، وبنفس الطريقـة ، إذا مـا اخرتنـا عينـة مـن اآلبـاء أقرص مـن امل

طول مـن والـديهم ، أال يعنـي هـذا أن  املتوسط ويصبحون أاف عنرأطفالهم مييلون لالنح

الجيل الحايل يتمحور حول املتوسط أكرث من الجيـل السـابق ؟ وأنـه بعـد عـدد كـاف مـن 

 األجيال سوف نصبح عىل نفس القدر من الطول ؟ 

يف األطفـال املولـودين آلبـاء عن املتوسط ًا افر دعنا نرى السبب يف أن هناك انح:أوال 

نسية يوجد عـنرص عشـوايئ يف كيفيـة اتحـاد الجينـات مـن أحـد طوال ، أثناء املعارشة الج

 األكرث طوال فرصـة  األطفالالوالدين مع جينات الطرف اآلخر ، ويف املتوسط قد يكون لدى

أفضل من حيث الجينات ، والشك يف أن هناك أيضا عوامل بيئية تـؤثر عـىل الطـول والتـي 

بالتغذية عندما يكـون الجنـني يف رحـم يلعب فيها الحظ دورا ما مثل العوامل التي تتعلق 

أمه يف املتوسط قد يكون لألكرث طوال حظا أوفر أيضا حيـث ال ميكنـك الفكـاك مـن الحـظ 

سواء كان جيدا أم سيئا وتأثريه عىل أطفالك فاألطفال املولودون لوالدين محظوظني مييلون 

 .  املتوسط عنون فرون لديهم حظا عاديا وبالتايل ينحألن يك

 املتوسط يعترب وسيلة الختيار جـزء غـري منطـي عن افررى اآلن أن االنحإننا ن

نه وسيلة ذات نوع خاص من وسائل تحديد العينـة فـإذا مـا  جيل ، مبعنى أمن أي

اخرتنا عينة عشوائية من جيل معني لن يوضح هذا النوع من العينة صـفة الطفـل 

 ت أسباب العـامل الحقيقـي العادي ما إذا كان أقرص أم أطول من والديه إال إذا عمل
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عملها وقد يلعب الحظ لعبته حيث قد تكون لدى الوالدين فرصة للطول وقد يكون لـدى 

 . أطفالهم نفس الفرصة للطول 

إن مسألة العينة ليسـت هـي األسـباب الحقيقيـة التـي تـؤثر عـىل العـامل الحقيقـي 

يالن مختلفني فإنهام بال شك فإذا كان الج يكن عينة ممثلة للجيل الحايل فالجيل السابق مل

يتأثران باألسباب ولكن بشكل مختلف بالضبط كام تختلـف شـجرتا البلـوط عـن بعضـهام 

ج جيل جديد يتمحور حول محور الطول بشكل أكـرب لبعض ، إذن ما الذي يؤدي إىل تخريا

من الجيل السابق ؟ يجب أن يكون هنـاك سـبب حقيقـي يعمـل عـىل تقليـل الفـروق يف 

ىل سبيل املثال ، إذا قمت بقتل كل الناس الذين يفوق طولهم املتوسط قبل أن الطول ، فع

يتناسلوا فمن املحتمل أن يكون هناك تغري أقل يف الجينات التي تؤثر عـىل الطـول ، أو إذا 

ما قامت األمهات يف الجيل الحايل بإعطاء أطفـالهم وجبـة موحـدة بشـكل أكـرب مـام كـان 

 . فيف يف الطول يف الجيل الحايل يتلقى جيلهن قد يحدث تغري ط

ينطبق نفس التحليل عىل نسبة الذكاء بالطبع ، فإذا ما اخرتنا عينـة مـن أنـاس ذوى 

نسبة ذكاء مرتفعة فإن أطفالهم قد تكون لديهم نسبة ذكاء أقـرب إىل املتوسـط ، وإذا مـا 

ة ذكـاء اخرتنا عينة من أناس ذوى نسبة ذكاء منخفض فإن أطفالهم قد تكون لـديهم نسـب

أقرب إىل املتوسط ، ولكن إذا مل يحدث يشء ما يف العامل الحقيقي يعمل عىل تقليل التغـري 

قد ال يكون هناك أي ميل نحو أية اختالفـات ) مثل نظام التغذية املوحد ( يف نسبة لذكاء 

 . يف نسبة الذكاء بني الناس تقل من جيل إىل جيل 

بلـوك و دوركـني ( كاء عـاىن عاملـان أثناء املناقشات حول السـاللة ونسـبة الـذ

 15من نفس النوع من البلبلة حيث أقرا بأن نسبة الذكاء لدى السود تقـل ) 1976

نقطة عن البيض ، ولكننا نعـرف جميعـا أن االرتبـاط بـني نسـبة الـذكاء أو الـذكاء 

عـن  افر ، ولـذلك ، ميكننـا ـ بفضـل االنحـاملقيس والـذكاء الحقيقـي لـيس دقيقـا

 15 نعرف أن الفارق يف الذكاء الحقيقي بني السـود والبـيض أقـل مـن  أناملتوسط 

  هـذه املعلومـة عـىل اإلطـالق ، ومـن نـاحيتي نقطة ولكنهام أعلنا أنهام مل يالحظـا
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أمتنى عدم وجودها ، إن السود الذين قيست نسبة ذكائهم بطريقة سيئة ليسوا عينة ذات 

 . ت نسبة ذكائهم بطريقة جيدة ذكاء منخفض يف محيط السكان السود الذين قيس

طـأ أحـد اتجـاهني ، فأنـا أقـيس إذا استخدمت وسيلة قياس غري دقيقة قد يأخـذ الخ

تشـايف للخطـأ كتشف أن العصا التي قسته بها معيبة ، وحتى يحني وقت اكطول إبني ثم أ

كاء نت قد بينت أنه طويل أم قصري ، ورمبا يبني تحليل الختبـارات الـذقد ال أعرف ما إذا ك

أنها وسائل دقيقة لقياس ذكاء البيض ولكنها ال تقدر ذكاء السـود تقـديرا دقيقـا ، وعمومـا 

قد تحتاج إىل دليل عميل عىل تلك الحقيقة وال يكفي فقـط الحـديث عـن االنحـدار نحـو 

املتوسط ، ولقد ذكر جينسن أن كالم بلوك ودوكني ما هـو إال رطانـة إحصـائية ، ويعتـرب يف 

 .  مهذب عىل الرغم من أن كالمه صحيح متاما هذه الحالة غري
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)9( 

 

 املجموعة الضابطة ـ كيف تغري دراسة الناس من سلوكهم 

  

 املجموعة الضابطة ) 11(تأثري الكاريزما ) 10(تأثري الوهم ) 9 ( : دالةالفاهيم امل

الثالثـة ، حيـث إن سمية بسبب تدخل العوامـل  ميكن أخذ ارتباطات من القيمة اإلال

ًمفهوم استخدام مجموعة متطابقة لضبط التدخل يعترب مفهوما بسـيطا ولكنـه صـعب أو  ً

 ً.مستحيل عمليا

هناك ارتباط بني مبيعات اآليس كـريم واإلصـابة بحمـى القـش ولكـن تنـاول اآليـس 

 ةاح يف الربيع يعتربان أسبابا خفيكريم ال يسبب حمى القش ، فالطقس الحار وحبوب اللق

، دعنا نسرتجع بعض األمثلة السابقة ، مييل السود ذوى نسبة الـذكاء املرتفعـة ألن يكونـوا 

من ذوى البرشة الفاتحة ، وعىل أية حال يبدو السـبب يف ارتبـاط الـبرشة الفاتحـة بنسـبة 

الذكاء املرتفعة قد يرجع إىل أن الذكور من السود يفضـلون الـزواج مـن رشيكـات لـديهن 

لك فـإن املفاضـلة الجنسـية ولـيس األصـل األبـيض هـي السـبب يف ذاك برشة فاتحة ، ولذ

قد يكون لديهن نسـبة ) ما بني الركبة والردف ( االرتباط ، فالنساء ذوات السيقان الطويلة 

ذكاء أعىل بقليل ، وعىل أية حال ، هذا هو السبب الوحيـد ألن الرجـال يفضـلون  النسـاء 

 أخرى ، عندما يكون هناك ارتباط بني شيئني قد ال ذوات السيقان من هذا النوع ، وبعبارة

 .ن ذلك بسبب أن أحدهام يؤثر يف اآلخر ولكن ألن العامل الخفي يسبب تلك العالقة ويك
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 العوامـل الخفيـة

  

ًيطلق عىل العوامل الخفية متغريات محرية ، ويعترب تجاهلهـا نوعـا مـن األخطـاء 

، أنها خطر دائم الوجود بسبب الجهل ، فـإذا مل تكـن التي ال يرتكبها أحد ، وعىل أية حال 

عىل دراية بتفضيالت األمريكان السود يف الزواج ، كيـف ميكنـك أن تتخيـل أنهـا كامنـة يف 

خرب الرئيس كيندي بـأن األطفـال الـذين يـأتون مـن بيـوت تكـون فيهـا ُالذاكرة ؟ وعندما أ

 شـدد عـىل أن هـذا مبعثـه املفردات محدودة يتكون لديهم مخزون ضئيل مـن املفـردات

ـضـعف التحـصـيل يف ـبـدايات الدراـسـة ومل يتـطـرق إىل ذهـنـه أن الواـلـدين ذوى الجيـنـات 

املتدنية يف الذكاء ال يتحدثون إىل أطفالهم باستخدام مفردات أقـل مـن املسـتوى فحسـب 

لكنهم أيضا يورثونهم جينات متدنيـة ، ومل يكـن كينيـدي الوحيـد يف رؤيـة أن التفسـريات 

ية للفروق الفردية مرحب بها والتفسريات الجينيـة غـري مرحـب بهـا فمـن السـهل أن البيئ

تجد مجالت علمية مليئة باألبحاث التي تركـز عـىل كـل يشء إال الجينـات وبالتـايل تصـبح 

 . نتائجها غري ذات قيمة 

هناك أولويات أخرى تجعل الناس يقاومون االعرتاف باملتغريات املحرية ، فقد درست 

فراد أرسيت مقررا يف املراسلة يف قسم إعداد املعلم ، حيث درست موضوعات كانت إحدى أ

تركز عىل أن استخدام العقاب البدين يرتبط بارتكاب الجرمية لدى الشباب ، وعندما أبـدت 

مالحظتها بأن الفقر رمبا يربر استخدام العقاب البدين واملداومة عىل ارتكاب الجرمية ، قيل 

اجعة آرائها بشأن العقـاب البـدين وكـان املحـارضون متمسـكني بفكـرة أن لها بأن عليها مر

 . انية وجود أية أسباب مختلفة أخرىالعقاب البدين هو مصدر كل الرشور ومل يعرتفوا بإمك

ًجد ارتباطا يروق لك فإنك تحاول أن تتخيل كل متغري عديم القيمة يربر إذن عندما ت

 . النتائج
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 يم املغناطييسحبوب السكر وحالة التنو

 

 مبرور الزمن ، أصبح العلامء مدركني بشكل جامعـي للمتغـريات املحـرية التـي قـد ال 

اء أحـد املـرىض حبـة مـن السـكر تحدث لكل الناس حيث اكتشف األطبـاء أنـه عنـد إعطـ

 إليه أنها دواء حقيقي تحسنت حالته مام يدلل عىل مدى تأثري العقل عىل الصـحة وأوحي

، وتشري بعض الدراسات إىل أنـه عنـدما " التأثري الوهمي " ىل هذا األمر البدنية ، ويطلق ع

يعمل التحليل النفيس عمله ، ال يرجع السبب بشكل رئـييس إىل أن املحلـل الـنفيس لديـه 

فهم متفرد للنفس البرشيـة ولكـن ألن النـاس يسـتجيبون بشـكل جيـد لفكـرة أن املحلـل 

 بعـد تسـجيلهم عـىل قامئـة م ، وقد يتحسنونن منه يود مساعدتهاملتمكن يعرف ما يعانو

 . انتظار ملقابلة الطبيب النفيس 

 فقد أعطى بعـض طـالب الجامعـة يف ,ميكن للعقل أيضا أن يحسن من القوة البدنية

اسرتاليا شيئا ثقيال ليك ميسكوا به بأيديهم حيـث تحسـن أداؤهـم بشـكل مـدهش عنـدما 

مسـة دقـائق ، فالنـاس يـؤدون أداء مـذهال أخربوا بأن الطالبات قمن بهذا العمـل ملـدة خ

عندما يكونون يف حالة تنويم مغناطييس ، وليس من الواضـح أن هنـاك يشء مـا يقـوم بـه 

 . الناس تحت تأثري التنويم املغناطييس والذي ميكن أن يكون مثيال للدوافع العادية 

 

 األطباء والصيادلة 

 

العالج عامال يف فاعليـة ميكن أن تكون شخصية اإلنسان الذي يقوم بإجراء 

يشء ما ، فقد تحصل عىل نتائج جراء تناول دواء أوىص به طبيبـك املعـالج أفضـل 

من النتائج التي تحصل عليها إذا ما أوىص صيديل بنفس الدواء ، ويطلق عىل هـذا 

أو  الذي يتعدى مسـألة الـدواء إذ عنـدما يقـدم املبـدعون" تأثري الكاريزما " األمر 

 يات بـدافع الحـامس والثقـة بالـذات ة جديدة يف تـدريس الرياضـتالميذهم طريق

 ًتحدث أمور جيدة ، فهم يف الغالب مجتهدون وأكـرث كفـاءة وأكـرث تعاطفـا مـن 
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املعلم العادي كام أنهم باإلضافة إىل ذلـك أكـرث تـأثريا حيـث يفرضـون احـرتامهم أو حتـى 

 أنهم يتحسنون حقا ولذلك يقبلون ون يف االعتقاد بني املعلمني والطالب الذين يبدأالخوف

عىل الرياضيات بروح جيدة ، وعادة ما يتوقف مفعول الطريقة الجديدة عندما تنتقـل إىل 

جموع املعلمني املنضوين تحت مظلة النظام املدريس والتي تعترب بالنسبة لهم مجرد حلقة 

ربتها مـرة تلـو من سلسلة اإلبداعات مبعنى أنها طريقة مامثلة للطرق التي طلب منهم تج

 .األخرى خالل حياتهم الوظيفية 

  

 املجموعة الضابطة 

 

يف حالة ما أصبحت مدركا للخطر بأن املتغريات املحرية ميكن أن تخـدعك تـود أن 

تتخذ خطوات ملنع تدخلها ، وتعترب الطريقة املعتادة لعمل هذا هي أن تكمـل املجموعـة 

جموعـة الضـابطة ، ويف الواقـع أول سـؤال التي تقوم بدراستها مبجموعـة ثانيـة تسـمى امل

تسأله عندما تعرض عليك نتيجة من أحد العلوم االجتامعية هو ما إذا كان هناك مجموعة 

 . ضابطة أم ال 

 الـوهمي باسـتخدام مـا تخذ مجموعة ضابطة يف حالـة العـالجمن السهل نسبيا أن ت

وائيا إىل مجمـوعتني حيـث يقسـم عـدد كبـري مـن النـاس عشـ" املحاولة الغيابية " يسمى 

حة ال يوجـد ًواحدة تعطي الدواء الجديد واألخرى تعطي حبوبا من السكر ، وألسباب واض

 بأفراد العينـات أو يقـوم بتحليـل النتـائج يعـرف أيهـام الضـابطة وأيهـام شخص عىل صلة

التجريبية وألسباب واضحة أيضا ال يخضع معظم منتجي الدواء منتجاتهم لهذه االختبارات 

اقة فهم ببساطة ميطرونك بأناس يقدمون شهادتهم بأن أدويـتهم فعالـة ، وكـام رأينـا ، الش

 ميكن التحكم يف تأثري الكاريزما من خالل مقارنة تأثري دواء ما يقدمه شخص معـني باآلثـار

وإذا كـان مـن النـادر أن يحـدث مفعولـه إال إذا , التي تحدث عندما يقدمـه شـخص آخـر

نـفيس ومل تكـن هنـاك فرصـة ألن يلعـب التشـخيص دوره ، وصفه طبيب أو أخصايئ طب 

 . ًفمن املؤكد أن هناك أمرا غريبا ً 
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عـنـد اتـبـاع نـظـام املجموـعـة الـضـابطة بـشـأن طريـقـة ـتـدريس جدـيـدة يعـتـرب تغـيـري 

األشخاص أمرا صعبا ، فمن الناحيـة املثاليـة قـد تريـد أن يـتم تـدريس كـل مـن الطريقـة 

ب مختارين عشوائيا عىل يد مدرسـني مختـارين عشـوائيا ، الجديدة والطريقة الحالية لطال

ولكن من الصعب أن تتحاىش املعلمني املكلفني بالتدريس تبعا للطريقة الجديـدة والـذين 

يحدوهم األمل يف تحقيق نتـائج أفضـل وكـذلك املعلمـني الـذين يدرسـون تبعـا للطريقـة 

 ممثلـني بغيـة نقـل الحـامس القدمية والذين يتوقعون نفس النتـائج القدميـة ، إن إحضـار

للمجموعة الضابطة مسألة مكلفة كام أن املمثلني من غري املحتمل أن تكون لديهم معرفة 

 . جيدة بالرياضيات 

 

 الحـظ السعيــد 

 

يشـار و, أحيانا ما يضع الحظ يف طريقك بيانات تتضمن عملية الضبط بشكل آيل 

ياضيات كل عقد مـن الـزمن يف حـني أن إىل أن الرنويج تبتكر طريقة جديدة يف تدريس الر

السويد ال تقدم ذلك ، ولقد رأينا مثاال عىل ذلك منذ فـرتة قريبـة ، لنفـرتض أنـك تريـد أن 

تخترب فاعلية أو عدم فاعلية البقاء يف الخدمة بعد سـن السـتني يف جعـل النـاس متيقظـني 

شـكلة يف أنـك إذا قمـت عقليا ومنع التدهور املعريف املرتبط بالتقدم يف السن ، وتكمن امل

بتقسيم األمريكيني إىل مجموعتني ـ مجموعة تقاعد أفرادها يف سن الستني وأخرى ال يـزال 

 . أفرادها يف الخدمة لن تعرف حينئذ أين السبب وأين األثر 

فإذا كان األفراد الذين ال يزالون يبارشون عملهم بعد الستني ذوى قدرة عقلية أكـرب ، 

لعمـل يسـاعد عـىل تقويـة عقـولهم أو أن مـرده إىل أن النـاس ذوى هل مرد ذلك إىل أن ا

 . القدرة العقلية املرتفعة أقل احتامالً للتقاعد يف سن الستني 

 قـد قـدمت إلـيهم كت مجموعـة مـن علـامء االجـتامع أنـه ، أدر2007يف عام 

  ـ 60 ـ 54 ـ 50تجربة عىل طبق من الفضة حيث أخذ مجموعة من الذكور من سن 
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 دولـة 12ىل التوايل نفس الدواء الخاص بضعف الذاكرة ، وينتمي هؤالء األشخاص لــ  ع64

لها قوانينها الخاصة بالتقاعد اإلجباري األمر الذي يخفف من حـدة عامـل االختيـار ، هـذا 

باإلضافة إىل أن االختالفات الثقافية املتعلقة بعدد من يبقى يف العمل حتـى بعـد بلـوغهم 

 عالقة مع االختالفات القومية بشأن ما إذا كـانوا مـؤهلني مـن حيـث سن التقاعد ليس لها

ذاكرتهم إىل الحد الذي يجعلهم يستمرون يف الخدمة وقد وجد علامء االجتامع أنـه إذا مـا 

( بسبب بلوغ الرجـال سـن التقاعـد % 90كانت نسبة الذكور يف العمل قد هبطت بنسبة 

 نقطـة ، وإذا مـا هبطـت النسـبة يف 15سـبة فهناك تـدهور يف الـذاكرة بن) النمسا وفرنسا

فإن التـدهور يف الـذاكرة قـد يصـل ) الواليات املتحدة والسويد % ( 25العمل مبا يصل إىل 

 . فقط % 7إىل 

 

 كيف تتحكم يف الحظ 

 

يعترب الحظ الجيد من هذا النوع نادرا ولنأخذ دراسات التدخل التي نعطي فيهـا 

ني من بيئات محرومة ، ورمبا تعترب أشـهر دراسـة تلـك التـي ًبرنامجا إثرائيا لألطفال القادم

ـا  ـق عليـه ـوايك " يطـل ـام " مرشوع ميـل ـي ـع ـة 1967، فـف ـنفس يف جامـع ـامء اـل ـار عـل  اخـت

فقـط مـن % 2.5ون منطقة محرومة من ميلوايك والتي عىل الرغم من أنها تضـم سويسكن

ًفهم بأنهم متخلفون عقليا سكان املدينة إال أنها يخرج منها ثلث األطفال الذين ميكن تصني

يف املدارس الحكومية باملدينة ، ويعترب حد التخلـف العقـيل يف ذلـك النظـام املـدريس هـو 

 .  أو أقل 75نسبة ذكاء 

كان علامء النفس يريدون أن يتعرفوا عىل تأثري توفري بيئة أفضـل لهـؤالء األطفـال ، وذلـك 

عليا ـ عىل نسب ذكائهم حيث كان يقيض أطفـال بتقديم املزايا التي يتمتع بها أطفال الطبقات ال

املجموعة التجريبية منذ طفولتهم معظم اليوم وملـدة خمسـة أيـام يف األسـبوع يف مراكـز تعلـم 

ًيقوم بالتدريس فيها محرتفون متدربون ، ولقد أعطى األطفـال برنامجـا شـامالً مصـمام لالرتقـاء  ً

 عاطفية واإلدراكية والحركية كام تـم تـوفري الطعـام بإمكانياتهم املعرفية واللغوية واالجتامعية وال
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والرعاية الصحية والعناية بأسنانهم ، ويف محاولة لالرتقاء بأخالقيات األرسة تلقت األمهـات 

تدريبا مهنيا وتدريبا عىل كيفية االهـتامم بـاملنزل ومهـارات العنايـة باألطفـال وتـم إجـراء 

 . ل بدءا من سن عامني اختبارات ذكاء بني الحني والحني لألطفا

إلثـرايئ أم الجانب الفعال ؟ هل هـو الربنـامج اًعموما ، كيف ميكن لإلنسان أن يحدد 

االرتقاء مبستوى املنزل أو الخضوع للعديد من اختبارات الـذكاء ؟ وكيـف ميكـن للمـرء أن 

 يتحكم يف الجينات ؟ 

ًكلهـن كـن سـودا : لقد اختار علامء النفس مجموعة من األمهات مـن تلـك املنطقـة 

 ، وألن األطفال قد ولدوا من هؤالء األمهـات 75ولديهن نسبة ذكاء يبلغ متوسطها أقل من 

يف مستشفى محيل فقد تم تقسيمهم إىل مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة وبالتـايل أمكـن 

نسـبة الـذكاء تعترب نسبة الذكاء لدى األم أفضـل مـؤرش عـىل ( التحكم يف مسألة الجينات 

 أطفـال املجموعـة الضـابطة إال اختبـارات ذكـاء بـني الحـني والحـني مل يتلـق) فل لدى الط

وبالتايل أمكن الـتحكم يف صـعوبة االختبـار وكانـت مجموعـة األشـقاء عبـارة عـن اإلخـوة 

واألخوات يف املجموعة التجريبية وقد تلقوا االختبارات باإلضافة إىل مسألة االرتقاء بـاملنزل 

كانت عبارة عـن األشـقاء يف املجموعـة الضـابطة الـذين تلقـوا فقـط ، واملجموعة املقابلة 

االختبارات ولكن مبقارنتهم باألشقاء يف املجموعة التجريبية ميكن القول بأن األطفال تلقـوا 

 . فوائد عندما خضع أشقاؤهم لربنامج األثراء 

ار الذكاء يا له من تصميم رائع ، لقد سجلت املجموعة التجريبية ثالثني نقطة يف اختب

زيادة عىل املجموعة الضابطة حتى نهاية الربنامج يف سن السادسة لدرجـة أن عـددا قلـيال 

منهم تم تصنيفه عىل أنه متخلف عقليا ، ولقد نشأ نزاع ال نهايـة لـه بشـأن الحقيقـة بـأن 

تحصيلهم التعليمي مل يكن مرتفعا بالشكل املتوقع من نتـائج اختبـارات الـذكاء والحقيقـة 

فقدوا كثريا من ميزة نسبة ذكائهم مع تقدمهم يف السن ولكن الهـدف الـرئييس مـن بأنهم 

 . الدراسة قد تحقق بالفعل 
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 حظ يسء ال ميكن تحاشيه 

 

لقد منى علامء النفس بجامعة ويسكونسـون بقـدر مـن الحـظ السـيئ ألنهـم مل 

يني بشكل عام  وهو أن األطفال األمريك1984يضعوا يف اعتبارهم ما كان مجهوال حتى عام 

يحققون تقدما هائال يف نسبة الـذكاء مـع الـزمن ، لقـد اسـتخدم العلـامء اختبـارات ذكـاء 

 و لألعامر من سنتني إىل ثالث ،"ستا نفورد  بينيه" طفال يف كل مرحلة عمرية مثلمالمئة لأل

 "ويسـلر" لفرتة ما قبـل املدرسـة لألعـامر مـن أربـع إىل خمـس ، واختبـار " ويسلم"اختبار

طفال املدارس لألطفال يف سن السادسة فام فوق ، وعموما تم تقنني هذه االختبـارات يف أل

 عىل التوايل ، وكام رأينا كان أطفال املجموعـة التجريبيـة يـتم 1948 ، 1965 ، 1932أعوام 

مقارنتهم ليس مبعارصيهم ولكن بأطفال حاصلني عىل نسـب متدنيـة يف اختبـارات الـذكاء 

 عاما ، وكام تتصور كان هذا يعني أن متوسط نسـب ذكـائهم كـان 40 حتى 20ولكن منذ 

فعـىل سـبيل املثـال ، أظهـروا انخفاضـا , ليس له عالقة مبا كان يحدث لهم يتأرجح بشكل 

عندما تركوا الربنامج ودخلوا مدارس املدينة الداخليـة ولكـن االنخفـاض كـان يـتم تقـديره 

 إىل اختبـار مقـنن يف عـام 1965 يف عـام بطريقة غري جيدة حيث انتقلوا من اختبار مقـنن

 .  نقاط 5 مام أعطاهم زيادة يف نسب الذكاء وصلت إىل 1948

ال يعني هذا أن التصميم الرائع كان عديم الفائدة ، حيث ركز العلامء املعنيون عـىل 

مل تتـأثر : الفرق بني مجموعتهم التجريبية ومجموعتهم الضابطة كمـؤرش ملـا كـان يحـدث 

وعـىل .  كال املجموعتني كانوا يتلقون نفس االختبار ويف نفس السـن  أفراد ألنتلك الفجوة

فوق ( أية حال ، من ال يعرف ينتابه الفرح بالنسبة العالية للذكاء والتي كان عليها األطفال 

، حيث خدعوا بدرجات اختبارات الذكاء التي كانت متثل متغريا محريا مـام )  كأطفال 120

 . تضخمة يف نسب الذكاء أدى إىل مستويات م
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)10( 

 

 ة عامل االجتامع ـ تجاهل العامل الحقيقي مغالط

 

  يبـدو قـد  ـ النسـبة املئويـة أو النسـبة12ة عامل االجتامع مغالطـ 11ة املفاهيم الدال

 ال يشء أبسط من مقارنة مجموعتني بعضـهام الـبعض ، ففـي الواقـع ، يعنـي هـذا أن هأن

  حقيقي قد ال تالحظ  يف العامل الاالختالفات

كام رأينا ، عندما تفعل شيئا ما للبرش فإن ذلك يف الغالب يأيت مبتغري محري ، وعىل 

ًنفس املنوال ، عندما تعالج بيانات معينة فأنك قد توجد متغريا بدون أن تدركـه ، إن أكـرث 

ن يشء  عـى فيها املقارنـة بـني مجمـوعتني بحثـاًالنامذج شيوعا هي تلك الحاالت التي تجر

معني حيث يتولد نوع من إساءة التقدير ليشء آخـر وقـد يحـدث هـذا يف أي مجـال مـن 

مجاالت العلوم وعىل وجه الخصوص يف العلوم االجتامعية ألن العديد من العوامل تتفاعل 

 .بشكل معقد

 

 الخلفية االجتامعية االقتصادية عىل أساس  املطابقة

 

 الجينات والبيئة ونسـبة الـذكاء ، إذ  هيقفا تتداخل فيه ثالثة عوامل ولنأخذ مو

عندما يسمع الناس عن الجدال الدائر حول الفارق يف نسبة الذكاء بني البيض والسود فـإن 

 فـإن العجـز يف نسـبة ادة هو ولكن عندما تضبط عىل أسـاس الطبقـة أول يشء يقولونه ع

ي هذا جانبا إىل حني ، ولكن دعنا ننح,  ما زال هناك فارق ، ويف الواقع ختفيذكاء السود ت

 كيف نضبط مسألة الطبقة ؟ 
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االقتصـادية والـذي / إنك تختار معيارا للطبقة ، رمبا يكون شيئا كالخلفية االجتامعية 

فاألطباء مثال أعىل مرتبة من العـامل غـري ( يضع يف الحسبان وضعية العديد من الوظائف 

 . ، ومستوى دخل األرسة )املهرة

 بـني منـازل السـود قارنـة بـني بيئـة املنـزل والطبقـة هـي املطإن أبسط طريقة للرب

 وذلـك بغـرض ية واالقتصادية عىل سبيل املثـال ومنازل البيض من حيث الخلفية االجتامع

 100000املقارنة بني نسبة الذكاء لدى أبناء األطبـاء السـود الـذين يبلـغ دخلهـم السـنوي 

 100000البيض الذين يبلغ دخلهـم السـنوي دوالر أمرييك ونسبة الذكاء لدى أبناء األطباء 

دوال أمرييك ، ومع استبعاد تأثريات البيئة املنزلية غري املتكافئة ، ميكننا عقد مقارنة تسـمح 

 فـارق يف نسـبة الـذكاء ، فـإن الفروق الجينيـة املمكنـة وإذا مل يتبـق أيلنا بقياس مردود 

 الذكاء ، وعموما ، قد يكـون هـذا السود والبيض من املؤكد أن يكونوا متساوين يف جينات

 . استنتاجا زائفا 

يرجع هذا إىل أنه ال يوجد رابط سببي بني البيئة ونسبة الذكاء فحسب ولكـن هنـاك 

سلسلة سببية ترسي من الجينات إىل نسبة الذكاء ثم إىل البيئة ، ولنفرتض أن الذكاء يلعب 

حـتم أن تكـون يتعادة ما إذ ( ادية دورا ما يف املنافسة عىل تحقيق مكانة اجتامعية واقتص

اينشتاين كان ( وأن الذكاء يتأثر إىل حد ما بالجينات )   ليك تلتحق بكلية الطب أكرث ذكاء 

 ) . لديه جينات أفضل من معتوه يف قرية ما 

دعنا نفرتض أن نسبة السود املؤهلني للعمل كأطباء أقل من نسبة البيض ، فإذا كـان 

ينـات متميـزة  للعمل كأطبـاء فـإن أطفـالهم سـوف يرثـون جفقط من السود مؤهلني% 5

من البيض مؤهلني للعمل كأطباء فإن أبناءهم سوف % 15وإذا كان ,داخل مجتمع السود 

ًيرثون جينات متميزة بني مجتمع البيض ولكـن جينـاتهم سـوف تكـون أقـل متيـزا بشـكل 

فـس نسـبة الـذكاء يصـبح واضح ، ولذلك ، حتى إذا كان لدى أبناء السـود وأبنـاء البـيض ن

ًاألبناء السود أكرث متيزا جينيا ، ولكن النسبة الغالبة من السود تعترب أقل مـن البـيض فـيام  ً

 . يتعلق بنوعية الجينات الخاصة بنسبة الذكاء 
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قد تعتقد أننا إذا قارنا نسبة ذكاء أبناء غري املهنيني ، ستكون النتيجة يف صالح البيض 

 تلك املقارنـة أيضـا لصـالح السـود ، عمومـا ، فكـر للحظـة ، إذا قمنـا ، ويف الواقع قد متيل

بطرح النسـبة الكـربى مـن ذوى الجينـات املتميـزة مـن مجتمـع البـيض وطرحنـا النسـبة 

الصغرى من ذوى الجينات املتميزة من مجتمع السود ، إىل أي من السـاللتني متيـل نتيجـة 

بالغنا يف النسـبة املئويـة ، تخيـل أننـي كنـت املقارنة ؟ وميكننا أن نرى هذا بوضوح إذا ما 

أقارن بني النصف السفيل للبيض مع الثالثة أرباع السفلية للسود ، من الواضـح أن البـيض 

 . سوف يكونون أكرث متيزا من حيث الجينات وأن السود أقل متيزا منهم بكثري 

ألجنـاس مـن  نرى أن كل املقارنات التـي تـوازن بـني ا10/1عند دراستنا لجدول رقم 

نها كلها تنتقـي السـود ذوى القتصادية متيل لصالح السود حيث إحيث املكانة االجتامعية ا

الجينات املتميزة داخل مجتمعهم بشـكل أكـرب مـن البـيض الـذين تجـري املقارنـة معهـم 

كنهم يرثـون عـنهم الجينـات ونذكر أن األطفال ال يأخذون فقط بيئة املنزل من والديهم ول

 . أيضا 

 10/1 لجدو

  عامل االجتامع مغالطة

كانـة اجتامعيـة مب ض أن العدد األقـل مـن السـود يتمتـعافرت: طة عامل االجتامع مغال

 . واقتصادية أعىل من البيض 

 الســـود  البيــض 

ــة  ــة اجتامعـي ــة/مكاـن   اقتصـــادية عالـي

 ) لديها جينات أفضل من املعتاد بقليل (

لـديها (  ة اقتصادية عالي/مكانة اجتامعية 

 ) جينات أفضل من املعتاد بكثري 

ـة  ـة اجتامعـي ـة /مكاـن ـادية منخفـض  اقتـص

 ) جينات أسوأ من املعتاد ( 

(   اقتـصـادية منخفـضـة /مكاـنـة اجتامعـيـة

 ) لديها جينات أسوأ من املعتاد بقليل 

 

القتصـادية دعنا نجري مقارنة بني أبناء السود ذوى املكانة االجتامعية ا) 1(

 االقتصادية العاليـة ، فـإذا مـا كـان /وى املكانة االجتامعية وأبناء البيض ذالعالية 
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الذكاء يلعب دورا يف املنافسة عىل تحقيق مكانة اقتصادية اجتامعيـة عاليـة وإذا مـا كـان 

فقط من السود ذوى مكانة اجتامعية % 25الذكاء يتأثر إىل حد ما بالجينات ، وإذا ما كان 

ون  ميكن القول بـأن السـود الـذين يتمتعـمن البيض ، هنا% 75ة بـ اقتصادية عالية مقارن

كانة اجتامعية اقتصادية عالية يعتربون ذوى جينات متميزة يف مجتمع السـود أكـرث مـن مب

 .متيز البيض يف مجتمع البيض

ن بني أبناء السود ذوى املكانة االجتامعية واالقتصادية املنخفضة وأبناء دعنا نقار) 2(

 املكانة االجتامعية املنخفضة ، هنا نجد أن اآلبـاء السـود هـم السـواد األعظـم البيض ذوى

ملجتمع السود يف حني أن اآلباء البيض ميثلون أقلية مكونة من مجموعة من الفاشـلني غـري 

 . الناجحني يف مجتمع البيض 

تولد نة بني األجناس عىل أساس املكانة االجتامعية االقتصادية قد تلذلك ، إن أية مقار

عنه مقارنة بني السود والبيض مثل أن السود قد تكون لديهم صـفة جينيـة ال تتـوفر لـدى 

 مـور بـني لزي قارنت أ1986ل البيض ، ولكننا نحتاج إىل جهد بحثي جيد ، ففي عام األطفا

 طفـال مـن 23و,  السود تتبناهم أرس من الطبقـة الوسـطى البيضـاء ال طف23: مجموعتني 

وقـد قضـت األمهـات ) 1986مـور ( , مـن الطبقـة الوسـطى السـوداء السود تتبنـاهم أرس

 سنة ، وعند اختبار األطفال السـود الـذين تبنـتهم 16بالتبني نفس الفرتة يف التعليم وهي 

 نقطـة 13.5أرس سوداء يف سن السابعة والعارشة كان متوسط نسبة الذكاء لديهم تقـل بــ 

نتهم األرس البيضاء ، وقد الحظـت مـور أن عن متوسط نسبة ذكاء األطفال السود الذين تب

هناك تفاعالً بني األم والطفل عندما كان يحاول ذلك الطفل القيام مبهـام معرفيـة صـعبة ، 

كانت األمهات من البيض متيل إىل االبتسام وإلقاء النكات وتقديم تشـجيع إيجـايب وتقـوم 

بوس والنقد والتعبري عن عدم بالتصفيق ، أما األمهات من السود فكن ميلن إىل التجهم والع

سعادتهن ، وكان األطفال مييلون إىل طلب املساعدة من األمهات البيضاء أكرث من األمهـات 

 . السوداء 

إن التصميم الذي وضعته مور يتحاىش مشكلة الجينـات التـي يرثهـا األطفـال 

  األرقام ، ومن سوء الحظ أن) ال ذكر ألي منها ( من الوالدين القامئني عىل تربيتهم 
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ضئيلة ، وليس بوسعنا أن نتأكد من أنه ال يوجد عامل عشوايئ مييل لصالح جينات األطفال 

السود الذين تبنتهم أرس من البيض عند مقارنتهم بأولئـك الـذين تبنـتهم أرس مـن السـود 

مام يؤسف له أن هذه الدراسة مل يـتم تكرارهـا حيـث إنهـا تقـدم شـيئا ووعىل أية حال ، 

نـة بـني اآلبـاء السـود واآلبـاء البـيض عـىل ة وهو أنه حتى إذا استطعنا املقاراملعرفًجديرا ب

 النجـاح أو الفشـل ، القتصادية بـدون أن تفـرض مسـبقا فـرصأساس املكانة االجتامعية وا

فإنها قد ال تعرت مقارنة عادلة بسبب االنحياز لصالح البيض ، وبشكل عام ميكن القول بـأن 

ئة غنية معرفيا وهم يف كنف أرسة بيضاء من الطبقة الوسطى أكـرث األطفال يستمتعون ببي

 . من نشأتهم يف كنف أرسة سوداء من الطبقة الوسطى 

 

 نة بني املهن املقار

 

نـة بـني الجامعـات عـىل أسـاس الوضـع مثة مثال آخر عن املغالطة الناتجة عن املقار

تفـرتض أن الفـارق يف نسـبة االجتامعي االقتصادي قد ظهر مع ظهور فرضية الجدارة التي 

الذكاء بني الطبقات الـدنيا والطبقـات العليـا يتسـع مبـرور الـزمن وقـد قـام بعـض علـامء 

االجتامع باختبار هذه الفكرة مبقارنة نسبة الذكاء لدى املهنيني اليوم بنسبة ذكـاء املهنيـني 

ملهنيـني مل لـدى ا أنه إذا كان متوسـط نسـبة الـذكاء  عاما وكان منطقهم هو30منذ حوايل 

 . يرتفع من جيل آلخر إذن ال وجود لفرضية الجدارة 

  يتضـمن تعقيـدات دور الجينـات ، إن هذا الخطأ له عذر قليـل جـدا ألنـه ال

نسبة املهنيني يف أمريكا اليوم أكرب بكثري عام كانت عليه منذ جيـل مىض ، ولـذلك ف

 مـا طبيبـا ، فـإن يعتربون أقل متيزا من حيث نسبة الذكاء ، فإذا مـا أصـبح شـخص

 ، ويشـار إىل أن البيانـات املقدمـة ال 100متوسط نسبة الذكاء لديه قـد تصـل إىل 

 ن الطبيب يشـري إىل جامعـة مـن النـاس بني أتزيف فكرة الجدارة ولكنها ببساطة ت
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تغريت عرب الزمن ويصبح االختبار املالئم هو تحديد ما إذا كان الثلث األعىل من املـوظفني 

كـام أن ,  مـن املـوظفني يف الجيـل السـابق هم نسبة ذكاء أعىل من الثلث األعـىلحاليا لدي

تتطـور كـل يـوم ، " الطبيب " سيارة اليوم ليست مثيلة للسيارة منذ ثالثني عاما فإن فكرة 

من علـامء  لتغري االجتامعي يف االعتبار أكرثوعىل أرض الواقع يضع علامء االجتامع مسألة ا

" طـة عـامل االجـتامع مغال" ىل هذا النوع من املغالطـة جينسن ع رثرالنفس ، ولقد أطلق أ

 .ألنها تتعلق مبسألة املكانة االجتامعية االقتصادية وهي من موضوعات علم االجتامع 

  

 نةأيرس أنواع املقار

  

و نـة أمـر سـهل  املقارنة أمـرا صـعبا ، ولكـنببحث حاالت كانت فيها املقار  قمنالقد

ها بسبب الفشل يف تطبيـق أبسـط قواعـد الحسـاب ، إن اسـتخدام إجراؤيبدو أنها ال يتم 

مفهوم النسبة املئوية أو النسبة قد يبدو واضحا ولكنـه أمـر يجعلـك متفوقـا عـىل معظـم 

الصحفيني الذين يظهرون عىل شاشات التليفزيون ويف اإلذاعـة ، وغالبـا مـا ينخـدع النـاس 

يسون تكرار تلك النتائج مقابل تكرار النتائج بنتائج مزعجة أو مخيفة ليشء ما ولذلك ال يق

 . البديلة 

قد تتسبب إحدى حبوب منع الحمل الجيدة يف الوفاة ولذلك ننىس أن حبـوب منـع 

فعل الوفيات عىل مستوى املجتمع وذلك بالحمل غري الجيدة قد تسبب يف أعداد أكرب من 

أشجارا قليلـة ولـذلك فإننـا مخاطر اإلجهاض أو الوالدة ، ويالحظ أن نقطة من السم تقتل 

ننىس أن عددا كبريا من حيوانات البوسوم ينفق يف نفس الوقت ، ويعاين القليل من النـاس 

من اإلهامل بفعل نظام الطب املشرتك ولذلك فإننا نـنىس العـدد الهائـل مـن غـري املـؤمن 

 . عليهم املحرومني يف أمريكا 

من الناس بيض % 90إذا كان عرب عن النسبة يف صورة نسبة مئوية فيعادة ما 

  ، وإذا ما قتلت حبـة 1 إىل 9من السود ، فإن نسبة البيض إىل السود تكون % 10و
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من املوت عن طريق اإلجهاض أو أثنـاء الـوالدة ، % 1وأنقذت % 0.01جديدة ملنع الحمل 

ث ، ولـن أطيـل الحـدي" 1"إىل " 100"فإن نسبة األرواح التي أنقذت إىل التي أزهقت تبلغ 

كثريا عن هذه النقطة فإذا كنت ضد تناول حبوب منع الحمل بشـكل مطلـق فـإن تقـديم 

تمتـع بغطـاء صـحي ممتـاز ولكـن ًأي سبب لرفضها يعترب كافيا ، وإذا كنت أنت نفسـك ت

بن تعوله يف الجامعة فإن أي ترشـيد يـوفر عليـك دفـع الرضائـب ملنفعـة اآلخـرين لديك إ

 . ًسوف يكون ملحا 

أخرى ، إذ أحيانا ما يخربك البعض بـأن عـدد الرسقـات يف الحـي الـذي للنسبة فوائد 

زل اتقطنه قد تضاعف ، إذن عليك بالرجوع إىل النسبة املئوية فإذا ما تضاعفت نسـبة املنـ

% 1فإن هذا يعترب أمرا مزعجا ، أما إذا تضـاعف مـن % 20إىل % 10التي متت رسقتها من 

 . فال داعي للقلق % 2إىل 

 

 معروفة بشكل كاف مناذج غري 

 

ة لينا أن ننظر إليهـا عـىل أنهـا عالمـطة عامل االجتامع عك موضوع مغالقبل أن نرت

و وهـي فقـدان التواصـل مـع العـامل الحقيقـي ، :  يف العلـوم االجتامعيـة عىل خطأ أسايس

جتامعيـة الحقيقة بأن مجموعتني من البرش تحمالن نفس االسـم وكالهـام لهـام املكانـة اال

ـ تلـك الحقيقـة تحجـب الحقيقـة بـأن " طبيب " الهام يطلق عليه دية العالية وكواالقتصا

بينهام نقاط اختالف ونقاط تشابه ، فالعلوم االجتامعية تستخدم مناذج للتنبؤ باالتجاهات 

ولكنها يف الغالب تتجاهـل مـا قـد يحـدث يف العـامل الحقيقـي لـيك يحـدث ذاك االتجـاه ، 

 " . امذج غري املعروفة بشكل كاف الن" ويطلق عىل هذه النامذج 
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 ماركس وبوبر

  

سواء كان ماركس يؤمن أو ال يؤمن مبا ييل إال أن بعض أتباعه يؤمنـون بـه وهـو أنـه 

أن املجتمعـات الصـناعية سـوف ًيخ تحتم اتجاهـا موحـدا وهـو اكتشف قوانني عامة للتار

 أطلـق كـارل بـوبر عـىل هـذا تتطور من الرأساملية إىل االشرتاكية ثم إىل الشـيوعية ، وقـد

وقد بني أن القوانني الكونية ال تفرض اتجاهـا موحـدا بـل تفـرض يف " التاريخانية " االتجاه 

الواقع عددا من االتجاهات بسـبب حقيقـة أن األحـوال دامئـة التغـري ، ولـذلك ، فـإن كـل 

اذج غـري النامذج التي تدعى بأنها تتنبأ باتجاهات بدون أن تضـع الرشوط الالزمـة هـي منـ

 . معروفة بشكل كاف 

يعترب علم الفيزيـاء علـام أكـرث دقـة بكثـري مـن االقتصـاد أو التـاريخ ، ومـع ذلـك ال 

يكتشف القوانني التي تفرض اتجاهـات موحـدة ، فقـانون الجاذبيـة قـانون عـام ولكنـه ال 

يقول بأن كل األشياء تدور حول الشمس يف مدار واحد ، فاملدار يعتمد عـىل حجـم اليشء 

وبعده عن الشمس والرسعة التـي يتحـرك بهـا حيـث إن الكوكـب القريـب مـن الشـمس 

يتحرك بشكل أرسع بكثري من الكوكب البعيد عنها وذلك لتحايش الدخول يف أتون الشمس 

، كام أن الكوكب الذي تكفي رسعته ملعادلة جاذبيته أو تزيد قليال يكون لديه مدار دائري 

ح باالنفصـال عـن الشـمس مسـرسعـة ولكـن بشـكل ال يكوكـب فـائق المثل األرض أمـا ال

والذهاب يف غياهب الفضاء لديه مدار بيضاوي مثل مدرا املريخ ، ويالحظ أن املذنبات لها 

مدارات بيضاوية متطاولـة مثـل مـذنب هـايل وهـي ترجـع بعـد سـنوات عديـدة وهنـاك 

ر حـول الشـمس مذنبات تسري برسعة مذهلة لدرجة أنها تأيت من الفضاء الخارجي ثم تدو

 . ثم ما تلبث أن تعود إىل الفضاء الخارجي وال ترى بعد ذلك عىل اإلطالق 

تؤدي قوانني التطور إىل اتجاهات مختلفة تحت ظروف مختلفة ، فالثـدييات 

قد تطورت من الزواحف الليلية التي مل تكن بحاجة لرؤية األلوان ولذلك فـإن كـل 

 ت العليا من الثدييات متكنت من استعادة الثدييات لديها عمى ألوان ولكن الطبقا

 



113 
 

الب والقطـط التـي  األشجار وتحتاج رؤية أفضل من الكرؤية األلوان ببطء ألنها تعيش بني

تعيش عىل سطح األرض ، وملا كان البرش من الثدييات فأنهم يتمتعون برؤية األلوان ولكن 

 . أللوان مصابون بعمى ا) مثيل( ثري أن عددا ال بأس به من البرشامل

ولقد أصبحت أسامك الكهوف بعد أجيال عديـدة عميـاء ألن الرؤيـة ال قيمـة لهـا يف 

تجدر اإلشارة إىل أن مستقبل التاريخانية املاركسية يبدو قامتا ولكن دعنـا و الظالم الدائم ، 

 ولكن إذا بحثت بشكل أوسـع سـوف قوله ماركس إن ملخص ما يقول بسيطننظر إىل ما ي

 . سليمة تصبح الرسالة 

 

 ماركس والتاريخ 

 

كان ماركس يؤمن بأن نظام املصانع من شأنه أن يقسم الناس إىل طبقات ، فالطبقـة 

الرأساملية متتلك وسائل اإلنتـاج مـن مصـانع ومنـاجم ومطـاحن ولـذلك يصـبح بإمكـانهم 

تحديد من يعمل لديهم أما طبقة الربوليتاريا أو الطبقة العاملـة مضـطرة ألن تعمـل لـدى 

 ـهـو العاـمـل اـلـذي ، فالعاـمـل اـلـذي يـعـنيط يفرـضـها الـسـوق ورأـسـامليني تـحـت أي رشال

باستطاعته العمل ألطول مدة ممكنة مقابل أقل أجر ممكن ، وكانت الفتيات تفضـل عـىل 

ًالرجال يف صناعة النسيج اإلنجليزية قدميا ألنه كان بإمكانهن العمل بطعام أقل مام يطلبه 

حدث وال حرج ألنهـا ببسـاطة تطيـل يـوم العمـل حتـى يسـقط الرجال ، أما عن امليكنة ف

العامل مغشيا عليه حيث ميكنك العمل عند تشغيل جرافـة بخاريـة لفـرتة أطـول مـام لـو 

 . ًعملت مستخدما املعول واملجرفة 

من الواضح أن الرأسـاملية تعمـل عـىل إيـذاء الطبقـة العاملـة ، ولكـن العـامل هـم 

عـاجالً سـوف تتكـون لـدى العـامل روح ثوريـة  وإن آجـالً أواألغلبية والرأسـامليني أقليـة 

ويثورون وسوف يتخلصون من الطبقة الرأسـاملية ويتولـون ملكيـة وسـائل اإلنتـاج وعنـد 

 . إلغاء السوق سوف ينتج الجميع البضائع لتلبية احتياجات الجميع 
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ب إبادة ال يجو, طرأت ظروف معينة عاما املاضية 150لقد كان من الواضح طيلة الـ 

الجنس البرشي أو إعادته إىل الوحشية البدائية من خالل الحـرب النوويـة حيـث ال يجـب 

إخالء األرض من املوارد التي نحتاجهـا لـدعم الحيـاة البرشيـة أو املجتمـع الصـناعي أو أن 

من هم دونهم من العـامل أو يحتقـرونهم و يطور العامل طبقة يخىش فيها عامل التشييد 

ًرهم للرأسامليني ويجب أال يعطـي السـوق معظـم العـامل أمالكـا كافيـة أو  احتقا منأكرث

ً أو سريكا لتسليتهم ويجب أال يسيطر األثريـاء وكـوادرهم الفكريـة عـىل أيـة وسـيلة األعاب

 . إعالمية مينعون فيها مناقشة إعادة توزيع الرثوة 

قوى التاريخية التـي إن التاريخ الحقيقي للطبقة العاملة األمريكية يعني االعتداد بال

، فالعامل أتـوا مـن ريـف " رجعية " ال تقوم عىل الطبقية والتي كانت يف معظمها تأثريات 

أوربا إىل مجتمع غريب كانت يف الكنيسة الكاثوليكيـة هـي املؤسسـة املألوفـة الوحيـدة ، 

ني وقد شعر كثري من العامل البيض بالتهديد من قبل العامل السود واملهـاجرين املكسـيكي

 . الذين اعتربوهم منافسني لهم عىل الوظائف وأنهم أناس أقل منهم مرتبة بحكم القانون 

 

 الجدارة والتاريخ 

 

تتنبأ فكرة الجدارة أيضا باتجاه عىل أساس منوذج مل يعـرف بشـكل كـاف ، تخيـل أن 

أيضـا أن ًليرباليا أو يساريا نجح يف تقليل نسبة عدم املساواة يف البيئة واملميـزات ولنتخيـل 

مـع اسـتبعاد ) 1 (كل املظامل قد ألغيت ، حينئذ ميكننا أن نضع منوذجا لـه ثالثـة فرضـيات

 ميكن إرجاع الفروق املتبقية يف املوهبة إىل االختالف بني األفراد يف نوعيـة ,الفروق البيئية 

ومـا  قد تأخذ املوهبة طريقها صوب القمـة ال يعوقهـا يشء ,مع استبعاد املزايا) 2(الجني ، 

سوف ترتكز الجينات الجيدة للموهبة يف الطبقات العليا وترتكز ) 3(دونها يغوص إىل القاع 

 . الجينات السيئة يف الطبقات الدنيا 
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ميكن القول بعبارة أخرى إن مبدأ املساواة بني البرش مييل ألن يـدمر نفسـه بنفسـه ، 

ن يرثـوا وظـائف ليـا أكـر مـيال ألله كان أطفال الطبقـات الـدنيا والعُثُإذ كلام اقرتبنا من م

ً للميزة التي يتمتعون بها ، فالطبقات العليا سوف تصبح متميزة جينيا ودخول آبائهم طبقا

ولها كل يشء جيد يف الحياة وعـىل العكـس تصـبح الطبقـات الـدنيا ذات جينـات متدنيـة 

عـج ًحيث ال تعـدو كونهـا طبقـة متدنيـة تسـكن أحيـاء متدنيـة أخالقيـا وتسـكن بيوتـا ت

 . بالحرشات وبها أرس مفككة ومدارس مختلفة الوظائف 

إن اليشء الوحيد الذي مل يرش إليه هذا النموذج هو الديناميكيات الرضوريـة لجعـل 

ًنبوءاته محققة ، لنتخيل سباقا سنويا تقيمه مدرسة ما بطول البالد وسوف تصنف النتـائج  ً

ه إذا ما وضعت رشوط معينـة ، هنـا كل فرد عىل أساس أدائه يف العدو وجينات العدو لدي

سوف يبذل كل فرد ما لديه لكسب السباق ولذلك يتدرب ويقوم بكل ما يف وسـعه ، هنـا 

يجب أن تتوفر للجميع فرصة متسـاوية وبالتحديـد نفـس التـدريب والواجبـات والرعايـة 

الطبية وخدمات العالج الطبيعي ، وينطبق نفس النـوع مـن الرشوط عـىل املنافسـة عـىل 

 . لرثوة والوظائف العلياا

ظـامل البيئيـة ، هنـا علينـا أن اآلن دعنا نتخيل ما قد يحدث ليك نخفض املميزات وامل

ً أقل وعيا باملكانة وأقل ولعا باملال وعىل الطبقات العليا والوسـطى أن تخصـص قـدرا نظل

 دوافـع كبريا من املال ويضعونه يف جيوب الطبقات الدنيا ، وقد يعني هـذا تغـريا هـائال يف

فطاملا لديهم ما يكفيهم مـن املمتلكـات ويتمتعـون مبـا يكفـي مـن األمـن سـوف . البرش 

يهملون التنافس عىل الرثوة حفاظا عىل العديد من املكتسبات التي يعتربونها ملبيـة لكـل 

 . ما يصبون إليه 

اء ، إذا بـدأت طبقـة طبقة دنيا فيمكن القول بأن هـذا هـرإذا كان الكالم عن ظهور 

الـخ .. جتمع فيها كل العيوب كاالنحطاط األخالقي والسـكني املتدنيـة والتعلـيم املـرتدي ت

بدأت يف الظهور يلزم االرتقاء ببيئتها حتى يتسنى ألطفالهـا مجـال مناسـب يرتعـون فيـه ، 

 .  املزايا التي تتوفر له يف طبقتهوهذا معناه أن نضمن حياة كرمية لكل فرد بغض النظر عن
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 ذلك عىل الحوافز ؟ فكثري من املوهوبني قد يريدون أكرث من الحد األدىن إذن ما تأثري

الجذاب ، ولكن كم منهم يهتم مبسألة إسـقاط آخـر دوالر مـن شـجرة النقـود ؟ يجـب أن 

ام دفعنا من جودة البيئة إىل أعىل قلت جاذبية الجـوائز املخصصـة لنضع يف حسباننا أنه ك

 . للفائزين 

 

  الحساب املفاهيم مضاف إليها

 

أمتنى أن أكون قد أقنعتك بأنه بإمكانك أن تفهم منهجية العلوم االجتامعية مع توفر 

القليل من املعرفة بالرياضيات ، فهناك مثانية مفاهيم من الرضوري استيعابها ، وعـىل أيـة 

حال ، مل يتطلب أي منها أن نفعل أي يشء خالف أساسيات الحساب ، فبـدون ذلـك أخىش 

 . سة لكل عامل اجتامع يسء أن تقع فري
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 الجزء الثالث

 السوق و مكانه األثري
 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 



119 
 

)11( 

 

 إنشاء سوق ـ وليس ماردا

 

 ) العرض والطلب ( السوق ) 13: (ة الدالفاهيم ملاا

يعترب مفهوم السوق باألساس قانون العرض والطلب ، فإذا كان هناك نقـص يف عـرض يشء 

قيمته بفعل املنافسـة بـني املشـرتين أمـا إذا كانـت هنـاك وفـرة يف ما يطلبه الناس ترتفع 

 .العرض فإن قيمته تنخفض بسبب املنافسة بني البائعني  

املقصـود قتصـاد ، السـوق ومسـألة السـاللة ، ماملقصود بعلم اال : النظرة العامة التمهيدية

، اختيار البضائع ) لحرة التجارة ا(  ، متى يوجد السوق ، اختيار من ميكنه املشاركة بالنقود

 . التي ميكن املتاجرة بها والخدمات واملعلومات ، األسعار ،  التكاليف ، الدخل واألرباح 

سنقوم يف هذا الفصل بالتعرض للمفاهيم األساسـية يف علـم االقتصـاد مـن خـالل 

د نتاجات بشأن مزايـا وحـدوتقديم بعض األمثلة أي باستخدام تلك األمثلة للوصول إىل است

ولقد اكتشفت أن ال يشء يرصف الطالب عن جادة الصواب بصـورة رسيعـة أكـرث , السوق 

من التحليل الذي ال يفيض إىل أية نتيجة مثل أن نسـتهل كـل عبـارة بكـالم مثـل  هـذا مـا 

.. الخ ...  ما يقوله ميلتون فريد مان ، وهذا ما يقوله الليرباليون 1يقوله املاركسيون ، و هذ

 محاولة إجبارك عىل االتفاق معي بل يف محاولة مسـاعدتك ، ففـي حـال إن هديف ليس يف

اتقانك للمفاهيم األساسية ميكنك مواصلة القراءة والوصول إىل اسـتنتاجاتك الخاصـة ولـن 

 . تصبح مجرد متفرج عاجز يشعر أن الجهل يعزله عن العامل 
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 السوق ومسألة العرق 

  

 مجاال واسـعا فهـو ال يلقـي الضـوء عـىل االقتصـاد إن مفهوم السوق كأداة للتحليل يغطي

ًفحسب ولكن عىل العلوم االجتامعية بشكل عـام ، ويرجـع هـذا إىل أن هنـاك أمناطـا مـن 

ًالسلوك البرشي تقرتب من السوق وأخرى يعترب تأثري السوق قويا ولكن لـيس مـن السـهل 

" ت التي تناولتهـا يف كتـايب مالحظته ، ولقد اخرتت الحالة التالية من بني العديد من الحاال

 ) . 2008فلني " ( إىل أين يذهب جميع الليرباليني ؟

عندما يستخدم البيض مسألة العرق للتمييز ضد السود يعترب مـن السـهل وضـع  

أن النـاس يضـعون : كل البيض يف أسوأ سلة ، ولنتأمـل عـامال واحـدا مـن عوامـل السـوق 

لنأخذ مثاال و و ويشتمل هذا عىل تكلفة املعلومات التكاليف يف اعتبارهم عند اتخاذ القرار

 امرأة ترملت ولديها فائض من الغـرف وتحتـاج إىل عائـد جـراء تـأجري تلـك ..عىل ما سبق

 25الغرف ، ثم جاء شخصان يطرقان بابها ، أحدهام شاب أمرييك أسـود يبلـغ مـن العمـر 

ما أيضـا ، هـذه األرملـة ال  عا25عاما واآلخر شابة أمريكية من أصل كوري تبلغ من العمر 

ًتطيق تكلفة تعيني أحد املخربين لفحص حالة الشخصني السابقني ، فهي تعـرف أن واحـدا 

من كل ثالثة سود متورط بشكل أو بآخر يف جناية ما وأن كثريا منهم يتعاطون املخـدرات ، 

يجـار وتعرف أن الفتيات الكوريات هادئات بشكل كبري ، ومتحفظات ومريحات يف دفع اإل

 يقينـي مائـة يف املائـة ؟ نمن املتاعـب الحقيقيـة عـىل أمـ% 33، هنا ، ملاذا تفضل فرصة 

 . ًوبعبارة أخرى ، ال يعني عدم وجود تحيز ضد اللون أن يكون الفرد مصابا بعمي األلوان 

ومثة مثال آخر لبنك تقدم له العديـد مـن األشـخاص البـيض طلبـا لقـروض  

 إىل أن مسئويل البنك يعرفون أن رجال األعـامل السـود تفوق ما به من أموال ، يشار

لديهم خربة إدارية أقل وأن معدالت فشلهم أعىل فإذا ما تجشم البنك تكلفة فحـص 

ًحالة كل شخص أسود للتأكد من أنه يختلف عن البقية فإن هذا يعترب عيبا يف سـوق 

 د العـرق هـو أن املنافسة ، والدليل عـىل أن هـذه االعتبـارات ال تـرتبط بـالتحيز ضـ
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البنوك التي ميلكها السود تستثمر خارج مجتمع السود أكرث من البنوك التي ميلكها البيض ، 

 . كام أن مالك العقارات السود والبيض يفضلون مستأجرين بيضا 

ة رخيصة عىل املهـارة والدافعيـة واالتجـاه يستخدم أصحاب األعامل العرق كعالم 

 سـرية ذاتيـة بشـكل مـزدوج عـىل أسـاس 5000 تـم ترتيـب 2002نحو السلطة ، ففي عام 

والنصف اآلخر تحـت اسـم ) أمييل أو جريح ( الجودة نصفها تحت اسم من أسامء البيض 

 صاحب عمل أعلنوا عن حـاجتهم 1250وأرسلت إىل ) الكيشا أو جامل ( من أسامء السود 

 بقبـول أصـحاب من األسامء البيض قد حظيت% 50إىل موظفني حيث لوحظ أن أكرث من 

 . األعامل 

فيام يتعلق بأمور الرشطة يالحظ أنهم يوقفون الشـباب السـود الـذين يسـتقلون  

سيارات عالية الثمن للتفتيش عن املخدرات أو عىل فرضية أن السيارة قد تكون مرسوقة ، 

ويشار إىل أن هذا الفعل له فاعلية أكرث من إيقاف كل األفـراد كـام أن التفتـيش مـن قبـل 

رشطة يعترب خربة غري مرحب بها لدى الـذكور السـود ، وهنـاك حكايـة يتناقلهـا الجميـع ال

لدى كلام شاهد الرشطـة عـىل أمـل أن يغـري يقوم بإطالق صيحة فيفاتتعلق بشخص أسود 

 1941هذا الترصف من وضعية العرق ، ولنا مثال عـىل ذلـك يف أحـد اإلحصـائيات ، فمنـذ 

د الرشطـة السـود يعملـون يف مدينـة نيويـورك فقـط ،  من أفـرا25قتلت الرشطة البيضاء 

ويشار إىل أنك عندما ترى رجال أسودا مبالبس مدنية يهـدد شخصـا مـا مبسـدس عـادة مـا 

قتل أى فرد رشطـة ُتعتقد أنه هو املجرم ومن املدهش أنه يف الواقع هو املجرم ، وأخريا مل ي

 . أبيض بلباس مدين عىل اإلطالق 

 يف أن استخدام العرق مسموح به أخالقيـا ولكـن املسـألة يف املسألة هنا ال تكمن 

أنه يف غياب تحليل السوق فقد تفشل يف أن تدرك أن عليك أن تفعل أكرث من مجرد إلغـاء 

التحيز العرقي ليك تستبعد أرضاره ، فعليـك أن تغـري اإلحصـائيات االجتامعيـة التـي يقـوم 

 هناك بـد مـن اسـتخدامها فـإن أفضـل يشء عليها استخدام الخلفية العرقية ، وإذا مل يكن

ميكنك فعله هو أن توفر للسود تعويضا عام يكابدونه يف السوق ، ويطلق عىل هـذا األمـر 

 . العمل اإليجايب 
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  النقودب ما املقصود

 

ًنتحول اآلن إىل تحليل السـوق بالشـكل التقليـدي ، مبـدئيا أريـد أن أجيـب عـن 

نهم يعرفون أنها مل إ ؟ ضع قيمة للنقودنملاذا : لتحديد باسؤال غالبا ما يسأله الطالب وهو 

تعد مغطاة بالذهب أو الفضة بل هي مجرد قصاصات ورقية ، ملاذا ال نطبع ما يكفي منها 

ليك نجعل كل الناس أثرياء أو عىل األقـل نجعـل أمتنـا أغنـي مـن أيـة أمـة أخـرى ؟ لقـد 

 ، حيث إنه عىل الرغم من أن البرشيـة استطعنا يف األيام األخرية فقط أن نجد إجابة شافية

تستخدم النقود منذ آالف السنني مل يظهر إال يف نهاية القـرن العرشيـن نـوع مـن اإلجـامع 

 . ن هنا مفتاح أساس قيمتها مكية إدارة املعروض من النقود ، ويبشأن كيف

 ًلنبدأ باملقايضة ، قد يكون لديك طائرة وقابلت شخصا لديه عرش سيارات رياضية 

ًوكالكام يعترب املبادلة أمرا عادال ، قد تنتظر وقتا طويال ليك يتم هذا األمر ، وتجدر اإلشـارة 

إىل أنه من األفضـل أن يكـون لـديك سـوق يسـتخدم النقـود الـذي يهيـئ سـعرا متسـاويا 

للبضاعتني وهذا يعني أن الناس مييلـون بطبيعـتهم إىل دفـع نفـس القـدر مـن املـال لكـال 

ألن تكاليف اإلنتاج باإلضـافة إىل ربـح معقـول تتسـاوى ، واآلن ، ميكنـك أن البضاعتني رمبا 

تبيع طائرتك مقابل مليون دوالر ثم تبادر باالتصال بأحد بائعي السيارات الـذي ميكنـه أن 

يبيعك عرش سيارات مقابل مليون دوالر أيضا إذن تعتـرب النقـود ذات فائـدة ألنهـا تجعـل 

 محـل ًضـحا أي أن القـدر الصـحيح مـن النقـوداآلن أصـبح واالتبادل سهال ، كام أن هدفنا 

 . التداول هو القدر الذي نحتاجه لتسهيل كل املبادالت التي يود الناس القيام بها 

ولكن ما حجم النقود التي نتحدث عنهـا ؟ نحـن نعـرف أن قـدرا هـائال مـن  

وم مببـالغ هائلـة قـأت األسعار يف الزيادة وبالتايل نالنقود يصبح محل تداول إذا ما بد

من األموال  مبطاردة  القليل جدا من البضائع ، وبالتايل يصـبح أفضـل يشء نقـوم بـه 

فـإذا رفـع معـدالت هو أن يكون لدينا بنك مركزي يعمل عىل ضبط معدالت الفائدة 

 اقرتاض األموال أكرث تكلفة ، وعند قيام النـاس بسـداد أقسـاط الـديون الفائدة يصبح 

 



123 
 

ن القروض الجديدة التي من شأنها أن تؤدي إىل اإلقالل مـن األمـوال محـل يتوفر القليل م

 . التداول وألن عرض األموال يقل تبدأ األسعار يف االنخفاض 

هناك اتفاق عام عىل أن التضخم املرتفع أمر غري مرغوب فيه حيـث إن التضـخم  

أنا أبني بيتـا بتكلفـة املنفلت يعني أن الناس يصابون بحالة من الريبة بشأن تعامالتهم ، ف

معينة يف ضوء القيمة الحالية للـدوالر ولكـن قـد أبيعـه بعـد عـام حـدث فيـه تضـخم يف 

األسعار ، هنا من يعرف كم تساوي هذه الدوالرات ؟ ولذلك مل ال نتحكم يف أسعار الفائدة 

 بحيث يصبح التضخم عند مستوى الصفر ؟

أمـر يسء  ، فلـيك أديـر وإذا ارتكبت خطأ فسـوف يحـدث انكـامش وهـذا أيضـا  

تجاريت قد أحصل عىل قرض بسعر اليوم وأضـع أسـعاري بسـعر اليـوم ، حينئـذ أكـون قـد 

ّوقعت يف الفخ حيث عىل أن أدفع الدين املستحق عـيل مسـتخدما أمـوايل العزيـزة  جـدا 
 تطارد البضائع وبالتايل قد أصبح عـىل الضبط ألن هناك أمواال قليلة جداوأخفض األسعار ب

 حيـث إن األسـعار تتغـري تبعـا 3 إىل 1 يرتاوح الهدف األسـمى للتضـخم بـني ,اإلفالس شفا 

للطلب وبالتايل فإن العوامل النفسية تلعب دورها ، فإذا قلنا إن الطلب عىل السيارات قد 

انخفض هنا تعرتي العامل حالة من االمتعاض نظرا النخفاض األموال التي تدخل جيـوبهم 

لالنخفاض الذي طرأ عىل األسعار ، ولكـن البـد أن يحـدث يشء مثـل وكذلك البائعني نظرا 

ذلك إذا ما كـانوا يريـدون أن يبيعـوا سـياراتهم ولـذلك فإنـك تخـدعهم مـن خـالل نسـبة 

حيث يتقاىض العامل نفس القدر من الدوالرات ويحصـل البـائع عـىل % 3التضخم البالغة 

% 97 الـدوالرات تسـاوي فقـط نفس الحجم من الدوالرات عند بيع السيارات ولكن هـذه

من قيمتها السابقة ، حيث انخفضت تكاليف األجور وكـذلك انخفضـت أسـعار السـيارات 

 . تبعا النخفاض الطلب ، ولكن من يريد توفيق أوضاعه ال يشعر مبضار هذه االنخفاضات 

ارا ، ففـي حالـة  ليس ضـ3 و 1تضخم الذي يرتاوح بني إن التضخم الخفيف أي ال 

قاري يعرف املرء أنه لن يدفع دوالرات أكرث مـن الـدوالرات التـي اقرتضـها ولـن الرهن الع

يخرس البنك ألنه يضع املعدل املطلوب يف التضخم يف الحسبان عند تحديـد سـعر الفائـدة 

 . عىل القرض 
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واآلن عرفنا ماهية النقود وماذا يقف وراء قيمتها ، فهي يشء صنعناه ليك نسـهل  

لك ، ـفـإن كمـيـة األـمـوال املوـجـودة يـجـب أن تـعـادل ـعـدد ونوعـيـة عملـيـة املـبـادالت وـلـذ

املبادالت التي تتم يف اقتصاد أية دولة ألن جودة االقتصاد تكمن يف قيمة األموال املتداولـة 

تصحيحي ، وإذا ما أرادت دولة أن تزيد من تضخم ثروتها مبا يفوق اقتصادها يتولد اتجاه 

 وبالتـايل ال يتحقـق أي يشء باسـتثناء االرتيـاب يف سوف تهبط قيمتها مبا يعادل التضـخمو

استقامة القامئني عىل اإلدارة املالية ، ولقد عرفنا أيضا ملاذا يكون لدى الدول بنـوك مركزيـة 

 . تحدد معدالت الفائدة تتامىش مع معدل التضخم 

رب فائدة مضافة جراء فهمنا ملاهية النقود أال وهي أن الحوار االقتصـادي أصـبح  

 نادى وليم جينيجز برايـان بتحريـر صـك الفضـة كطريقـة لتضـخيم 1900يدا ففي عام رش

، " يجب أال نصلب العامل عـىل صـليب مـن الـذهب " العملة ومساعدة الفقراء كام قال 

 2معدل التضخم ما بـني واآلن ، يدور جدال حول ما إذا كان بإمكان البنك املركزي تحديد 

ة بشأن أفضل اآلليـات التـي تعمـل عـىل منـو االقتصـاد والبحث عن أدلة عملي%  4 و 3و 

 . وخلق الوظائف ، هنا ميكن القول بأن هذا تحسن هائل  

 

 متى يوجد السوق ؟

  

يعترب مفهوم السوق غري ذي قيمة إال إذا وجد يشء ما يف العامل الحقيقـي يقابلـه  

 املجتمعـات التـي حيث مل يتوفر ملعظم املجتمعات البرشية ما يعرف باقتصاد السوق أمـا

 : توفر لها اقتصاد السوق فهي تتمتع بنظام للسلوك يؤدي وظيفة عىل النحو التايل 

 هم كل املشرتين والبائعني الذين يؤثرون يف سعر السلع التجارية  املمثلون . 

  هؤالء يتبادلون السلع عىل هيئة بضائع وخدمات ومعلومات . 
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 ت ويحدد سعرا لكل سلعة تجارية يحكم قانون العرض والطلب هذه املبادال . 

  تتم املبادالت عندما تتفق مصالح املشرتي والبائع. 

 

 التجارة الحرة ؟: اختيار من يستطيع املشاركة 

 

ال يسمح أي مجتمع للناس بأن يقرروا ببسـاطة أن يكونـوا مشـاركني يف السـوق ،  

هم مبعنـى أن عـىل  مرسوقة عىل مسئوليتافعىل سبيل املثال ، يشارك من ميلكون سلع

قبل أن يعمل السـوق )  أي الحق يف بيع يشء ما (  القانون أن يحدد امللكية القانونية

جني لن يجدوا سوقا رائجة لبضائعهم ألنه مـن األرخـص أن ترسق شـيئا ت، وإال فإن املن

 العـامل تصنعه أو تزرعه ، ويشار إىل أن حقيقـة تقسـيمما أو تأخذه عنوة بدال من أن 

 تعني أن التجارة الدولية غالبا ما تحكمهـا مـا تعـرف بالتعريفـة التـي تحظـر إىل دول

البضائع األجنبية أو تحد من ارتفاع سعرها فإذا ما كان العامل أمة واحـدة ذات حـراك 

تام للبرش وقوانني موحدة لحامية البضائع لن يكون هنـاك مـربر للتعريفـة أو القيـود 

 . عىل التجارة الحرة 

يب بثقافـة قوميـة أو ح العامل أكرث فقرا إذا مل يكن هناك ارتباط إيجـابصيف الواقع ي 

 كنيوزيالندا تقع عىل مسافة بعيدة جدا عن األسواق العاملية مـام يزيـد فبلد , محلية 

من تكاليف النقل ، لنفرتض أن هذا يجعل نيوزيالندا منتجا غـري منـافس يف كـل يشء  

حيث إن مناخهـا وتربتهـا يعطيانهـا ميـزة  ( ةزراعيباستثناء أفالم السينام واملنتجات ال

، وكام يحدث يف بعض الـدول األمريكيـة حيـث يهـاجر سـكانها إىل منـاطق ) منفردة 

 . منافسة من الناحية االقتصادية ، فإن نيوزيالندا قد تفقد ثلثي سكانها 

يف مرحلة معينة قد يتالىش حب املنتج املحـيل إذا مل تجـد إحـدى الطبقـات  

 وعندما تقوم بحامية الصناعة املحلية غري القادرة عىل املنافسة مـن خـالل عمال

التعريفة التي تزيد من تكلفة البضـائع األجنبيـة ، تصـبح األسـعار أكـرث ارتفاعـا 

 وبالتايل تقوم بدعم الصناعة من عوائد الزراعة والسياحة ، هذا قد يساعد طبقة 
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رسالهم إىل العمل يف الخارج وبالتـايل ميكـن العاملني الرحل عىل إيجاد عمل بدال من إ

القول بأن الحفاظ عىل املجتمعات الوطنية عىل حساب النمو االقتصـادي للعـامل أمـر 

 . جدير باالهتامم 

 إن البضـائع املسـتوردة ريفة الجمركية بالحقيقة التي تقولأحيانا ميكن تربير التع 

كـن الـرد عـىل ذلـك بأنـه مهـام هي نتاج عمل يقوم عىل استغالل العـامل ، ولكـن مي

ساءت أحوال العامل فإن الناس املحليني يفضلونها عىل الفقر الزراعـي كـام أن تـدمري 

 . السوق أمام بضائعهم يعني ببساطة إجبارهم عىل العيش يف بؤس شديد 

عىل الجانب اآلخر فإن النقد املوجه إىل التجارة الحرة عىل أساس أنها دافع لجني  

د ال يوجـد رد قـيف املنخفض لإلنتاج عن طريـق تجاهـل البيئـة ـ هـذا النمزايا التكال

عليه ، وهذا يرجع إىل أنه حقيقي ، وخصوصا ألن البيئة املحلية قد تعاين بصـورة أقـل 

 لدى األمم ألن تصبح أقل عداء للبيئة عنـدما من البيئة الدولية ، ونظرا ألن هناك ميال

 . تقدمة تتحول من كونها دول نامية إىل دول م

دعنا نلقي الضوء عىل املامرسات الجيدة التي تقوم بها الواليات املتحدة باملقارنة  

بالصني ، ولكنه حقيقي أيضا أنه ليس هناك مستوى من التقدم وصل إىل نقطة تعتـرب 

فيها بصمة أية دولة يف البيئة مستدامة ، فالواليات املتحدة غنية جدا ولكنهـا مل تصـل 

  . إىل تلك النقطة

إن الحل الوحيد قد يكمن يف حظـر مشـاركة املنتجـني الخطـرين يف السـوق  

ألنهم يهددون الصالح العام للجنس البرشي ، وتعترب معاهـدة كيوتـو ـ والتـي مل 

 محاولة متواضعة لتحقيق هـذا الهـدف ويشـار إىل توقع عليها الواليات املتحدة 

 تدهور البيئة العاملية إىل درجة قـد أن التأثري الحاد للتصنيع املتزايد قد يؤدي إىل

تؤدي إىل انهيار السلوك املتحرض والنظام العاملي ، كام أن محاولـة جعـل الـدول 

الصناعية مثل الصني والهند والربازيل تحد من منوها ومستويات املعيشة بها قـد 

تشجع دوال مثـل الواليـات املتحـدة عـىل املوافقـة عـىل خفـض نسـبة التصـنيع 

 ى املعيشة ، ومن الجـدير بالـذكر أن االتفـاق عـىل أهـداف بشـأن وكذلك مستو
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االستهالك الرشـيد للمـوارد العامليـة والحفـاظ عـىل مسـتوى معـييش عـاملي مسـتدام  

 . يعتربان أمرين ال يود أحد مواجهتهام 

قد يحقق السوق الحر هذا الهدف بشكل تلقايئ ولكن ال يعتقد أحـد أنـه سـوف  

 ، فإذا ما أرضت قوى السوق باألقوياء فإنهم يستخدمون القـوة يسمح به القيام بذلك

العـسـكرية للحـصـول ـعـىل اـملـواد الـخـام والرشوط املتمـيـزة يف التـجـارة وهـنـا تـحـدث 

 . املواجهات الكارثية ، والبديل الوحيد هنا نوع من التوافق 

 

 دمات واملعلومات التجاريةاختيار البضائع والخ

 

 غالـبـا ـمـا ـيـتم حظرـهـا مـثـل بـيـع اـلـبرش كعبـيـد هنـاك بـضـائع وـخـدمات معيـنـة 

واستغالل األطفال جنسيا والتعاقد عىل قتل شخص ما ، ويتسـاءل الـبعض عـن تجـارة 

السالح والسجائر وأنواع معينة مـن الحيوانـات ، إذ ال يوجـد شـئ يف مفهـوم السـوق 

ا يقرر مسألة السامح لهذه البضائع والخدمات بل هي مسـألة أخالقيـة ، حيـث أحيانـ

يجلب املنع املزيد من التكلفة ، ففي القرن التاسع عرش توصـلت النخبـة الحاكمـة يف 

بريطانيا إىل اتفاق عىل أن تجارة الرقيـق والتـي كانـت مربحـة جـدا عمليـة خاطئـة ، 

 ضخمة لنرش البحرية امللكية بغرض منع تجارة الرقيـق دون أن ولذلك خصصت أمواال

 .ينتج عن ذلك أية فائدة اقتصادية

أو تسممهم أو لحوم  ميكنك أن تسمح ببيع األدوية الفاسدة التي تؤدي إىل وفاة الناس 

فاسدة أو بضائع معلبة أو سيارات غري آمنة أو مساكن عىل وشك االنهيار ، من املفـرتض أن 

يختار السوق البضائع التي تثق فيها وبالتايل يعترب تزييف تلـك البضـائع أمـرا غـري قـانوين ، 

 ت التجربة أن السوق غري كـفء يف هـذا الجانـب وبالتـايل فـإن كثـريا مـن النـاس ولقد أثبت

يلقون حتفهم ، لذلك  يجب أن يكون هناك قوانني لألغذية الصحية و األدوية وكذلك يجب 

 هـنـاك أيـضـا ـقـوانني ـضـد اإلعالـنـات الزائـفـة .. اـلـخ .. أن ـيـتم فـحـص املـنـازل أثـنـاء إنـشـائها 
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وى ضـد املنتجـات التـي ال ميكـن للمسـتهلك التأكـد مـن مبعنى السـامح بإقامـة دعـا

فاعليتـهـا إال بـعـد ـمـا يطـلـق علـيـه االـسـتخدام الـكـاريث ، وينطـبـق ـهـذا ـعـىل حامـيـة 

املستثمرين من بعض األمور األمنية التي ال تقدر خطورتها بشكل كاف ، إن ما يحدث 

ضـحا إبـان عندما ال يتم ذلك من قبل القطاع الحكـومي أو القطـاع الخـاص أصـبح وا

  . 2008األزمة االقتصادية يف عام 

من الوارد أن تقوم أطراف أخرى بتقليد بضائعك فور تسويقها أو تقوم بنسخ مـا  

يف " التقليـد " تكتب أو تلحـق أو تصـوره مـن أفـالم ، ويشـار إىل أن السـامح مبسـألة 

جل إيجاد السوق مييل ألن يجعل من غري العميل استثامر أموال طائلة يف البحث من أ

أدوية أو منتجات أو أساليب جديدة ألن هناك بـراءة االخـرتاع وقـد يصـبح امللحنـون 

والفنانون والكتاب أكرث فقرا إذا مل يسمح لهم بحاميـة حقـوق التـأليف أو إعطـاؤهم 

، وهناك نوع من املعلومات يجب االحتفاظ بها رسا ولكن ال ) أجور إضافية بالجامعة 

ـبـراءة االـخـرتاع ، هـنـا تـتـوفر لـهـا الحامـيـة القانونـيـة ـضـد ميـكـن حاميتـهـا ـمـن ـخـالل 

باإلضــافة إىل ) مبعنــى أن املنافســني يزرعــون جواســيس ( الجاسوســية الصــناعية 

االتفاقيات امللزمـة بحيـث ميكـن أن يكـون هنـاك إرشاف ومتابعـة ملوظفينـك عنـدما 

يتقلـدونها يرتكون العمل لديك ، ويعني ذلك أنك يجب أن توافق عىل الوظائف التـي 

لـعـدة ـسـنوات وذـلـك ـملـنعهم ـمـن اـلـذهاب إىل منافـسـيك مـبـا يعرـفـون ـعـن رشكاـتـك 

 . ومصانعك 

ال مينع مفهوم السوق أيضا خـدمات معينـة مثـل ابتـزاز الحاميـة مبعنـى أنـك 

ـتـدفع يل مبـلـغ ـمـن اـملـال مقاـبـل ـعـدم قـيـامي بإـيـذائك أو ـتـدمري مبانـيـك أو 

ثر أالخدمات للدخول إىل السوق له ك بضائعك ، ويشار إىل أن السامح مبثل تل

باإلضـافة إىل ) وكذلك الرفاهية البرشيـة (شديد السوء عىل الصحة االقتصادية 

هناك بعض الجهات ال توفر لك حامية مـن قبـل الرشطـة كام أن أنها ممنوعة 

 ولكنها يف نفس الوقت تسمح لك بتوظيـف أمـن خـاص بـك ، يف الواقـع هـذا 
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درة عىل الدفع ويجعل ما يطلق عليه الرشطة الخاصة تعمل يجعل الحامية وظيفة الق

 . عمل القامئني بوظيفة ابتزاز الحامية 

 

 األسعار والتكاليف والدخل واألرباح 

 

 سعرا لكل سلعة تجارية ، ,األقل يف سوق املال  عىل ,يضع قانون العرض والطلب 

فس البـائعون عـىل وهذا يسمح باليد الخفيـة أن تعمـل بكـل طاقتهـا ، ولـذلك ، يتنـا

ر التي يحققون منهـا تسويق املنتج املساوي يف الجودة ملنتجات املنافسني بأقل األسعا

 يطرد املنتجون غري األكفاء مـن السـوق ألن اآلخـرين ميكـنهم الـربح مـن أرباحا ، هنا

األسعار املنخفضة يف حني ال يستطيعون هم فعل ذلك ، وإذا كـان هنـاك طلـب عـىل 

أفضل ، سوف يتنافس املنتجون عىل تلبية ذلـك الطلـب ، وهنـا يـربز منتج ذي نوعية 

ن الـربح يـأيت عنـدما  الحياة يف السـوق مـرة أخـرى ، إذ إالسعر املنخفض الباقي عىل

 . يفوق الدخل الكيل لتكاليف الكلية

هناك وسائل لتقليل التكاليف والتي تواجه اعرتاضا أخالقيا ، مثال ، االستفادة مـن  

فال ومن الحقيقة بأن املستفيد الثاين قد يجد من املقبول أن يعمـل بسـعر عاملة األط

فتكلفة اثنني يعيشـان معـا أقـل مـن تكلفـة شـخص يعـيش ( أقل من املستفيد األول 

، وإذا ما اتجه السوق للتقليل من أجور املستفيد الثاين ومـن يعمـل نصـف )  مبفرده 

 أقل من الرجال ، أحيانا نكـون الوقت سيكون معظمهم من النساء و ستصبح أجورهم

ميزة لدى صاحب عمل ما أن يخفض أجور العامل إىل مستوى يثري السخط ، حيث إن 

وجود أطفال يف سن الرابعة يقبعون يف ظالم دامس طوال اليوم يف املناجم ، والظروف 

التي تقتل القوى العاملة يف سن مبكرة ودفـع أقـل األجـور التـي بالكـاد تحفـظ بقـاء 

 . ـ كل هذا يعترب نفاية التاريخ .ل قادرا جسامنيا عىل العمل العام
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هناك نقطة ملحة يف كل مـا سـبق حيـث ال ميكننـا أن نتصـور مجتمعـا مـتحرضا  

نخلق سوقا دون رادع أخالقي يف كل خطوة بخطوها وأكرث مـن ذلـك ، إذا تـم إنشـاء 

البرش كام يحلو لها هذه السوق فال يجب أن يكون نوعا من املردة يسمح لها مبعاملة 

، فلنا كل الحق يف إنشاء سوق عىل أساس ما يقرره البرش من أجل حاميـة النـاس مـن 

 . األرضار 
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)12( 

 

  كيف تقتص لنفسها-قوي السوق

 

فأنه بوسعك أن تعـي كيـف ، طاملا فهمت معني السوق  )تنظيم(السوق)3:(املفهوم الدال

 . نتائج عكسيةتاس أن تكون ذاميكن ملحاوالت تطويع السوق لتحقيق نفع للن

) اتحادات(سعارألالتحكم يف ا ، يسالسند املدر، يجارالتحكم يف اإل: العامة التمهيدية النظرة

 أنشاء منتـزه ,رثإلتنظيم ا ،  ألجور اإلضافيةا ، جورألتنظيم ا ، قشيشالب ، السلعة املجانية

 .عام

 لكن هـذا ال  ، ن حيث املبدأيم السوق م أن نقوم بتنظثبتنا أنه من القانوينأقد ل

,  جامـدة ةليـآالسوق لـيس ف ,د التطبيقيعنى أن كل محاولة لفعل ذلك تكون عقالنية عن

 كام سوف نري اآلن  ، خطورة ذلك نحن نتجاهل قوي السوق عيل الرغم من ، يف الحقيقة

 .مثلةمع بعض األ

 

 يجارإلبط اواض

 

 ممكنـة ة قـدرةديهم أيـلـفراد واألرس الـذين ألل ا السكن لكيوفر السوق 

 يحصـلون عـيلالثابتـة فهـم غـري جور املنخفضة أو األالء من ذوي ا هؤ.عيل الدفع

 ةرمبا تكـون منـازل غـري مأمونـو , منخفضة ت جودةمساكن رخيصة وقد تكون ذا

أو تحوي الحرير الصخري يف  ، منازل من الصعب تدفئتها أو ، عند حدوث الحرائق

 فـال يتمتـع  أو تكـون منـازل مكتظـة) يوصل الحـرارةمعدن ال يحرتق وال(جدرانها

 فال يوجد أمـاكن لألطفـال يلهـون فيهـا أو يـؤدون واجبـاتهم (وصية صفرادها بالخأ
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عيل سـبيل . طفال باملرضإصابة األأو رمبا تكون مليئة بالهوام التى قد تؤدي ايل  )ةاملدرسي

 مـن البكرتيـا املسـببة انوعـ 32الرصاصري تسبب الحساسية وتحمل عيل أجسـادها  ، املثال

مـراض  لألوثالثـة حيوانـات وحيـدة الخليـة ومسـببة ، مـراض فطر مسبب لأل17وض ألمرال

نسـان إلد أغلب األطباء أن أغلب هذه األشياء ميكن أن تنتقـل إيل ايعتق (وكذلك فريوسات

  . االنتقال عيل كيفية تفاقلكن ليس هناك ا

ملـالك أو أصـحاب العقـارات عـيل تـوفري جبـار اإن القوانني التى تسن من أجـل إ

حـد األدىن قـة لليجارات املساكن املتاحة واملطابإتلك القوانني تؤدى إيل رفع  ، منهآمساكن 

 فـإن ذلـك يضـيف يل املالك أن يوفر مخـارج للطـوارئ ،  كان عإذ . من الرشوط القياسية

 ايل معضـلة هذا يـؤدى بنـا .ت عالية السعرايجاريل إألمر الذي يؤدي إا ، هالكثري عيل كاهل

 إىل الواليـات املتحـدة لـيس ً وصـل مـؤخرا ، هل يتسنى ملكسـييك, قيود ومحاذير االختيار

خيار قد يسمح لـه , لديه خيار قبول مخاطر الحريق يف مقابل القيمة اإليجارية املنخفضة 

 يحرض أرسته إىل أمريكا يف أقرب وقت ؟ أن  

غـري سـاكن الزهيـدة آمنـة ويف متنـاول هناك ثالثـة حلـول اسـتخدمت لجعـل امل

 . قادرين ال

 عامـة لهـؤالء  غري عادية ، لكـنهم ال يـوفرون حلـوالطا ضبط اإليجار رشويستلزم 

 .  مقابل املسكن الراقي القادرين عىل دفع أموالغري اإلناس 

 وتنافسـية السـوق قـد حـددت ة  مـن السـكان فقـرية كبـريافرتض أن رشيحة

ينبغـي للمـالك أن يتعـدوه ، ا تم تحديد حـد أقىص لإليجـار ال إذو, مستويات اإليجار 

يجـار  تـم ضـبط اإلإذن. ة ألن ذلك يتجاهل قـوى السـوق بنتائج عكسي ذلك قد يأيت ف

إن ذلك سـيقلل ربـح املالـك لدرجـة أنـه سيصـبح ليكون أقل من سعر السوق ، حيث 

ر ، لن يكون هناك آخاملستثمرون أموالهم يف مكان و قد يضع .  ال جدوى منه ااستثامر

 سوق املساكن اإليجارية منخفضة التكلفة ، وإذا زاد عدد السكان ، لن يكـون توسع يف 

بالسـكن مـن ن سوف يعاين املسـتأجرون املوجـودو. وي الفقراء هناك ببساطة مكان يأ

  الطريقـة الوحيـدة التـي تجعـل املالـكإن ,  حات والصـيانة صالأجل أن ميول املالك اإل
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حات الالزمة وبينام العقار قد يتهالك فـإن املالـك صاليحافظ عىل ربحه هي أن يتجاهل اإل

  .ا  أو يدر ربحالن يعري أي انتباه ألن العقار مل يعد يشء نافع

 السوق يحدد قيمـة اإليجـار ، وبيـنام ف ,  اإليجارات تجنبنا هذه املشاكل دعم إن

إليجار ، فـإن املسـتأجرين ذوى الـدخل املحـدود  الحد األدين لترفع ضوابط وقوانني األمان 

دعم فـيحصلون عىل جزء من املوارد املالية العامـة مـن أجـل املسـاهمة يف دفـع اإليجـار 

روق للسياسـيني ألنهـم ال اإليجار يشء مناسب ومطلوب من أجل التحكم يف اإليجارات ويـ

 الحكومي اإلضايف من يريدون إنفاق سوى مبلغ صغري ، كام يريدون زيادة قليلة يف الدخل

ومع ذلك ، عند نقطة معينة تجد أنه مـن أجـل تـوفري مسـكن إيجـاري مالئـم . الرضائب 

 وعند هذه النقطة ، فإنه مـن ,  هذا اإليجار  للفقراء ، فإن الحكومة تدفع نصيب األسد يف

  حكومية حيث أن السكناملعقول بالنسبة للدولة أن تبني أو تشرتي منازل عامة أو أسهام

ن أربـاح املالـك تعتربهـا الدولـة تكلفـة ، وتقـوم ره الدولة ال يهدف إىل الربح ، ألالذي توف

, الدولة مبارشة بتوفري االصالحات بدال من إجبار املالك عىل اتباع إجراءات قانونية مكلفـة 

 إذا كـان بإمكانـك مقاومـة اخـتالف الطبقـة االجتامعيـة اال يستلزم أن يكون املنـزل قـذرو

 للقـانون إذا ايف منطقة صغرية يف أسوأ مكان يف املدينة ال يستلزم أن يكـون مخالفـوجعله 

أنه من املمكن أن يرقـى إىل امـتالك كام , قمت بوضع ضابط رشطة بشكل دائم يف املبنى 

 يف املنـزل إذا دفعـوا أكـرث مـن القيمـة وا أسـهامملنزل إذا سمحت للمسـتأجرين أن ميتلكـا

 متـنح الحاصـلني عـىل ادىن حيـث) من دخل الفرد % 20عادة  ( ااإليجارية املنصوص عليه

من ثلث الدخل فرصة حقيقية يف امتالك املنزل ، يشء مل ينجح يف تحقيقه أي مجتمع مـن 

 . خالل سوق العقارات الخاص 

ميكن أن يكون ذا نفع يف تحقيق وتسـهيل حركـة السكن الذي توفره الدولة 

كنهم والرحـيـل إىل مـكـان جدـيـد ـمـن أـجـل ري ـســيـالـعـامل اـلـذين يحـتـاجون إىل تغ

بإمكانـك أن تنقـل من نيويورك إىل والية اريزونا ، إذا أردت الرحيل فمثال , وظائفهم 

 مـا إذا كنـت سـتدفع أ ,سـكنك أسهمك يف منزلك إىل منزل حكومي شاغر ومساوي مل
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وف يقلـل مـن تكاليف االنتقال أم ال ، فهذا يعتمد عىل ما إذا كان نقلك إىل هذا املكان سـ

 . البطالة ويوفر األموال العامة أم ال 

 

 السندات املدرسية 

 

املـدارس (  عني بإعطاء األطفال امللتحقني مبدارس عامة سيئةُالسندات املدرسية ت

 خاصة مـع وجـود سـند يف أيـديهم  ورسـل الفرصة لاللتحاق مبدارس) الحكومية بربيطانيا 

والتي سوف تقوم بدورها بدفع النفقات املستحقة ارس الخاصة السندات إىل الحكومة املد

 . إىل املدرسة بقيمتها الفعلية 

 دوالر ، اسـتنادا عـىل تكلفـة 2500 ، كانت القيمـة املسـتحقة تبلـغ 2001يف عام 

تـأثري هـذه السـندات عـىل نظـام و يعـد  أن , نظـام املـدارس الحكوميـة تعليم الطفل يف 

اتها إذا ة كبرية ، لكنه من السهل تحديد إمكانيعضل مختلط من املدارس الخاصة والعامة م

تم إلغاء املدارس العامة لصالح نظام خاص بالكامل أوال ، خـذ عـىل سـبيل املثـال املدرسـة 

الطالب عىل مسـتوى تعليمـي أيـا حيث يحصل , التي تعتمد بالكامل عىل نظام السندات 

دوالر ، ويف نفـس  2500فة قـدرها كان والذي تقدمه املدرسة امللتزمة بهذا النظام عند تكل

ما إذا كان هذا يبدو أسوأ من املدرسة العامـة هـذه األيـام فـإن هـذا أ, الوقت تحقق ربحا

 . يعتمد عىل ما سوف يتم تقدميه مقابل هذا السعر

 ذلـك أشـبه مبسـألة ضـبط  أدىن للمواصفات القياسـية ، فـإناوضعت حد لو

 ذلك املسـتوى املطلـوب ويف نفـس الوقـت  إذا مل يستطع أحد أن يقدمو, اإليجارات 

ربح ، فإن معظم املدارس سوف تطلب أمواال أكرب مام يوفرهـا السـند ، اليعود عليه ب

أو رمبا يلجأون إىل الغـش أو املخادعـة يف مسـألة تـوفري الحـد األدين مـن املواصـفات 

 يقومـون ت معينة والـذين مثلام يفعل أصحاب العقارات امللتزمون بإيجارا( القياسية 
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 . )يف بنود العقد الخاصة باإليجار حات يف مساكنهم عىل الرغم من ذكر ذلك صالبإهامل اإل

إذا مل تستطع املدرسـة أن تطالـب بفـرق القيمـة بالنسـبة للطـالب الـذين : ثانيا 

يثقلون كاهل املدرسة بتكـاليف زائـدة ، فسـوف يكـون مـن أولويـات املدرسـة أن تـرفض 

 باملدرسة هذا إذا تم تجاهل طلـب املدرسـة بالـدفع ، ومل يـتم دفـع التحاق هؤالء الطالب

 افرتض أن أي نظـام , يوافق الحد األدىن للمواصفات التكاليف الزائدة لتعليم هؤالء تعليام

يعتمد عىل السندات سوف يعطي آباء األطفال املعاقني عقليا أو االكفاء أو الصـم سـندات 

ن لديهم إعاقة بسيطة وأقل تعقيدا  إذا كان هناك آخرولكن ما الحل . ذا قيمة مالية أعىل

من السابق ذكرهم مثل هؤالء الذين يعانون من صعوبة القراءة ، النشاط الزائد ، نقص أو 

عدم القدرة عىل الرتكيز ، أو ببساطة ينتمون إىل بيئة أقل من املسـتوى يف مسـألة تشـجيع 

 يتوجب عىل الحكومة أن يكون يف متناولهـا النمو اإلدرايك يف مرحلة ما قبل املدرسة ؟ فهل

جهاز تحديد ضخم يكون من شأنه أن يقوم بتصنيف السندات بحيث يتسـنى لكـل طفـل 

 أن يأخذ التمويل املايل الذي يناسب حالته ؟ 

البديل بالنسبة للحكومة هـو أن تكـون هـي املـأوى الوحيـد البـاقي ، وأن تقـدم 

هـذا مـن شـأنه أن ألن قة ألي ربح مقابل التعليم مدارسها والتي يعتربها السوق غري محق

وى يلغى مشاركة من األطفال من ذوى اإلعاقة وسوف يؤدي إىل ظهـور طبقـة دون املسـت

نـه مـن الصـعب إدراك ملـاذا قـد يكونـوا أفضـل مـن أسـوأ إ. من ملدارس الخاصة بالفقراء 

 . املدارس العامة الحالية 

مطلـق الحريـة يف دفـع أمـوال لـديهم سـطة باء الطبقة الراقية والطبقة املتوإن آ

إضافية من أجل تعليم أبنائهم بشكل أكرب من اآلبـاء الـذين يعتمـدون عـىل السـند املـايل 

وكونهم من دافعي الرضائب ، فسوف يصوتون ألجل تقليل أو تجميد القيمة املالية . فقط 

ندات الخاصـة ون السـللسند ، يف حني أنهـم يرصفـون قيمـة السـند ألطفـالهم ، فهـم ميولـ

 . أطفالهم أكرث متيزا كلام اقرتبت قيمة السند من الصفر  يكون باآلخرين و
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الحل السابق ذكره قد مينع أي أب من دفع أموال إضافية من أجل تعلـيم أبنائـه 

 العديد من الناس وأنـا مـنهم سـيدعمون هـذا النظـام إذا ص عليه السند إذ إنأكرث مام ين

 أو باملساواة يف القوة الرشائية للتعليم ، حتى بـدون ربـح إضـايف عني بالفعل بالعدلُكان ي

 أن قيمـة السـند سـوف  مـنأن األغنيـاء سـوف يتأكـدونيف ليس هناك مثة شك . للفقراء 

 أنـا مل أر. صـلون عـىل تعلـيم راقـي تحدد عىل أعىل مستوى ، لذا فإن أوالدهـم سـوف يح

 . يحوي ذلك النوع من املنعامطلقا سند

 

  عامــة بصفةسعارتنظيم األ

 

ن التنظيم املبارش ألسعار البضائع مل يعـد ذا جـدوى مثلـه مثـل محاولـة تنظـيم إ

سعر السكن مـن خـالل ضـبط اإليجـارات هنـاك العديـد مـن االسـتثناءات قابلـة للجـدل 

واملناقشة ، فعىل سبيل املثال ، أثناء الحـرب العامليـة الثانيـة ، كـان هنـاك طلـب مفـاجئ 

 االسـتجابة تمتـ. واليـات املتحـدة األمريكيـة عـىل أشـياء مثـل الحديـد وضخم من قبل ال

كـان هنـاك خـوف أن  قد و, الوقتعامل للطلب بصناعة محلية ومل يكن لينجح ذلك لوال 

 كـل  قـدرة أكرب مـناتحدث العديد من االضطرابات االقتصادية إذا ما عرضت الدولة سعر

 تديـد تحـت سـيطرة الحكومـة ، ومتـ خالل هـذه الفـرتة تـم وضـع صـناعة الح,املشرتين

 كانـت فـرتةلـك اله أثنـاء تالحـظ أنـ,توزيعه لحساب األغراض العسكرية مصادرة اإلنتاج و

يكن هناك أي فـرص ناك جو سائد من الوطنية ، لذا مل أعداد منتجي الحديد قليلة وكان ه

 . لوجود السوق السوداء يف تجارة الحديد 

إىل رصاع عنيف بني األسـعار املحـددة وبـني دامئا ، التحكم يف األسعار يؤدي 

 هنـاك تعـىل طـول التـاريخ ، كانـ. السوق ومييل السوق إىل الفـوز يف هـذا الرصاع 

 حكومات العصـور ألسعار من أجل حامية املستهلكني حيث قامتاستغاثات لضبط ا

 ما مل يتم اتخاذ خطوات حيـال السـيطرة بزوالوسطى بتثبيت الحد األقىص لسعر الخ

  إذا مل يحقـق األسعار سوف يؤدي إىل نقص السلع و مخزون السلع ، فإن سقف عىل
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فـإنهم ) قيق واملـاء أنت تصنع الخبز مـن الـد( ا من بيع الدقيق إىل الخبازين الناس أرباح

 بشكل أفضـل ، وسـوف يكـون هنـاك القليـل مـن اىل إنتاج يشء يدر ربحسوف يتحولون إ

يد هو تحديد حصة نسبية ألجل إنتاج الخبز ، واستخدام الحل الوح. الخبز املعروض للبيع 

 حتى يستطيعوا أناء املبذول فيه من قبل املنتجني األموال العامة ألجل جعله يستحق العن

 جـدا إذا تـم تعميمـه ا مرهقـ هذا األمر  شـيئا سوف يكون. يوافقوا هذه الحصة النسبية 

 بضـاعة مقـدم لهـا العـون املـايل فيجب تحديد نسبة لكـل. عىل نطاق واسع من البضائع 

وحساب الكمية املناسبة ألجل جعلها تستحق العناء املبذول فيها من قبل املنتجني وحتـى 

 .  هذه الحصة قبوليتسنى لهم 

 ةأيـتـؤدي إىل تضـخم أربـاح املنتجـني ، كـام أن  عالية جدا سـوف ة إضافة أيإن 

 أن التكلفـة  هـذايعنـيو,  قـد تـؤدي إىل نقـص السـلع يف السـوق دا  منخفضـة جـإضافة

 دوالرات 4فأنت رمبا متأل خـزان البنـزين مقابـل . للجازولني غري معلن عنها مثال الحقيقية 

 دقيقـة ، وكـان وقتـك 30أقل مام قد تدفعه يف مكان آخر ، لكن إذا كان عليـك أن تنتظـر 

 .  يف الساعة فأنت سوف تخرس وكذلك ستعاين من بعض الضيق ات دوالر8يساوي 

بعض الجـازولني كـان  إذ إن ن هناك العديد من النداءات لوقف ضبط األسعار كا

ه من أجل األصدقاء والزبائن القدامي وبعض السياسيني الـذين تـربطهم صـالت يتم إخفاؤ

يـة أو بقشـيش فـوق سـعر بباعة الجازولني وهـؤالء الـذين عنـدهم اسـتعداد لـدفع اكرام

في ف. ق السوداء حيث يتم تجاهل السعر املحدد هذا األخري قد يؤدي إىل السو,الجازولني 

عامل السوق السوداء ، قد يصبح السعر أعىل مام كان يجـب أن يكـون لـو مل تكـن السـوق 

 . السوداء غري قانونية يواجه الباعة خطر السجن والعقوبة وهذا يضاف إىل تكاليفهم 

كن ، هذه النتائج ميكن تجنبهـا بوسـائل مشـابهة لتلـك املسـتخدمة يف السـ

السـوق  أن  يتدعو قد  ه  ، بدال من التحكم في دعم السعرمبعنى ، ميكنك استخدام

يحدد سعر الخبز والناس الذين يشرتون الخبز يحصـلون عـىل إيصـال ويرسـلونه إىل 

 تفـرد لكنه من السخف أن . من املبلغ املدفوع % 50الحكومة ويحصلون عىل حوايل 
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لـذا . طي كل فرد املال الذي دفعه سواء كـان فقـريا أم ال الخبز فقط بهذا اإلجراء ، وأن تع

 تتـيح لهـم أن يشـرتوا الـذي ى الدخل املنخفض بونـات طعـام وجب أن تعطي األفراد ذو

رمبا يبيعون هذه البونات يف السوق السـوداء . يبغونه بسعر السوق ولكن بكمية معلومة 

 . ، ولكنك عىل األقل قد زدت من دخل الفقراء 

الطعـام (  اء ليست يف متناول الفقراء ، وبدال من إعطاء بونات لكل يشءهناك أش

فبوسـعك جعـل بعـض ) ، املدارس ، الصـحة ، املواصـالت ، الكمبيـوتر لألطفـال ، وخالفـه 

 ا بال تكـاليف ، لكـن تكاليفهـامثل الصحة والتعليم مجانا ، لكن هذا ال يعني أنهالخدمات 

يف تكـون تصـاعدية ، يـدفعها النـاس ، وهـذه التكـاليتم تغطيتها من قبل الرضائب التي 

 . ن عىل دفع التكاليف ميولون من ال يستطيعون فهؤالء القادرو

 

 السلعة املجانيــة 

 

 ما سلعة مجانية ، فإن الحصة املفروضة من قبل السوق عندما تجعل الدولة شيئا

مـة باهظـة للغايـة يجب أن تستبدل بيشء آخر ، عىل فرض أن الخد) القدرة عىل الدفع ( 

فـإن الخيـارين . لدرجة ال تسمح بإعطائها لكل من يريدها دون تكلفة مبـارشة يـدفعونها 

 يجب أن تتأهل للتعليم املجاين مـن إذ . الواضحني هام التوزيع طبقا لالستحقاق والحاجة 

تظـت الجامعـات إذا اكب و الطبقة الثالثة بأدائك الحسـن يف املرحلـة الثانويـة دون رسـو

 . التعليم سوف تنخفض  الرضائب يف متويلهم ، فإن جودة الب ال يرغب دافعوبط

 تقوم بتمويل الجامعات بشكل غري مالئـم ، وكـذلك أن متـول  من غري املجدي أن

يشـجع الجامعـات تلك الجامعات استنادا عىل صيغة معينة لكل طالب ، فإن كال األمـرين 

ومع ذلك فإن هذا النظام غالبا ما يكون هـو عىل حشد طالب أكرث من طاقتها االستيعابية 

 . السائد 
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ومـع .  أن تكون مؤهالً للعالج املجـاين إذا كنـت فعـال يف حاجـة إىل ذلـك ك ميكن

ذلك ، فإنه حتى مع النظام الطبي املمول بشكل جيد ، تأيت مشكلة أن بعض العالجات قد 

ال تسمح للدولة بتغطية لدرجة العدد ، تكون باهظة للغاية ، كذلك بعض اإلعانات القليلة 

في بعض األحيان ، سفر املريض لتلقـي العـالج بالخـارج قـد يخفـض السـعر ، ف ,تكاليفها 

صـص  لكـن إلغـاء الح,فع العائالت إيل الدفع داثة واملناشدة الجامهريية قد تكذلك االستغ

 .  االحتياجات الرئيسية  توفريالهدف هو ف املقررة لكل نوع غري وارد 

 

 لة البقشيش املحرية مسأ

 

. قبل أن نرتك موضوع األسعار ، سوف أحاول أن أحـل لغـز البقشـيش التقليـدي 

سوف استخدم صناعة املطاعم يك أوضح كم القدر الكبري الذي نحتاج إليه من علم النفس 

يك يعلل ويفرس هذه الظاهرة ، والتقدير القليل من قوى السـوق يك يـفرس ويعلـل نفـس 

 .  يتم تعضيدهم بعلم النفس الظاهرة ، ما مل

بشـكل آيل إىل ) مـا تدفعـه مقابـل الخدمـة ( يف بعض البلدان يضاف البقشـيش 

تحديـد يرجـع يف الواليات املتحـدة ، . الفاتورة ، يحدد بنسبة معينة من مثن قامئة الطعام 

هذه النسبة إىل العادة املتبعة أو العرف لكن ذلـك يضـع بعـض االسـتثناءات التـي تحـدد 

ميكنك أن تنوع من البقشيش من أجل أن تعرف جـودة الخدمـة ، لكنـك تفعـل . لسلوك ا

 شهدت ة التي يفرضها العرف أو التقليد و لقدذلك بإعطاء بقشيش أعىل أو أقل من النسب

ال ، اشـرتي " ،  بـادرين قـائال َي ، فإذا قدمت له بقشيشابشكل غري عاد اطوال حيايت ارتفاع

رمبا يكون هذا اإلحساس بالكرامة هو املـرياث األخـري البـاقي " دك  ألوالبهذه النقود حلوى

 . من املايض النيوزيالندي العادل والذي ينادي باملساواة بني البرش 
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 من عوامل السوق مع وجود بعض العواقـب ن سيكولوجية العامل ليست عامالإ

  "املخلص والخـائن " عى  يدا ديني كتابعندما ألف ريزمان وجالزرو. أو النتائج االجتامعية 

ا أن بعـض عـامل الخدمـة اإلمريكـان يشـعرون أن ،  وجـد) 1954ريزمان وآخرون سـنة ( 

الزبائن تحط من قدرهم لدرجـة جعلـتهم يضـعون مسـابقات ألجـل البصـق عـىل خلـيط 

انظـر مربـع ( ارا يف نيوزيالند أنا اعتقد أن هذا أقل انتش. التوابل الذي يضاف إىل السلطة 

من وجهة نظر املستهلك ، فإن البقشيش التقليدي هو ببساطة طريقة لتقسـيم و, ) 1 /12

بدال من وضع تكلفة الوجبة تحت عنوان واحد ، فإنها تقسـم إىل اثنـني بالنسـبة : الفاتورة 

 قشيش ، لكن رئيس العمـل يعتـربه شـيئا القانون  الحق يف الب يجعل لهم للموظفني ، رمبا

 . املني ا إىل أجور العي ضمنامضاف

 

 ناقـلو األثــاث

  

 من السهل أن تنىس كيف كانت  تبدو نيوزيالندا الخالية من نظـام الطبقـات 

والـذي " حكايات جنوب الهادي " يف كتابه ) 1947(فقد رأى جميس ميشز  ,يف السابق

أخـربه صـاحب . يصف فيه متسوقا أمريكيا يف نيوزيالندا رأى شيئا ما يف نافذة العـرض 

ا نفدت ومل يعد يتوفر منها يشء فتساءل املتسوق هل بإمكانه أن يشرتي تلك املحل أنه

تعاىل يـا فيونـا ، نحـن بـحرضة دوق " رصخ صاحب املحل . املعروضة يف نافذة العرض 

و ذات مرة شاهدت ناقيل األثاث وهم يحملون أثاثـا خـاص برجـل " ويلنجتون اللعني 

فـام . دأ يف إصدار أوامـره بشـكل متعجـرف انجليزي ينتمي إىل الطبقة الراقية والذي ب

 . كان منهم إال أن تركوا له األثاث يف الطريق وذهبوا بعيدا 

 ، وصل حديثا زميل من انجلـرتا واسـتقل سـيارة أجـرة مـن 1970يف عام 

كـان السـائق . املطار ، وعند وصوله إىل املكان املقصود ، قـدم بقشيشـا للسـائق 
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إن تأدية الواجب مع طاعـة األوامـر " أنا لست خادمك  : " لطيفا معه لكنه بادره قائال

حتى اآلن ، فإنه من املألوف بالنسبة للعامل أن . ليس باليشء الذي يدفع مقابله أموال 

عنـدما ,  يدمج نفسه عاطفيا مع الزبائن أكرث من أن يفعل ذلك مـع رئيسـه يف العمـل

 تعمل يف ذلـك القسـم مـن املحـل نذهب لرشاء مالءات ألجل أطفالنا ، فإن املرأة التي

ال يجدر بكم أن تشرتوا هذه املالءات ، إنها عالية التكلفة باهظة الثمن ، " تخربنا قائلة 

فاإلنسـان يصـبح , " اذهب إىل املبنى املجاور وسوف تجد مالءات بنصف هـذا السـعر 

 .عاطفيا كلام كرب يف العمر 

 

 للـدخل العـام ، ومسـموح ا معينـاهذا يعنـي أن التنـافس يف السـوق يضـع حـد

للموظفني بحصة من البقشيش والتي تستقطع بدورها مام يتم دفعه يف النهاية للموظفني 

 . وهكذا ، فإن البقشيش ال يزيد من دخل العاملني يف املطعم 

  هناك إلحاح من صاحب العمل عىل تشجيع البقشيش ورفع نسبته ؟ ملاذا إذن

زبون ، عنـدما يقـرر النـاس الخـروج وتنـاول جزئيا ، هذا تشخيص لسيكولوجية ال

الطعام وباألخص يف مطعم راقي ، فهم يريدون تـدليل أنفسـهم وعـدم االنشـغال بالسـعر 

البقشيش والرتكيز فقـط عـىل األسـعار املوجـودة يف قامئـة " نسيان . " الذي يتوجب دفعه 

وق السـواح ذلك املوضوع خاصة عنـدما يتسـتتسع هوة ثم الطعام يجعل املوضوع أسهل 

إىل حـد مـا ،  اخارج بلدانهم ويدفعون بالسعر املحيل ويف نفس الوقت ال يدفعون بقشيش

يكـون عـادة مـا السياح ال يعرفون جيدا ما املبلغ الذي قد يقبله البائع كبقشـيش ، جزئيـا 

 ورمبـا د  غـري محمـوسـاومة أو الفصـال ورمبـا يجدونـه شـيئاالسياح غري معتادين عـىل امل

ياح يف البلدان الفقرية مع البائع ، لكن هناك أيضا جو العطلة ، يشء من قبيل يتعاطف الس

 " . نحن هنا لقضاء وقت سعيد ولسنا هنا من أجل أن ننشغل بعد وحساب القروش " 

زة وجيهـة  عن تليني مقاومة الزبون ، فإن البقشيش االعتيـادي لـه ميـابعيد

 يدفعه للعاملني سوف يزيـد بشـكل  ماما أال وهي أن كثرييتمتع بها صاحب املطعم 

 آيل ، وتصب يف املبلغ النهايئ الذي يتسلمه صاحب املطعم فإذا كانت كلفة الرواتـب 
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 تجارتك أو مرشوعك ، فإما أنه لن يكون بإمكانـك أن  نقصت أو تضاءلت ثابتة وحدث أن

أنـت عليـك أن ترسح العـاملني بشـكل مؤقـت و أن يتوجب  وتحقق ربحا يف هذه الفرتة أ

تعلم أنك سوف تحتاج إليهم فيام بعد عندما تتحسن الظروف إذا كان البقشـيش يسـاوي 

ما تدفعه لعاملك ، فإن تكاليف العامل سوف تكون مطابقة بشكل رائع للمبلغ املستلم يف 

ـمـن املبـلـغ % 20= أي تـكـاليف الـعـامل ( ـمـن األـخـري % 20النهاـيـة ، األول يـكـون ـحـوايل 

 . ) املستلم يف النهاية 

% 50أو % 30ذات مرة افرتضت أنه قبل مويت ، رمبا يصل البقشيش اإلجباري إىل 

 لكـن اآلن كـام نـرى أصـبح لـه حـد ؟ من يعرف القدر الذي رمبا يصل إليه البقشـيش... , 

 حـوايل  تصـل إىلدعنا نفرتض أنه بعد وضع البقشيش جانبا ، فإن تكـاليف العاملـة, معني 

 . لية فقط من التكاليف اإلجام% 35

 نسبة البقشيش أعىل من ذلك ، فإن صاحب املطعم لن يحقـق ربحـا تلو أصبح

ف تصبح باهظة عىل نحـو غـري وإذا حقق ربحا ، فإن تكلفة تناول الطعام خارج املنزل سو

 نسبة من التكاليف اإلجاملية تخصص لألجور يف عـامل املطـاعم ، ةعرف أي أنا ال أرضوري و

 . أتنبأ بالحد األقىص الذي تصل إليه نسبة البقشيش اإلجباري لكن لو عرفت ، ألمكنني أن 

 

 ضبط األجور وزيادة الدخول 

 

 ـعـىل رـفـع األـجـر الـخـاص  الخاـصـة بالـحـد األدين لألـجـورالـقـواننيتعـمـل 

ع حد أدىن قانوين لكل ساعة عمل كـام أن بالعامل ذوى األجر املتدين ، وذلك بوض

جور يـؤدي ن وضع حد أدىن لألون إور يقولهؤالء الذين يعارضون الحد األدين لألج

: اهرة أو يـدفعهم إىل السـوق السـوداء مبعنـى املـغري لة امإىل خلق بطالة بني الع

يدفعهم إىل العمل مع أرباب عمل يدفعون لهم أقل مـام يفرضـه القـانون وذلـك 

 ال شك أن الحد األدىن لألجور يجعل العامل غري املهرة أكرث سعرا . يتم بشكل رسي 
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اب العمـل الـذين يحققـون خذ عىل سبيل املثال أصح. بالنسبة إىل عوامل اإلنتاج األخرى 

األجور األعىل تعني أن ف. غري املاهرين رية يف دفع أجور مختلفة للعامل  لهم الحربحا ألن

أصـبحت ) ليست محـل جـذب حتـى اآلن(تاج إىل عاملة  االستثامر يف األدوات التي ال تح

تثامر وتظهر الدراسات أنه إذا قمـت مبضـاعفة األجـور املنخفضـة ، فـإن  أفضل لالسمجاال

 % . 20اهرة بنسبة املغري ؤدي إىل خفض الطلب عىل العاملة ذلك رمبا ي

 له صلة مبـارشة باملوضـوع ، مبعنـى أن هـؤالء الـذين  شيئاأغفلت هذه املحاولة 

يتم الـدفع لهـم بالسـاعة . يحصلون عىل الحد األدين من األجر يصبحون قوة عاملة مائعة 

عـىل وظـائف فقـط يف وقـت عىل أساس أنهم عاملة تعمل بشكل جزيئ أو أنهم يحصـلون 

 أخرى ، فهم مييلون إىل االنتقال من وظيفة إىل أخرى ويدخلون يف نطاق و بعبارة. الذروة 

اهرة املـغـري  مائعـة بشـكل تـام ، إال أن العاملـة  أنهم فعـال قـوةو مع. جون العمل ويخر

 ومن أجل الوقت املستغرق يف ,املستقطعة من ساعات العمل % 20ـ  ال يفشاركةاملكنها مي

لحايل الذي يتقاضـونه يف السـاعة و العمل ، ميكن لكل منهم أن يحصل عىل ضعف األجر ا

 دوالر للسـاعة ، 2 ساعة يف األسـبوع مبعـدل 32 أي إنسان يفضل أن يعمل من الواضح أن

 . بوع مبعدل دوالر واحد يف الساعة  ساعة يف األس40بدال من 

هرة يتمتعون املغري من العامل % 80جور ال تعني أن إن الزيادة يف الحد األدين لأل

 . ال يحصلون عىل عمل عىل اإلطالق % 20حني أن  بتلك الزيادة يف

 مع الحكومة بشكل مـا االبدائل عن وضع حد أدىن لألجور كلها اتفاقتستلزم 

البديل السائغ ملساعدة الفقراء عن , املوضوع غري مستساغ سياسيا ، األمر الذي يجعل

ل أكـرب طريق رفع الحد األدىن لألجور هو إعطاء األفـراد أو األرس إعانـات ماليـة بشـك

ام إذا كانت هذه اإلعانات املالية تسـتهدف كـل الطبقـات وهذا يؤدي إىل التساؤل ع

ال أو أ )أب دون أم أو أم دون أب لـه مـن ( األكفـاء ـ املـرىض ـ العـاطلني ـ اليتـامى (

تستهدف هذه اإلعانات املالية فئة بعينها ، وأن تزيـد دخـول الجميـع بنسـبة معينـة 

 هـذا يعنـي أنـه إذا مـألت االسـتامرة الخاصـة " رضيبة الدخل اإليجابية " مستخدمة 
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 الدولة  دوالر يف العام ، فإن5000برضيبة الدخل وأوضحت أن وظيفتك أو عملك يوفر لك 

 . العام  دوالر يف 10000 بك إىل دخل يبلغ  دوالر أخرى حتى تصل5000سوف تدفع لك 

هذا يثري  تساؤال بشأن من هو فعال . العمل فرتض انك مؤهل لهذا ألنك علىرأس ا

ل إذا كنت تعمـل لحسـاب خالـك العمرأس  هل أنت تحسب أنك عىل . رأس العمل عىل 

 مقابل سنتا واحـدا يف السـاعة ؟ املعضـلة أكـرب مـن ذلـك  ساعة يف األسبوع يف40ك أو عم

ما تقدمه الحكومة من ون إىل تضمني واحتساب يث إن أصحاب العمل سوف يلجأحبكثري 

كـام فعلـوا يف مسـألة (  العـامل أنفسـهم إيلهالـذي يقدمونـإعانات لألفـراد داخـل األجـر 

 8000، فسوف يـدفعون  لوظيفة أو عمل ما دوالر كراتب10000فبدال من دفع )شيشالبق

وف يصـبح والعامل أو املوظف سـ. دوالر ، اعتامدا عىل الحكومة التي سوف تدفع الفارق 

 حتـى نهايـة العـام الرضيبـي يك ألنـه أو ألنهـا سـوف ينتظـر املنرصم حاله أسوأ من العام 

لكن رب العمل الذي يدفع ) . البقشيش ( تحصل أو يحصل عىل مستحقاته أو مستحقاتها 

 أتنبـأ أننـي.  يف األجر يف كل عام متتايل  دوالر زيادة2000 دوالر سوف يلتزم بدفع 10000

 دوالر هذه األيـام سـوف تعلـن عـن وظـائف 10000بأن العديد من الوظائف التي تدفع 

 . تدفع فيها أقل من هذه املبالغ من أجل تحميل فاتورة الدفع عىل الدولة 

فـراد سـواء  لكـل األا معينـ يحـدد كـاموهر األسايس العام يشء آخر مختلف فاألج

 لتـوفري اإذا كـان هـذا الكـم كافيـ.  ال ، سواء كانوا أغنياء أم معـدمني اختاروا أن يعملوا أم

 وتساوي بني جميع  البرتول الغنية التي يحكمها شيخحياة كرمية ، والفرد ال يعيش يف أرض

 إرهاق الدخل الحكومي العـام فهذا سوف يؤدي إىل) ال يوجد مثل ذلك يف الواقع( األفراد 

 . واملخصص ألغراض أخرى ، مبا فيه الرشطة 

ري عىل العمـل مثلهـا تناضل من أجل األجور لها نفس التأثنقابة العامل التي 

ن َؤمُمل يف كل مكان أن يفلو تسنى لكل عا. ضع الحد األدىن لألجور مثل محاوالت و

س من شـأنه فقـط أن يضـع حـدا أدىن من قبل االتفاقيات الخاصة باألجور ، فهذا لي

 . لألجور خاصة بالعامل ذوى املهارةلألجور ، لكنه من شأنه أيضا أن يتعهد مبستويات 
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إذا كانـت و  أقل من العـامل عـن ذي قبـل امرة ثانية ، صاحب العمل سوف يوظف عدد

ال  إذا كانت الوظيفـة محميـة أو محفوظـة مـن قبـل بعـض القـوانني التـي  أو األجور أقل

تسمح بترسيح العاملة ، فسوف يعمل صاحب العمـل عـىل تخفـيض القـوة العاملـة عـن 

ود نقابيـة ، فـإن بـاقي لو كان هناك عامل لديهم عقو, ق إرهاقها أو إنهاكها يف العمل طري

 بأي قدر مـن األربـاح ، وفقـدان الوظيفـة لـن يكـون مـن نصـيب أحـد العامل لن يحظوا

 . سواهم 

ـل ـأ التحلـي ـربز خـط ـذا ـي ـادي دون األـه ـيايس  االقتـص ـد الـس ـار البـع ـذ يف االعتـب  ـخ

ي فـتعد قوة متعاظمة من حيـث الخطـورة السياسـية ، ففالنقابات أو االتحادات النقابية 

د بها ويناط بها يف التأثري عـىل لجامعة املنظمة الوحيدة التي يعتبعض األحيان تصبح هي ا

كرب ملن يحتاجون ذلك ، وكـذلك عمـل أعضاء اللجنة الترشيعية لألجور ، وإعطاء مميزات أ

م نظام رضائب تقدمي ، بالطبع عليهم أن يحققوا نفعـا ألعضـاء االتحـاد النقـايب وإال سـيت

أعضـاء يف االتحـاد النقـايب سـوف  من هم ليسـوا عزلهم ويفقدون كيانهم الوظيفي كام أن

  .  هذه السياسات التي يتبناها االتحاد النقايب مثارا أكرث من جراء يجنون

 

 تنظيم قوانني املرياث 

 

 غـري الـلــهالناس الذين يتوفاهم هذا يختلف عام ذكرناه مسبقا عن كون 

كم من املبلغ الذي يرتكونه يذهب إىل الورثـة وكـم يـذهب إىل , فاعلني يف السوق 

يجـب أن . هذا كله قرار ال يرجع إىل آليات السـوق ) رضيبة عىل املرياثك( الدولة 

رمبا تعتقد ف, مثل العدل واملصلحة العامة لقرار بناء عىل اعتبارات يتم اتخاذ هذا ا

 ، أو رمبـا يكون بإمكان الناس ترك كل أموالهم إىل أوالدهـممن اإلجحاف أن ال  أنه

 وهـم مل يبـذلوا أي مجهـود مـن أجـل  ضـخامارثتقد أنه إذا ورث أبناء األغنياء إتع

 فة متيزهم عـن أبنـاء م ميزة مجحالحصول عىل هذه األموال الطائلة ، فهذا يعطيه
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 رمبا تظن أنه من املجحف أن يكون هناك تفاوت كبري يف الـرثوة يف مجتمعـك ، و, الفقراء 

وأن الرضائب املفروضة عىل املرياث ، بـاألخص عـىل الخـدمات العامـة ، سـوف تقلـل مـن 

 . التفاوت االجتامعي 

 االجتامعيـة التـي متـنح بالنسبة للمصلحة العامـة ، الـبعض يعتقـد أن الخـدمات

يشـريون . لألفراد دون عمل ، تؤدي إىل إفساد الناس ذلك ألنهـم يقـدمون يشء يف املقابـل 

 . بذلك إىل مدفوعات الرفاهية ، إعانات البطالة ، مكمالت اإليجار ، وخالفه 

 ا باعثـ املرياث خاصـة املـرياث الضـخم يعتـربوللرد عىل ذلك نقول أنه باإلشارة إىل

يف املقابل تشتمل املصلحة , ساد ألن الورثة يحصلون عىل يشء وال يدفعون أي يشءعىل الف

رمبـا تعتقـد أن تـرك أكـوام مـن املـال يف ف .  عىل نتـائج اقتصـادية أكـرب العامة ، بالطبع ، 

نها سوف يتم استثامرها بشكل حكيم أفضل من كونها يف يد يعني أمتناول القطاع الخاص 

ب املفروضة عىل املرياث الضخم تضعف من إقبال الناس عىل العمـل الدولة ، أو أن الرضائ

 : الجاد والتوفري والرد عىل ذلك يكون كاآلتـي 

 منتجني إذا وفـرت لهـم الخـدمات االجتامعيـة مييل الناس إىل أن يكونوا مواطنني

واليشء الهـام الـذي . شلتهم مـن الفقـر املحـبط لألمـال والصحة والتعليم بشكل جيد وانت

وأن أي قـرار يـتم   اهتامما هو أن قانون العرض والطلـب ال ميـيل سياسـة ، هب أن نولييج

 .  عىل األخالق وعلم النفس اتخاذه يكون مبنيا

 

 إنشاء حديقة عامـة

  

 أن هناك أشياء  إىلجدر هنا اإلشارةالسوق قوى وفعال ، لكن ت, كام رأينا 

 سبيل املثال ، لن يسـتطيع فعىل. نحن نقدرها ولكن ليس بوسع السوق تحقيقها 

يف مـا ) الحديقـة املركزيـة (  مثل السنرتال بـارك  ضخامامنتزهوفر لنا السوق أن ي

 ملالك خاص لجلبت له الكثـري لو تم بيع األرض ) يف وسط مدينة نيويورك ( نهاتن 

  أعظم مام تجنيـه و رمبا يكون العائد  استخدمت للبناء أو ألغراض تجارية ، إذا ما
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الحظ أن منتزهات املالهي ال تقع أبدا يف مكان رئييس ، أو حتى عىل األقـل .  ديزين ةنمدي

 حتـى لـو كانـت مسـألة منتـزه املالهـي عند وقت إنشاء املنتزه وف, ات أهمية يف أرض ذ

 كبري جدا من سكان نيويـورك كـان سيفضـل الحديقـة املركزيـة اقابلة للتطبيق ، فإن جزء

هنـا تـرتكهم ,  مع سهولة الدخول إليها لقربهـا  مدينة ديزين الندبشكلها الحايل عن كونها 

ولـو فضـلوا الحديقـة ، فـام علـيهم إال أن  دون خيارات من الوقت الحـايل ، قوى السوق 

 .  هكتار من أصل األرض 843 عمدة ملدينتهم والذي سوف يقوم بدوره ببيع ينتخبوا

امل األرض النـادرة يف املـدن ن إه لتدخل الحكومة يف السوق يقولون إاملعارضون

يتوجـب عـىل ملـاذا . يجعل األرض أكرث ندرة وبالتايل يؤثر يف سعر األرض وكـذلك املسـاكن 

 لإليجـارات املرتفعـة واألمثـان الباهظـة للمسـاكن فقـط بسـبب أن املهنـدس الناس الدفع

 املسئول عن تخطيط املدينة يعتقد أنهم سوف يربحون مـن إنشـاء منتـزه ؟ هـذا يخـالف

 ".ورشة السوق " الفكرة التي سوف أتناولها الحقا تحت عنوان 

، وممـرات للـميش واسـعة ، تحوي الحديقة املركزية العديد من البحريات والـربك 

لتعهـد النباتـات (  مسـتنبت زجـاجي وحديقـة حيـوان ،و تزلج عـىل الجليـد ، وحلبات لل

بحـرية و ابـات الطبيعيـة ، مسـاحة شاسـعة مـن الغو  محمية للحياة الربيـة ، و،) وعرضها

صناعية محاطة مبضامر مخصص للجري وأخريا مرسح ديالكورت املفتوح والذي يستضـيف 

. قة متثل ملجأ للطيور املهاجرة الحدي" شكسبري يف املنتزه " املهرجان الصيفي الذي يسمى 

لبلدة  يف انعاش اقتصاد اا سنويا والذين من املفرتض أن يسهموا مليون زائر25 تجذب فهي

% 0.2تبلـغ حـوايل ن مساحة األرض يف الحديقة املركزية إ, والدخل الحكومي من الرضائب

 مثن األرايض يف نيويورك كانت الحديقة قد رفعتإذا و . من مساحة العاصمة النيويوركية 

فإنها فعلت ذلك بشكل أسايس عن طريق جعل األرض هناك أكرث مكـان مرغـوب للعـيش 

 يرغبون يف دفـع تلـك الزيـادة ، رمبـا يجـدر بهـم االنتقـال إىل مدينـة الذين الهؤالء . فيه 

 . سنسنايت 
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قـة اسـتخدام األرض يف قوى السـوق لـن تزيـد حقيقـة مـن قيمـة كيفيـة أو طري

املتعة التي يشعر بها كل من يعيش هناك تزيد من قيمتها أكرث من أخذ حـوايل ف نيويورك 

بتقـديرها بالنسـب املئويـة ، فـإن . ( دوالر  دوالر من مثن منزل يقدر بنصف مليـون 100

  ) . دوالر 100 دوالر تساوي فقط 500000من % 0.02
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)13( 

 

 تبجيل السوق ـ ال تضحيات شعائرية 

 

السوق يؤدي إىل خطر ، مبعنى أنـه  ) : االتجاهات ( السوق ) 13 (دال املفهوم ال

جـل إنسـاين أل اخـرتاع ن حقيقة أنه ببساطة  من التبجيل والذي يعمي أبصارنا عاز نوعيرب

 إىل أي حكم أخالقـي مثلـه مثـل أي نظـام مـن السـلوك أغراض معينة ، ولذلك فهو عرضة

 . اإلنساين 

وادي تينيس ، الجامعـات واجتـذاب حمولـة البضـائع ، : النظرة العامة التمهيدية 

سوق ، مسـتقبل السـوق ، الخريية ، شخصية ال األعامل السوق واألخطار البيئية ، السوق و

 . السوق ومكان العبادة 

,  تضـعف مـن العقالنيـة األعمـى التـيتبجيل السوق ، مثل كل صنوف اإلعجـاب

دة مـن هـذه األشـياء بالفعـل ،  ناقشـنا واحـو لقـد. تأخذ شكل األوهام أو الضالالت فهي

يـقـة ومـثـال الحد.  ، وـهـم أن الـسـوق بإمكاـنـه أن يوـصـل ـكـل البـضـائع العاـمـة بالتحدـيـد

 . أوضح مسبقا أن األمر ليس كذلك و, املركزية

  

 تنيســي وادي 

 

عتقد أن سلطة وادي تنييس تزودنـا مبثـال آخـر ، لكـن هـذا قابـل للجـدال أ

ـدينا األدو ـل ، اآلن ـل ـاظرة ـعـىل األـق ـةواملـن ن ـسـلطة وادي إ,  ات يك نرشع يف املجادـل

 ييس بواسطة سـدودانات نهر تنتنييس هي مرشوع عام ضخم والذي قام بحجز فيض

م وحـول كـل االقتصـاد إىل إنشـاء أمـاكن لالسـتجام  مـام أدى ولدت وانتجت طاقـة

  يف هـذه و مل يشارك رأس املـال الخـاص , .لهذه املنطقة  إىل رفاهية عالية  اإلقليمي 
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ومـع ذلـك ، فـإن البـديل .  كانت باهظة للغاية والعائد كان بعيد املنـال ااالستثامرات ألنه

ن يكون بال سكان عن طريق نقل السكان إىل منطقـة أل كان أن نسمح لوادي تينيس املتاح

 . أقل خطرا وأكرث مالءمة 

ل والرتحيل كانـت ضـخمة وجـديرة بـاالهتامم والعديـد مـن كبـار أن معاناة النق

قع ومع هذا ، فإن الرتحيـل أدى إىل  املكان ، كانوا يعيشون يف فقر مدالسن الذين مل يرتكوا

 . صدر كبري للعاملة الرخيصة نشوء م

 هناك تكلفة ضخمة لنقل الطاقة والتي ذهبـت كلهـا توعىل الصعيد اآلخر ، كان

 . القليل من هذه الطاقة بقى الستخدامه يف وادي تنييس و. إىل أماكن بعيدة 

 

 الجامعات واجتذاب الحمولة 

 

 يف السـبع )الرؤسـاء والنـواب (  كام يختلف رؤساء الجامعات تختلف الجامعات 

قـوة مالحظـات ا  دعمـه الحظـت اتجاهـحيـث جامعات التي حارضت فيها لعدة أعوام ، 

 خـربايت إىل بعـض الجامعـات مثـل هارفـارد والتـي يقـوم رؤسـاء و مل تتطرق.بعض زماليئ 

الجامعات فيها بجمع ماليني الدوالرات ورمبـا لكـل الـذين أعـرفهم لـديهم معرفـة ضـئيلة 

. ( إدارتها كام أن لديهم كليات هامة ليس من السهل . له أكرث بشأن من يستحق أن ندفع 

منـا يقـوم % 80ومـع ذلـك فـإن ) شاهد أداء الشهادة الخاص بـالري سـامرز يف هارفـارد  

يت ال ومـا سـيأ.  ملعظـم األكـادمييني ابالتدريس يف ظروف مختلفة ، وما أزعمه يبدو صحيح

 .حقا 

ـلـك االتجـاه الخـاص برؤـسـاء االتجـاه الـذي أرشت إلـيـه مسـبقا هـو ذإن 

و مـا ,  من أشكال التبجيل أو التقـديس للسـوقا كبريالجامعات والذي ميثل شكال

جلب املنافع ذاتها التـي مينحهـا سوف ية السوق اأن  محاكب االعتقاد أعنيه هو أن

  أكرب من الجامعات كـام يعـرف كـل مـن يعمـل يف مدرسـة أو املشكلةو. السوق 
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 عـامل  واملمرضـني ،و  األطبـاء ،  و املدارس ، يف أن معلمي أشكننيكام أ,  ذلك مستشفى

ملكانة املبالغ فيها للمديرين ، اتجاه القـوة ا: خالفه قد الحظوا اتجاهات مشابهة الصيانة و

واملوارد نحو املركزية ، تحريف مهمـة املؤسسـات ، هـذه األخـرية بـالرغم مـن حقيقـة أن 

 . الطول السخيف أصبحت سياسة رائجة عرض املهمة ذات املحتوى الرنان و

 واملعـنـى  ـبـه يف ـهـذا املوـضـوع  ـسـوف أـسـمي ـهـذا الـنـوع ـمـن تبجـيـل الـسـوق 

 ن كل الناس املتدربني عـىل اإلدارة يتمتعـون بهـذههذا ال يعني أ . "السيكولوجية اإلدارية"

 . ئة ن للغاية ألن  هذه الحالة تؤدي إىل إدارة سيفالعديد منهم  حساسو: السيكولوجية 

مبـادئ السـوق فـإنهم عندما يقوم رؤساء الجامعـات مبحاكـاة مـا يعتقـدون أنـه 

 ـهـل رؤـسـاء  ـمـن األهمـيـة القـصـوى ـهـوواإلدارة الفعاـلـة و, يبطـلـون ـهـدفها األـكـادميي 

 أن تتـواءم إذ إن الجامعة يجب, ا عاديائدة للجامعة شيئاالجامعات يجدون البريقراطية الز

األقسـام فلكن ما يشـغلني هـو حصـة املـوارد داخـل الجامعـة  ,مع امليزانية املخصصة لها

 وتحديـد نـه اقتصـاد إصـدار األوامـرإ. ة ال يتنافسـان مـن أجـل العمـالء األكادميية واإلدار

اإلشـارة إىل اتجـاه ثـان ، هنـا يجـدر يب .  اإلدارة العليـا  تحدده و الذياألنصبة أو الحصص

صب يف اتجـاه اإلدارة يدا عن االكادمييني ويو السلطة بع يتجه نحو تدفق القوة أوهو الذي

لت تلك األيام التي كان فيها يتم انتخاب العمداء من قبـل األكـادمييني ،  لقد وو. املركزية 

 انتخابـات ثانيـة واآلن يـتم تعيـني كانوا  يجـرونيا ،  ثانا دراسيإذا أرادوا فصالالذين كانوا 

 ,يخضعون ألوامـر اإلدارة املركزيـة  ، كام أنهم األكادمييني وفصلهم من قبل اإلدارة املركزية

 اهـم ارواردهم مـن بعضـهم الـبعض ، لكننـي مل  مـيني أن يدافعوا ويحموا ميكن لألأكادميو

, لذا فهم ليسوا مقيدين سياسيا أو سوقيا من قبل اإلدارة . يدفعون باالقتصاد نحو املركزية 

 . طية فيام عدا ذلك الذي يأيت من الذات هذا يعني أنه ليس هناك رقابة عىل منو البريوقراو

. ليس هناك أي قسم أو جزء من الجامعة ميكـن الوثـوق بـه للقيـام بـذلك 

 هذا ألنه ليس هناك حد عميل وفعال للمصلحة أو النفع الذي يتسنى ألي قسم مـن 
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لـيس  ة ،إذا كانت للمكتبة السلطة املطلقف ,أقسام الجامعة القيام به وفقا ملعايريه الخاصة

ه تغيـ مكتبـه مثاليـة فيهـا كـل يشء يبمـن منـا وجـد . ناك حد مطلق ملا سـوف تنفقـه ه

 يجـب أن يـدرس أو اإلنسان ؟ من منا شاهد قسم التاريخ به خبري يقوم بتمويل كل مجال

 أن ميتلك أي يشء ال ميكنه الدفاع عن مزاياه ، لكن يكون محل بحث ؟ ال  ميكن ألي منهام

ا املكتبـة وقسـم هـجامعة كل مواردها تلتهم: يرة لكل ما هو متوقع النتيجة قد تكون مغا

 .التاريخ ، وباقي األقسام ليس بها يشء

عندما تستقيص الجامعة أسباب البريوقراطية ، فإنها سوف تجـد بعـض التبديـد ، 

إذا كان لإلدارة الحرية يف عمل كل يشء تقوم به اإلدارة املثالية . لكن هذه ليست املشكلة 

ب علـيهم تـقيص أسـباب البنـاء  يتوجـلك سوف يضعف مكانة باقي الجامعـة إذنن ذ، فإ

 . وي والذي يعطي اإلدارة ميزة فوق سائر الجامعة السلط

ـت اإلدار ـلإذا كاـن ـوف متـي ـا ـس ـة ، فإنـه ـيكلوجية إدارـي ـع بـس ـاة ة تتمـت  إىل محاـك

ختلف األنشطة ال أحد يعرتض عىل حساب تكلفة م. اإلجراءات املوجودة يف العامل التجاري 

، وإعطاء الخدمات لرشكة أخرى لتقوم بها حتى يتسنى تـوفري بعـض النفقـات ، الجامعية 

لكن أن تطلب من قسم التاريخ أن يضع لك ميزانية تتخطي أو تتجـاوز تكاليفهـا املتغـرية 

بإمكـان اإلدارة أن تـثمن .  ال يقبلـه عقـل ك يعـد شـيئاوتتضمن تكاليفها الثابتة ، فإن ذلـ

التـدريس الخاصـة  مبـاين وتجهيـزات القسـم ، واملرتبـات الخاصـة بأعضـاء هيئـة تكـاليف

 اإلدارة املركزيـة ل كثرية ، هناك تبادل للمعلومـات بـني القسـم و ، وهكذا يف احوابالقسم 

 يرتكب القسم و عندما والذي يعتمد عىل املعلومات التي يجب أن توفرها اإلدارة املركزية

  ,ذلكلاألخطاء ، والقسم يذعن تلك ارة بتصحيح بعض األخطاء ، تقوم اإلد

 يعامـل  األكـادميني ال تحسـب تكلفتـه حيـثوقتإذ إن هناك استثناء للتكلفة ، 

يعتقدون أنـه ) اإلدارة (وكأنه سلعة مجانية ومثله مثل أي سلعة مجانية ، فإن املستهلكني 

 أو يع يعتمد عـىل جـدارةالحالة دون توزبإمكانهم االعتامد عليه بشكل ال نهايئ ، يف هذه 

 . نفعية الطلب 
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 أن الحكومة غالبا ما تستخدم إعداد الطلبـة كمعيـار لتمويـل الجامعـات مفهوم 

ار داخل الجامعـة سـواء والسيكولوجية اإلدارية تجد أنه من الطبيعي أن تطبق نفس املعي

 .ف الغرض األكادميي أم ال كان ذلك يضع

 أن يدرسوا اليوناين القديم أو الفلسفة ، فـإن إذا اختار عدد قليل جدا من الطالب

وبغض النظـر عـن أن الطـالب . إغالقها فاق عليها ويجب هذه األقسام ليست جديرة باالن

 يستحقون االحرتام ، حتى لـو كـان عـددهم قليـل ، هـم الـذين يريـدون أن يقـرءوا نالذي

دريس وتـوزيعهم تخصيص حصص أو أنصبة أعضاء هيئـة التـف من كتبه األصلية ألفالطون 

 . يشء فاسد ىل األقسام يف ضوء أعداد الطلبة ع

 ا أن تحمي أفراد املجتمـع مـن الخـريجني الـذين مل يتلقـوا قـدريجدر بالجامعات

 من التعليم ، وكذلك تحمي املجتمع من إهدار املال الذي ينفـق عـىل مـن لـيس لـه ياكاف

ليـة كأهـداف دون مراعـاة عاالنجـاح الهدف جاد ومع ذلك فإن اإلدارات تضـع معـدالت 

من باستطاعته إدارة مؤسسة تجارية بهـذه الطريقـة ؟ باسـتطاعتهم . لضبط جودة املنتج 

طورة الخلل أو العيب أن يفلتوا ألن عدم كفاءة خريج قسم التاريخ لن تكون واضحة ، وخ

 . ة ال تبدو جلي

وق كل واحد يعمل يف مؤسسة متـأثرة بتقـديس أو تبجيـل السـ لدى هناك سالح

عـىل منـافع وميـزات اليشء ن تحصـل أ قليده فإنـه يتسـنى لـك  مبحاكاة اليشء وتههو أن

وأطلـق ذلـك تيمنـا بـبعض القبائـل " اجتذاب الحمولـة "  الصيت وهذا يدعى األصيل ذي

البدائية يف أثيوبيا الجديدة والتي قامت ببناء صورة طبق األصل مـن طـائرة عـىل أمـل أن 

رة حقيقية ومن ثم سيتسنى لهم الحصول عىل ما تحملـه هذا سوف يعمل عىل جذب طائ

االعتقاد أن السوق بوسعه أن يوفر كـل ف واه مقارنة بعذرهم نحن لدينا عذر , من بضائع 

أن محاكـاة السـوق بـالبضائع التي يحتاجها اإلنسان يبعدنا مسافة عن الحقيقة واالعتقـاد 

 . ا مسافتني عن الحقيقة ميكن أن تدفع إيرادات السوق وأرباحه فإن ذلك يبعدن
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 السوق والكوارث البيئية 

 

أن السوق ال يتأثر بأي يشء إال قانونه الخاص بالعرض : يجب أن منيز بني نقطتني 

ل ا لتحويـوالطلب والذي باستطاعته أن يحمينا من الكارثة البيئية ، والثانية أن نضع خطط

  .ىل حلفاء يف محاولتنا النقاذ البيئة  السوق إقوى

إىل كـل السـلع األول تم التنبؤ به عىل أساس توسـعه يف حقـوق امللكيـة الخاصـة 

 أن البـرتول ظه وصيانته عىل سـبيل املثـال ، مبـا ميكن حفا  نافعالقيمة وبذلك نجعله شيئا

أصبح شحيحا ، فإنه سوف يكلف تكلفة أكرب ، وسيكون استخدامه أقل ليس ذلك فحسـب 

يهم مصدر قوة ذا قيمة عالية املستوى لـذلك سـيقومون ، بل من ميلكونه سيدركون أن لد

 يك نجد مصادر بديلـة ابتوزيعه وتقسيمه بحيث يستمر أطول فرتة ممكنة مع إعطائنا وقت

 والعديـد مـن ت البـرتول أنـاس مخلـدونوهذا خطأ ألنـه يفـرتض أن يـدير رشكـا. للطاقة 

، ولن قل يف حياة أوالدهم أصحاب األسهم يبغون مضاعفة أرباحهم أثناء حياتهم أو عىل األ

أربـاح أعـىل يف املسـتقبل  جني مثـار أربـاحهم ذات العائـد املرتفـع اآلن يف مقابـل يؤجلوا

 .البعيد

 مـن االسـتغالل ا ميىل نوعـ ماالتنافس يف السوق من أجل مصادر طاقة غالباإن   

الفالحـني  يسـتطيع العديـد مـن في املناطق الريفية يف الهنـد ، فدون اعتبارات للمستقبل 

النتيجـة أن امليـاه الجوفيـة قـد تنضـب ، ,  من أجل الحصول عىل امليـاه حفر أبار ارتوازية

يف الحقيقة العديـد مـن اآلبـار عـىل . والعديد من الريف الهندي سوف يتحول إىل صحراء 

حني اصبح ينذر بالخطر لكن الرغم من كونها عميقة ، نضبت بالفعل ، ومعدل انتحار الفال

وجب عىل الفالحني فعله ؟ إذا أحجمت عن حفر اآلبار هـذا فقـط يعنـي أنـك لـن تماذا ي

تحصل عىل حصتك من املياه أثناء توافرها وهذا يعني أنك سوف متوت جوعا عـام قريـب 

ثلـج ( وبشكل أرسع من موت جريانك وهذا الوضع يتفاقم إذا علمنـا أن األكليـل الثلجـي 

 يغـذي  قد اختفـى ، والـذي كـان ذوبانـه املوسـمي يف جبال الهياماليا) يكلل قمم الجبال 

 . جبال الهند 
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جعـل كـل يشء ملكيـة خاصـة ا " أوضح خطأ فكـرة إن هذا املثال الخاص بالهند 

.   هذا بجـدول املـاءسهل أن ترى كيف  يفعلليس من ال. " وكل يشء سيصبح عىل ما يرام 

أنا سوف أبيع أذونات تسمح لكل كل املياه الجوفية يف الهند ، ول ابوسعك أن تجعلني مالك

 أحـافظ  اال) إذا كان كبـريا ( العمل  هذا إذا كنت أرغب أن يرث أبنايئ. برئا بائع أن يحفر 

عتمـد عـىل عىل امليـاه الجوفيـة وأقسـمها حصصـا حتـى ال تنضـب أبـدا ؟ حسـنا ، هـذا ي

الرسعـة يك  رمبا أريد أن أحظى بكم كبـري مـن رأس املـال عـىل وجـهف ,استثامرايت األخرى 

 من  ضخاماحتى لو كنت ال أريد هذا ، فإن آخرين قد يقدمون مثنو, استثمر يف مكان آخر 

 هنـاك ,  جاهز أجل أن يشرتوا مني املياه الجوفية ألنهم يريدون أن يحولوها إىل رأس مال

 . قابلة للوزن بدقة والتي ليس لها نهاية الغري العديد من األمور 

للفالحـني الـذين حيـث إن ه مشكلة محلية يف الربازيـل ، هذا رمبا يستوقفك لكون

ا غابـات األمـازون املمطـرة ويحولـوا األرض إىل جاعة كل الحق أن يقتلعواملهم عىل حافة 

مـن % 10ف غابات العامل ، وتحـوي  نصيشار إىل أن الربازيل تضم, مزارع ومناطق رعوية 

سـوف % 40دل الحـايل للتـدمري ، فـإن ومع املعـ. مخزون الكربون يف أنظمة العامل البيئية 

عـاملي وتـأثري إطـالق هـذا الكربـون يف املنـاخ ال. تختفي يف غضون العرشين سنة القادمة 

املشكلة املحلية الخاصة باألمازون هي يف الحقيقة تخص كل ف ,سوف يكون بالغ الخطورة 

 . واحد منا 

املوارد البيئية  قون أن السوق سوف يحمي إن أصحاب الصناعات أنفسهم ال يصد

م من جهة الصناعة املختصة ومدع( املرشف عىل الغابات أن املجلس  حيث دون مساعدة 

 أن يسـتخدموا طـاقتهم ، لـيس بالشـكل الـذي ميليـه  عـىليشـجع املسـتهلكني) بالغابات 

هـم يطـالبون تجـار ف. عو إىل إيثـار الغـري عـىل الـنفس االهتامم بالنفس ، ولكن بشكل يد

محرومة من قطع األخشاب بشكل رسـمي ، حتـى يتسـنى هم مصانعا أن وعلن أن ياألثاث 

للمستهلكني واملعنيني بالبيئة أن يشرتوا هذه املنتجات بدال من املنتجات األرخـص إذا راق 

 . ذلك يشء جيد ، لكن ال يجب املبالغة يف فاعليته , لهم 
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يطات إىل ملكيـة مل يقم أحد بعمل مخطط أو مرشوع لتحويل الهواء أو مياه املح

 انفق أصحاب مصنع أمواال من اخاصة ، وهذا يعني أن ذلك سوف يتطلب كلفة باهظة إذ

أجل عدم تلويث الهواء ، أو أنفـق أحـدهم أمـواال مـن أجـل عـدم تـراكم الكيامويـات يف 

وضع يعـوقهم عـن مسـايرة املحيط ، فأنهم سوف يضعون عىل كاهلهم تكلفة تجعلهم يف 

يقوم مبهمة حامية املوارد الطبيعية الرضورية فقط لإلنسان وهـذا إذا  فالسوق , منافسيهم

 . كانت تلك الحامية سوف تدر عليه ربحا ماديا 

ـمـن أـجـل القـضـاء ـعـىل التـلـوث الـجـوي ، ـبـدءا ـمـن أكـسـيد الـنـرتات إىل األمـطـار 

 حيـث " حدد وتاجر " " الحمضية ، والغازات الناتجة عن الصوبات الزراعية ، هناك برامج 

  اتعطـي الرشكـات حـد حـدا لقـدر التلـوث املنبعـث و  ةالعامليتضع الحكومة أو الهيئات 

 مبعـدل أقـل مـن إذا كان التلـوث الصـادر مـن هـذه الرشكـاتف به من التلوث ، امسموح

من املعـدل لرشكات أخرى تريد أن تزيد  هذا الرصيد  بإمكانها أن تبيعاملسموح به ، يصبح

لنظام يضيف أرباحا لهـؤالء أصـحاب املعـدل األقـل يف التلـوث  هذا ا,املسموح به للتلوث 

نظريـا تلـك و, ويضيف إىل تكلفة هؤالء الذين يزيـدون يف املعـدل املسـموح بـه للتلـوث 

الرشكات أو املصانع التي بوسعها تقليل انبعاثاتها اإلشعاعية بشكل رخيص سـوف يفعلـون 

يتم تشـويه . ليف ممكنة للمجتمع ذلك ، وهذا من شأن أن يحقق تقليل التلوث بأقل تكا

التجارة يف الرصيد الخـاص بـالتلوث هـذا ن قبل السوق الذي يقوم باستغالل هذا النظام م

الرصيد يتم رشاؤه وبيعه مثل أي تجارة أخرى تدر ربحا ، كام أن سـعر هـذا الرصـيد يتـأثر 

أن يتغري بشكل لرصيد ميكن باملراهنات الطويلة املدى بشأن قيمته ، وهذا يعني أن سعر ا

الرشكات التي تقـوم برشاء هـذا الرصـيد مـن أجـل الوفـاء بالتزاماتهـا و يالحظ أن , واسع 

 أن السعر أصـبح  القدر املسموح به من التلوث ، ستجدقصرية املدى بشأن املحافظة  عىل

 . باهظا وخارج نطاق التوقعات 

 أفضـل مـن أن املتاجرة يف أرصدة الكربون يف بعـض األحيـان تعتـرب طريقـة

 فرض رضائب مبارشة عىل منتجي الوقود املعتمد عىل الكربون مثـل الفحـم الجـريي 
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هو مقبول بشكل أكرب سياسيا من قبل املنتجني ، لكن كـون الرضيبـة تـؤدي إىل فيف العادة 

 . تأثري متوقع يف مناورات السوق فهذا ليس وارد 

 

 اإلحسانالسوق و

 

 ن التبادل يحـدث عنـدما يجـد كـلهي أإحدى الصفات املميزة للسوق 

دى هـذا إىل تربئـة و لقـد أ. من املشرتي والبائع أن الصفقة تصب يف مصـلحتهام 

 , مـن االسـتهجان أو اللـوم املتوقـع كل املشرتكني يف صـفقات وتعـامالت تجاريـة 

 للغاية ، لكـن مـا مل يقـدم هـو أو هـي أفضـل ةكون عاليفمعدل فائدة املرابني ت

 إذا و, قرتضني سوف يلجأون إىل مكان آخر  عىل الساحة ، فإن املاملعدالت املتاحة

دفعت بهذا السلوك املقرتضني خارج البلدة ، فلن يحصل أحد عىل أي أموال عـىل 

 . الرغم من حاجتهم املاسة لهذا املال 

هذه املناقشة سليمة من حيث االسـتهجان أو اللـوم املتوقـع مـن قبـل املقرضـني 

السـوق ال يسـمح بتحمـل موقـف مـا إذا ف سوق يتميز بكونـه خـريي هر أن اللكنها ال تظ

 . كانت كل البدائل املتاحة للناس رهيبة وإذا كان من املمكن التخفيف من حدتها 

أفضل صفقة للعديد من العائالت يف ريف ويلز يف نهايـة القـرن التاسـع عرش إن 

تثمرونه هـي العمـل يف والذين مل يكن لديهم أرايض يزرعونها وليس لـديهم رأس مـال يسـ

كان هذا الخيار هـو األفضـل قياسـا بالخيـار الوحيـد املتبقـي ، أال وهـو ، املـوت . املناجم 

ذهاب إىل املـنجم ، بالنسـبة  ويك يواصلوا الحياة ، كان غالبا جل هم العائلة هـو الـ, جوعا

 زحفـا عليه أن يحفر من أجل الفحم ، أما االبـن ذو السـبع سـنوات فعليـه أن يحبـولألب 

 لجـر ان املكان صغري لدرجة ال تسـع حصـان النفق وهو يسحب عربة الفحم حيث إداخل

 أن يجلـس طـوال اليـوم يف  فكـان عليـه أعـوامةالعربة ، أما بالنسبة لإلبن الذي يبلغ أربع

 . فتحة صغرية يف الحائط ويعمل عىل تهوية املنجم 
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هي التجارة يف الـورود مهات  أفضل فرص اقتصادية لبعض األيف تركيا اليوم ، تعترب

 يقدم خدماته للسائحني عىل أن يكون له نافذة تطل عىل  مطعام إال أن يخرتنفام عليهن. 

إذا مل . تقف األم بالخارج وترسل ابنها إىل داخـل املطعـم لبيـع الـورود بالواحـدة والخارج 

 االبـن وهـو يتلقـى يشرت السياح أيا من هذه الورود فعليهم أن ينظروا من النافذة يك يروا

 الـورود ،  إذا مل يشـرت أحـدو , عش عىل العموم هذه التجارة تزدهر وتنت. الرضب من أمه 

فإن التجارة ستندثر ، لكن ما نخشاه هو أن تكون الخطوة التالية بعد الرضب هي تشـويه 

ن  العميان يبلون بـالءا أفضـل مـحيث إن املتسولنياألطفال املتسولني كام يحدث يف الهند 

 . هؤالء املبرصين 

نـه مـن و لقـد قيـل إ, جمع الرضائب وانفاقها لصالح األطفـال اعرتاضـا قد يلقى 

األفضل ترك املال يف أيدي القطاع الخاص ، ألن ذلـك مـن شـأنه أن يعـم بـالربح عـىل كـل 

األطفال من خالل معدالت منو أعـىل ، ولـذا ، يتوجـب عليـك ببسـاطة أن تختـار أن تفيـد 

ىل حساب آخرين وهذا من شأنه أن يؤدي إىل خيار رهيب للدول الناميـة بعض األطفال ع

كيف يتسنى تحقيق التوازن يف التناوب أو التعاقب بني استخدام الدخل العام القليل من . 

 ؟أجل العناية برفاهية األطفال وبني استخدام ذات الدخل يف البنية التحتية من أجل النمـو

 و يشـار إىل أن , ليس مـن السـهل اإلجابـة عليـه هذا السؤال ) الطرق القابلة لالستخدام ( 

بية جمعـت بـني معـدالت منـو املجتمعات الغنية مثل الدول الدميقراطية االجتامعية األور

ه من األفضل قرروا أنإذ  مستويات عالية من النفقات من أجل رفاهية املجتمعات عالية و

 ى لـو كـان هـذا يعنـي قلـة البحبوحـة يفقع يف الجيل الحايل ، حتـأال يكون هناك فقر مد

ه عليـك وجهـة نظـرك األخالقيـة ، والسـوق ال يـلمن الواضح ، أن هذا خيـار مت. املستقبل 

 . يخربك كيف يتسنى لك تحقيق ذلك 
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  موضوعيا  أو جعله السوقشخصنة

 

 لسوق كونه غري قابل عـىل فعـل هـذا أو ذاك ، فأنـا ال أعنـي عندما أتحدث عن ا

 وكأنه مبقدوره أن يترصف كأنسان أكرث من كونه يعمل كنظـام موضـوعي عـىل  ،نتهشخص

 .القدرة عىل التخطيط أو فرض رضائباألصح ، أردت أن أقول أنه ببساطة نظام ليس لديه 

 ال األوىل نحـن نتـدخل  يف السـوق ، كـام أننـا: وكام قيل ، تحليلنا يحمل رسالتني 

  ما نقوم به عـىل السوق عىل نتائج  تؤثر قوىنحن نتجاهل كيف. نتعامل مع كائن جامد 

 الـتحكم يف اإليجـار أرجـو أن أكـون قـد أقنعتـك أن التحليـل مسئولياتنا الخاصة ، راقـب 

 وراء ـسـؤال كـيـف يتـسـنى للـعـاملني اـملـرتبطني ـبـالربح االقتـصـادي دامـئـا ـمـا يـطـرح ـسـؤاال

دي إىل سلسـلة مـن ا يـؤوالخسارة أن يترصفوا يف هذا املوقف ؟ واستنادا إىل العـاملني هـذ

 إىل مجال آخر ؟ كيف يتسنى لهم التقليل من النفقات ؟  يتجهون برأس املالهل: األسئلة 

هل سيقللون اإلنتاج ؟ هل ستغريهم السوق السوداء ؟ طاملا كانت عندك عادة سؤال هذه 

 . األسئلة ، فأنت يف طريقك إىل الفهم 

فقـوانني , السـوق إىل كيـان طبيعـي أن وجود ومتكن قوى السوق ال تحول : ثانيا 

السوق ليس لها هيئة أو مكانة قوانني الجاذبية األرضية كام رأينا يف الفصل الخامس حتـى 

 و, لكن الحقيقة هي أنه خلـق إنسـاين, فهذا ال يعزز من مصداقيته لو كان السوق طبيعيا

ا هـو السـلوك  مـ والسوق ليس مبقدوره أن يخربنا من يصلح أن يكـون فـاعال يف السـوق ،

متى يجب حاميـة و املسموح به يف التنافس يف السوق ، ما هي السلعة أو الخدمة املجازة 

و الناس من قوى السوق ، ما هي الرشوط الواجب توافرها ملرياث األصـول أو املوجـودات 

ة البيئيـة أو كيـف  كيف ميكننا أن نحمي أنفسـنا مـن الكارثـودارة الجامعة ،إلكيف ميكن 

اإلجابـة عـىل هـذه التسـاؤالت تكـون باالحتكـام إىل . ني عـىل الخـري  نكون مجبولميكن أن

 . املبادئ األخالقية والسيكولوجية اإلنسانية ومن يؤدي بشكل أفضل 
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 مستقبل السوق 

 

 يوفر املتعة سـواء إىل خلق نوع من الرياضة   القوانني التي تحكم كرة القدمأدت

و وسواس عندها تصبح عندما تتحول إىل هاجس أو لكن ة باملشاركة يف اللعبة أو باملشاهد

كـل .. . أوالدهـم إذا أسـاءوا اللعـب وكـأنهم قـد خيبـوا أملهـم  يعـاملون األبـاء ف ,مؤذية 

ول االتحـادات الدوليـة ااملجتمع يشعر باإلحبـاط ، أو يتيـه إعجابـا بتمثيـل فريقـه يف جـد

وى الشخصـية الوطنيـة وهـل هـذا هـاقاالت االفتتاحية تتساءل عن سبب توالعديد من امل

 مـا  نحو مفـاجئ ، أدركنـا أن هنـاك شـيئاعىل. كان سبب هزمية الفريق القومي ، وهكذا 

ونقل لنا سيكولوجية غريبة ) االستمتاع بالرياضة ( أخذ مكانه يف مخططنا للحياة الصالحة 

 . عن الحياة الطيبة 

 قـام و قـدئع والخـدمات السوق هو طريق زيادة اإلنتاج والتوزيع الفعال للبضـا

نه اخـرتق املعـايري التـي إ. أنه سلبنا االستقالل األخالقي بهذه املهمة عىل نحو حسن حتى 

هـؤالء الـذين ال يلعبـون عـىل نحـو جيـد ، . نستخدمها يك نحكم عىل الناس وعىل دولتنـا 

هـؤالء  يف رشائها ، ون  يرغب خدمات لآلخرين الذينالء الذين ال يستطيعون ولن يقدمواهؤ

 يف إحراز األهداف ، فهـذا يعنـي أن دولتنـا ا متقدماأناس فاشلون إذا مل تحقق دولتنا مركز

إذا مل .  وأي مواطن يفكر بشكل سليم سوف يسافر بعيدا بحثا عن دخل أعىل , قد فشلت

إذا .  إىل نهايتهـا  ، فإن التجربة اإلنسانية قد تصـليكن لدى األجيال القادمة أكرث مام لدينا

الطريقـة قفنا من أجل أن نتساءل بشأن التوسع الالنهايئ لإلنتاجية ، فإنه يقـال لنـا أنهـا تو

لـيس بوسـعنا أن .  يجعل الـدائرة مكتملـة  من شأنه أن هذاو , .الوحيدة لتجنب البطالة 

 .  يتمتع فيه الجميع بالكرامة دون املشاركة يف اقتصاديات السوق انتخيل مجتمع

 التعرية البيئية عـن طريـق ميثـاق مـن شـأنه أن يلـزم الـدول الغنيـة إذا تجنبنا التآكل أو

رمبـا و توقعة هي إننا سنتمكن من استعادة استقاللنا األخالقـي املغري تقليل إنتاجيتها ، فإن النتيجة ب

يتوجب علينا منع االستخدام أو التوظيف بشكل كامل ، سيكون محـك االعتـزاز الـوطني هـو ربـط 

 أن امتالك أشياء كثرية مينعك مـن االسـتمتاع ةوالجيل القادم رمبا يستعيد فكر. اواة اإلنتاج مببدأ املس

  و التـي  "  هـي املكافـأةةالشـهر" دعنا نقرأ يف روايـة هـوارد سـربنج املسـامة . بالحياة بشكل كامل 
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 مسـتمتعا بفنجـان الشـاي الـذي كـانالنقايب  التجاري يف القـرن التاسـع عرش تتحدث عن 

ملحمص مع السمك ، ذكر كيف ميكن أن يكون رائعا لو كان بإمكان جريانه الفقراء والخبز ا

ال , املنال سالمة العقل وصحته مل ترتاجع إىل املايض حتى تصبح بعيدة . أن يستمتعوا مثله 

عاة ي هو املحك اإلنساين ، فإن ذلك مدع ، لكن جعل الصيد االقتصادأحد يريد الفقر املدق

 .  الذي لسنا يف حاجة له إىل الفقر الروحي

 

   األثريالسوق ومكانه

 

عندما يخربك أحدهم أن السـوق جـدير بـالخنوع واالستسـالم لـه تـذكر أن أرسى 

 . القرابني ميكن مقايضتهم 
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)14( 

 

 2008االنهيار االقتصادي يف عام 

 

 تحليـل السـوق يريد الذين بـدءوا  يف)  والرهان التثمني( السوق : املفهوم الدال 

أن يطبقوا معرفتهم عىل األحداث الجارية ، فعىل سبيل املثال ، تبدو األزمـة املاليـة يف 

 محرية ولكن كل ما تحتاجـه لـيك تفهـم أبعادهـا هـو مـا لـديك 2009 / 2008عامي 

 ىل أمرين هـام قـانون تضـخم التثمـنيبالفعل وهو فهم كيفية عمل السوق باإلضافة إ

 .ومفهوم املراهنة 

املخاطر يف األصول ،  ، الطفرة يف اإلسكان ، زيادة التثمنيقانون تضخم : رض عام ع

 . ير ، السبب يف عدم اكرتاث من هم بالداخل وكاالت التقد

 االئتامين يف عامل التجارة أحد أنـواع القيـاس الـذي يفـرتض أن AAAيعترب معدل 

ن االتجـاه الـذي مهـد يعني أن ما تشرتيه له قيمـة حقيقيـة وتحفـه أقـل املخـاطر ، إ

الطريق لألزمة االقتصادية يف أمريكا كان أن التقديرات قد أصبحت متضخمة بالشـكل 

 متنح لألصول غري السليمة ، وسـوف أقـدم قانونـا عامـا لتضـخم AAAالذي جعل الـ 

 .القياس وأقدم مثاال بسيطا ثم انتقل إىل املثال األكرث تعقيدا يف تقدير االستثامرات 

 

 خم القياس قانون تض

 

: عادة ما يطرد القياس اإليجايب القياس السلبي وتخضـع هـذه القاعـدة لرشطـني 

الرشط الـسـيايس اـلـذي يتعـلـق بـتـوازن الـقـوى والرشط اـلـنفيس اـلـذي يتعـلـق بـتـوازن 

 . الدوافع 
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  يفرتض ملن تأثروا بقياس ما أن تكون لديهم القـوة بشـكل أكـرب : الرشط السيايس

 فالكهنة قالئل ولكن يف وقت ما كانوا يستأثرون بالسلطة ممن يقومون بالقياس ،

داخل الكنيسة ، وعندما أصبح لدى رجال الكنيسة العاديني السـلطة يف تعيـني أو 

 الراعي بدأ يصبح لعددهم قيمـة والنتيجـة هـي أن تقـدير مـن يقـدر لهـم ةإقال

 .  دخول النار قد انخفض إىل الصفر

  يجايب يجب أال يتم لقيايس السلبي إىل القيايس اإلن اإن االنتقال م: الرشط النفيس

إلغاؤه من خالل إعادة التفسـري ، ويتوقـف حـدوث هـذا عـىل قـوة الحـرب بـني 

دوافع األطراف املعنية وقد يكون البعض عىل درجة من الجهل متنعه مـن إعـادة 

 . التفسري 

 

  والتقديراتقانون تضخم القياس

  

يرات ، فعىل مدار الخمسـني عامـا املاضـية كـان اآلن ميكننا أن نفهم تضخم التقد 

 بقدر من التسـاهل  حتـى ولـو مل يتحسـن الطـالب بشـكل مقبـول وكانـت Aمينح تقدير 

ـد أبطـلـت مفـعـول تـقـديرات Aالنتيـجـة أن تـقـديرات  ـا  A املتـضـخمة ـق  الحاـصـل عليـه

ة محـل املوهوبون واملتمكنون من مادتهم ، وليك نعمم األمر فقد حلت التقديرات املرتفع

التقديرات املنخفضة ألن الرشطـني السـابقني قـد تـم اسـتيفاؤهام ، حيـث أصـبح الطـالب 

نـى وأرسهم أقوى من أساتذة الجامعة كام فاق عدد من لديهم الـدافع إلعـادة تفسـري مع

 التقديرات املنخفضة عدد من ليس لديهم

 .هذا الدافع

بكة اإلنرتنـت  عيل شـ Aهناك قيد مل أتطرق إليه وهو إذا عرضت منح درجة

حيث إن اآلباء الذين يدفعون أالف الدوالرات يريـدون , فأنت هنا تدمر مصداقيتك 

 االسـاتذة الـذين مينحـون درجـات أنالدرجة ألوالدهم و بتقدير عال أيضا و يالحظ 

 عالية يسـاعدون يف جـذب طـالب أكـرثو اآلن ميكننـا فهـم السـبب يف أن كثـريا مـن 
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خفض نسبة الرسوب و هـذا يبـدو رضبـا مـن الجنـون ألن أي الجامعات تصدر تعليامت ب

ىل الصفر بأن مينح ببساطة درجة النجاح لكل فـرد  ميكنه أن يخفض نسبة الرسوب إ أستاذ

 . األمر الذي له مردود اقتصادي 

إن مثل تلك التقديرات تشبه النقود املزيفة مبعنى أنك ميكنك  طباعتها ولكنها ال  

مني بقبولهـا َلـزُ ألنها غري مرشوعة وعىل عكس النقود ، ليس الناس متشبه النقود الحقيقية

عند رشاء البضائع  والخدمات ، ولذلك فإن الحكومات ليست بحاجة ألن تجعل التقديرات 

املزيفة غري مرشوعة حيث إن التقديرات العالية تساعد املرء عـىل الحصـول عـىل وظـائف 

 . لتايل يرسلون رسالة بأنك جدير بالتوظيف إنهم با, أعىل ولكن ليس من خالل رشائها 

ـقـد تعتـقـد أن ـكـل ـفـرد بإمكاـنـه تفـسـري التـقـديرات فـفـي الغاـلـب كاـنـت تعـنـي  

عايل الذكاء ، متعلم مبا فيه الكفاية وميكنه أن "  املمنوحة من أية جامعة جيد  Aتقديرات 

لنصف األعىل من يتميز طالب ا" أما اآلن فهي تعني فقط " يؤدي عمال خالقا بدون توجيه 

، وطاملـا يعتـرب " ن وغـري كسـاىل بـأنهم أذكيـاء ومتعلمـو)  هارفارد عىل األقل يف( الدفعة 

 الجديدة ذات قيمة عليا فإن آثار ذلك االتجـاه  Aالجميع بهذا االتجاه وال تعترب تقديرات 

 Aدير ليك متيز بينه وبـني تقـ "  +A" تعد معدومة ، وبالتايل ميكنك ببساطة أن تستخدم  

 . وبالتايل تصبح دوافع النظم ذات قيمة 

إن أصحاب األعامل هم من لديهم الدافع إلعادة التفسري ، فعىل سبيل املثال ، قد  

أدركت فجأة أن التقديرات العالية مل تعد تعني الكثري عندما كان املتقدمون لشغل وظيفة 

 معـايري إضـافية لـيك  ، ولـذلك قمـت بإدخـالAمحارض يف الجامعة حاصلني عـىل تقـدير 

أتعرف عمن هو متميـز بالفعـل ، فقـد بـدأت بسـؤال املتقـدمني عـن أفضـل يشء كتبـوه 

وقرؤوه يف حياتهم فكانت املرجعيات غري ذات قيمة ألن نفس املصادر التـي عملـت عـىل 

تضخيم التقديرات عملت أيضا عىل تضخيمهم هم أنفسهم ومل آخذ تلك األمور بجديـة إال 

ملرجعيات وها تفتهم وقلت لهـم اآلن أنـت صـديق هـل مـن املفـرتض أن أن عرفت تلك ا

 . تقدم يل متوسطي املستوى دوما ؟ 
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ليس لدي اآلباء أو الطالب الدافع لالعرتاف بضآلة التقديرات العالية ، بل العكـس  

هو الصحيح ، فطاملا هم خريجو جامعات معروفة فإن الحكومة  ال ترحـب بهـم فحسـب 

ابقات التي ال تعتمد بشكل كبري عىل التقـديرات ، فهـي تعـرف أن اآلبـاء ولكن تجري املس

يكرهونها عندما يجهل أبناؤهم العلوم والحساب ، ولذلك لدينا يف أمريكا أمر غريب اسمه 

، ولكـن تجـدر اإلشـارة إىل أن الحكومـة لـيس بإمكانهـا أن تـأمر " عدم إهامل أي طفـل " 

 بـدون امتحانـات ولـذلك فهنـاك اختبـارات لضـامن املدارس بأن تعمل عىل إنجاح الجميع

 . تحديد املستويات 

عىل دراية بـالعلوم والحسـاب إن املدارس التي تقع تحت ضغط جعل كل الناس  

ظاهر بأنها تفعل ذلـك بالضـبط كـام فعـل النـاس يف روسـيا يف عهـد سـتالني لـيك سوف تت

 ميكـن اجتيازهـا مـن تمتحانـايظهروا أنهم قد حققوا الكوتة االنتاجية ، هنا نحـن نضـع ا

خالل االستظهار وأن نضيع الوقت يف املدارس من خالل حمل التالميذ عىل حفظ اإلجابات 

 لـوحظ أن املعلمـني 2011املطلوبة يف االختبارات والبديل عن ذلك هو الغش ، ففـي عـام 

 .  أسوأ حالة يف اتالنتا تيلفقون مسألة اجتياز االمتحانات وكان

ها التضخم بشكل ينوعا من العملة التي ميكن أن يعرتترب التقديرات باختصار ، تع 

 وميكنها مع ذلك رشاء احرتام الـنفس واإلرادة الحـرة دون تكلـف أي يشء آخـر إال إذا كبري

كان هذا بشكل غري مبارش فهي تخرج السعر غري املبارش لخداع الذات عـن الرسـائل التـي 

ن دون أن يعرفوه أما السـاخرون فتغمـرهم املتعـة تنقلها ، ولكن املخدوعني يدفعون الثم

من هذه الحامقة حيث إن ذلك يوجه املدارس بطريقة ال يريدها أحد وهي التدريس مـن 

 . أجل االختبار ، وخيانة األمانة و الرتكيز عىل التلميذ الهاميش عىل حساب اآلخرين 

قتـون يف لقد أدرك بعض األكـادمييني أن التقـديرات عبـارة عـن رسـائل ومي 

نفس الوقت الحقيقة التي تقول بأن التقديرات قد فقدت قدرتها عىل التمييز بـني 

التالميذ ، ويعني وعيهم هذا أنهم اضطروا للتسليم بهذا االتجاه السـائد ، فـإذا مـا 

  فـأنني أكـون قـد تسـببت "A" عندما مينح شخص آخر تقدير  "B"منحت تقدير 
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الة إليهم قد يساء فهمها حيث قد يعتقد الجميـع أنهـم يف ظلم لتالميذي وذلك بإرسال رس

 ويشار إىل أنني لـيس يل الحـق Aقد أخفقوا  يف تحقيق مستوى من الجودة جدير بتقدير 

 . يف أن أتحدث عن طاليب بلغة خاصة قد ال يفهام أي أحد آخر 

 

 قانون تضخم القياس واألمن 

 

 ، حيث كان كل ما يقـاس 2008م كان القياس أحد عوامل األزمة االقتصادية يف عا 

هو الجوانب األمنية التـي كانـت عبـارة عـن خلـيط مـن الـرهن العقـاري وديـون كـروت 

و يف كل مرحلة كان يتم تجاهل البناء عـىل  تم تحويله ومضاعفته أكرث وأكرث االئتامن الذي

اس ،  ثاليث مام يعني تضخم القيAهذا األساس ، هذه الجوانب األمنية حصلت عىل تقدير 

ومن الجدير بالذكر أن االستثامر هو نوع من الرهان ، وعندما تقوم بالرهان فأنت بحاجـة 

إىل قياس يؤكد لك أنه من املحتمل أن تفك الرهان ، فالتقديرات املتضخمة كانـت تسـمح 

اعتقد الجميع أنهم يجلسون عـىل جبـل حيث للبنوك واملستثمرين بالدخول يف عامل خيايل 

 أن هذا الذهب كان يف الواقع مجـرد ورق وكانـت قيمتـه ترتكـز عـىل من الذهب يف حني

رهان سيئ كان يقوم به الجميع ، حيث كان الرهان قامئا عىل استمرارية الطفرة العقارية ، 

 . انهار الكيان بأكمله مكانته وعندما فقد الرهان 

 

 الطفرة العقارية

 

لتي حدثت يف أمريكـا يف الفـرتة مـا  الطفرة الهائلة يف أسعار املنازل ا14/1يبني شكل 

 حيث بلغت األرباح يف تلك الفرتة القصـرية خمسـة أضـعاف أيـة 2007 و 1997بني 

ـرييك  ـاريخ األـم ـابقة يف الـت ـرة ـس ـام ( طـف ـدثت يف ـع ـي ـح ـي الـت ـرتة 1895وـه  ، وـف

، ومن الواضح أنه كان هنـاك يشء غـري ) السبعينيات والثامنينيات من القرن املايض 

 ن فرتة الرخاء تعني دامئا ارتفاعا يف أسعار املنازل واملزيد من األمـوال مسبوق حيث إ
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لدى البنوك تعرضها لالقراض واملزيد من مشرتى السـندات وحتـى إذا مل يكونـوا جـديرين 

بتلك السندات فمن غري املحتمل أال يكونوا غري قادرين عىل الوفاء مبا علـيهم مـن ديـون ، 

أي رهانات ( لبنك عروضا لرهانات عقارية ذات مستويات دينا وكان من املقبول أن يقدم ا

وأن يعرـضـوا ـجـداول لـلـدفع حـتـى إذا كاـنـت ـفـوق ) عقارـيـة ـلـذوى اـلـدخول املـحـدودة 

استطاعة املالك ، وعموما فإن املالـك لديـه أصـول ذات قيمـة آخـذة يف االرتفـاع ، ولـذلك 

 فـام عليـه إال إعـادة جدولتـه عندما يحني أجل الدفع ويكون املالك غري قادر عـىل الـدفع

 . برشوط أفضل ويستمر الدفع 

 دقيقة عند بيانهـا أن الطفـرة العقاريـة يف 14/1إن الرسوم التوضيحية يف الشكل  

 كانت غري مسبوقة وقد يبدو األمر غريبا لشخص اشـرتى وبـاع 2007 و 1997الفرتة ما بني 

أن الربح قد جاء من موقع متحسـن منزال وحقق ربحا يف هذه الفرتة ، وقد يرجع هذا إىل 

، ورمبا أصبح منزلك مرغوبا فيه بشكل أكرث ألن املدينة توسـعت بحيـث أصـبح منزلـك يف 

وسط املدينة ولكن قد يكون سعر البيع الخص مبنزلك معادال لسعر منزل يف موقـع عليهـا 

 . إقبال أقل ، وعموما ، تذكر أن عليك أن تخصم التضخم من أرباحك 

 وطبقـا 2007ل هذا السـيناريو اتجاهـا خطـريا وهـو أنـه بحلـول عـام يعد تجاه 

مـن عمليـات الرشاء للمنـازل كانـت % 21للجمعية الوطنية ألصحاب العقارات ، اتضح أن 

عىل يد املستثمرين وقد يكون هذا تقديرا أقل من القائم فعليا ألن املسـتثمرين عـادة مـا 

 ثم تشرتي منزال آخر ثـم تخليـه ، وتشـرتي يخدعون البنوك ، فأنت تخىل منزال ليك تؤجره

وبـالطبع يـدفع أقسـاط ( الخ فاملستثمر قد ميتلك عرشة منـازل يف سـجالت البنـك .. ,آخر 

 منزل

وعادة ما تخلق الطفرة مسـتثمرين يشـرتون أو يبنـون املنـازل ويعملـون ) واحد لكل بنك

فـرة يف العقـارات ارتفـع عىل تحقيق ربح من جراء البيع أو اإليجار وكلام ارتفع معدل الط

عدد املستثمرين هذا باالضافة إىل أن الرهون العقارية التي ال تتطلب دفعة مقدمة تزيـد 

   .من أعداد املستثمرين 
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كلام زاد تدفق املستثمرين زاد االحتامل بأن عـرض املنـازل يفـوق الطلـب عليهـا  

تسـاهلة جـدا يف إصـدار عىل الرغم من أن ذلك كانت تخفيه الحقيقة بأن البنوك كانـت م

الرهون العقارية ، هنا قد يجد املستثمرون مشكلة يف عملية البيع وبالتـايل يتحـتم علـيهم 

تخفيض أسـعار البيـع أو حتـى البيـع بالخسـارة ، ويالحـظ أن كثـريا مـن النـاس يحـاولون 

التخلص مـن املنـازل قبـل أن تـنخفض األسـعار كـام أن أصـحاب املنـازل املرهونـة عقاريـا 

ون أن هناك نوعا من عدم العدالة بشأن منازلهم حيث أن منازلهم اآلن تقـدر بسـعر يجد

أقل من األموال التي اقرتضوها لرشائهـا ويالحـظ أن البنـك ال يقـدر عـىل إعـادة الجدولـة 

 . برشوط مريحة كام أن أصحاب املنازل ليس لديهم الدافع للتضحية بالدفع 

 ييل مؤرشاألسعار العقارات األمريكية يعود إىل عام لقد صمم عامل االقتصاد الشهري بجامعة

و ليس املنية حـديثا و ذلـك , و يبنى هذا املقياس عىل اسعار بيع املساكن القامئة  , 1890

و يقدم هـذا املـؤرش قيمـة السـاكن , من أجل لتتبع قيمة املباين  كاستثامر عليى مر الزمن

 .نباره تاثريات التضخموا ضعا يف اعت,  عاما 118بشكل متسق عىل مدار 

 فإلن سعر املنـزل املنـاظر لـه كـان ميكـن 1980 دوالر يف عام 100000إذا بيع منزل  مببلغ 

    2006 دوالر يف عام 120000 و يقدر سعره مببلغ 1920 دوالر يف عام 66000بيعه مببلغ 
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الطبعـة ,"ةالزيـادة غـري الرشـيد" روبـرت شـيلر  , املصـدر, الطفرة العقارية  : 14/1شكل 

 دار نرش جامعة برينستون , 2006,الثانية

ولكن ما الذي جعـل االنهيـار يف الطفـرة العقاريـة الحديثـة غـري عـادي يف آثـاره  

التدمريية؟ إنه التحـول والزيـادة التـي طـرأت عـىل ديـون الـرهن العقـاري حيـث سـيطر 

در اإلشـارة إىل أن أصحاب التعويضات عىل أصول البنوك مام أدى إىل إفالس البنوك كام تج

 . عملية الزيادة مرت بثالث مراحل 

 

 ) 1 ( رقمةزيادال

 

لقد اخرتعت البنوك طريقة لتحويل األصول املعرضة للخطر إىل ذهـب ،  

 حيث ميكنك أن تقدم حزمة من الوعود بالدفع يف حالة تقصري أي مـن أصـحاب 
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سوف تقل ، ويطلق عىل هذه العقارات عن الدفع وبالتايل فإن نسبة املقرصين عن الدفع 

 ، ولـقـد كاـنـت تـلـك االلتزاـمـات يف معظمـهـا تتعـلـق CDOالحزـمـة االلـتـزام ـبـدفع اـلـدين 

بالرهون العقارية ثم رسعان ما اضيف إليهـا ديـون الكـروت االئتامنيـة وديـون السـيارات 

ويالحظ أن مكونات تلـك االلتزامـات متثـل كـل أرجـاء البلـد ولـذلك فهـي ليسـت عرضـة 

ات اإلقليمية فإذا ما تركـزت كـل الـديون يف بنسـلفانيا فـإن البطالـة املتزايـدة يف لالنكامش

 . بنسلفانيا قد تتسبب يف الكثري من أوجه القصور يف السداد

عـىل أربعـة مسـتويات مـن  CDOمطلوب من الناس أن يستثمروا تبعا لنظام الـ 

ن هناك نوعـا مـن املبادلـة ، ويشار إىل أ) هذه املستويات يطلق عليها الفروع ( املخاطرة 

أي أن الناس يوصـلون (  نوع الربح متوقعا  CDOبني املخاطر والوائد ، فإذا ما جعلت الـ 

، هنا ميكن السداد عىل كل املسـتويات ) نشاطهم يف الرهن العقاري ودفع كروت االئتامن 

ح ميكـن أن بـرح أقل مام هو متوقع ، هنا ميكن القول بـأن أي  أن الرب، ولكن دعنا نفرتض

 املخـاطر فـإنهم لأوال ، وطاملا يتحمل النـاس أقـ)  أ (يستخدم يف الدفع عىل املستوى رقم 

 ايحصلون عىل أقل معدل يف األربـاح عـىل الـرغم مـن أنهـا أعـىل مـن فوائـد البنـوك ، أمـ

أمـا املسـتوى ) جـ(شبه املستوى رقم يفهو يتيح معدل ربح أعىل قليال و" ب"املستوى رقم 

 فهو يستحق الدفع يف النهايـة ولـذلك عنـدما يجنـي املسـتثمرون األربـاح فـإنهم )د (رقم 

أية خسارة حينئـذ ال يتقـاىض  CDOيحصلون عىل أعىل معدل يف اإليرادات وإذا مابني الـ 

أحد أية أرباح ثم تبذل جهود لتقليل آثار تلك الخسائر فاملستويات الدنيا من املفرتض أنها 

 املستويات العليا فإن كل فرد يـدرك أنـه  إىل إذا مل تصل الخسائرمتتص الخسائر أوال وحتى

قد خرس أمواله فهو ميتلك عقارا ال قيمة له متثل عوائده مشكلة لصاحبه وبالتايل ال ميكنـه 

 ) . فمن ذا الذي يريد رشاءه ( بيعه 
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 ) 2(الزيادة رقم 

  

لـيـات ـخـارج نـطـاق  االـسـتثامرية الـكـربى ترـيـد مواـصـلة تـلـك العمكاـنـت البـنـوك

القوانني التي تنظم البنوك ، فكل ما كان عليها أن تفعله هو أن تنشئ كيانـا وتطلـق عليـه 

ثم تقوم تلك املؤسسة باالقرتاض من البنك ورشاء األصول ) SIV( مؤسسة االستثامر املقنن 

هـذا  ، ومل يكن  CDOاملطلوبة ثم تقوم بالترصف الفعيل يف تلك املؤسسات تبعا لنظام الـ

بالسوء الالفت للنظر ولكن هذه البنوك تحت اسم آخر تتخذ الخطوة التالية حيث يبدأون 

 من البنوك األخرى ويديرونها ، فعىل سبيل املثال يتجهون إىل املستويات CDOيف رشاء الـ 

، ورمبـا   CDO ثم يدمجونها فيام يعرف مبربع الـ CDOاألكرث خطورة من العديد من الـ 

 يصبح خطرا مثل والديه ولكن الفكرة هي انك تـنرش املخـاطرة ، ا املولود قدتعتقد أن هذ

يهـا أعـراض الخسـارة ؟ ل تبـدأ ع CDOما وجه االحتامل يف أن املجموعة بأكملها مـن الــ 

ولذلك ميكنك املراهنة عـىل هـذا الحـدث عـىل مسـتويات عديـدة مـن املخـاطرة والـربح 

 بعيدا إىل حد كبري عـن أن يكـون خطـرا ولكـن   يعتربCDOاملحتملني ، حث إن مربع الـ 

 .العدد الكبري من األصول الذي يقف خلفها بالغ التعقيد لدرجة يصعب تقييمه 

 

 ) 3(الزيادة رقم 

  

 أي استثامر للوقاية من الخسارة مبعنى ضد احتامل أال تحقـق من الطبيعي أن تقوم بالتأمني عىل

صـول ال قيمـة لهـا ، وتجـدر اإلشـارة إىل أن املجموعـة  أية أرباح وبالتايل يكون لـديك أ CDOالـ

 دولة وتعترب الرشكة 130 يف تأمني مقرها يف أمريكا ولها عمالء هي رشكة  AIG األمريكية الدولية 

الحكومية الثامنة عرشة يف الرتتيب من حيث الضخامة عىل مستوى العـامل ، ولقـد بـدأت باعطـاء 

 وثيقـة " هم وثيقة تأمني يطلـق عليهـا حخسارة من خالل مناملالك ضامنات لتأمني أنفسهم ضد ال
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عند التوقف عن الدفع ، ولكنها يف نفس الوقت تتهرب من القوانني التي تـنظم " املقايضة 

التأمني العادي ، ولذلك تشرتي وثيقة مثل تلك إذا ما فشـلت الضـامنات يف تـأمني الـدفع ، 

 . يئة نقود أو سندات خزانة  بدفع قيمة الوثيقة عىل ه AIGهنا تقوم الـ

 شيئا غـي معتـاد حيـث سـمحت للنـاس بالحصـول عـىل AIGبعد ذلك ، فعلت  

 الوثيقة بنفس الضامنات حتى لو مل يكونوا ميلكون تلك لضامنات ، فإذا ما باعـت مـا سنف

يكفي من وثائق التأمني عىل ما يكفي من الضامنات لن يكون هنـاك مجـال للتوقـف عـن 

 ذلك األمر تقديم تأمني عىل الـزالزل يف منطقـة ال تحـدث فيهـا الـزالزل الدفع حيث يشبه

ة عىل اإلطالق ،  وأخريا بلغت قيمة الوثـائق الخاصـة بغـري املـالك ثالثـني ضـعفا مـن قيمـ

 يشبه وضع شـخص يف املدينـة اشـرتى وثيقـة تـأمني عـىل اذالوثائق الخاصة باملالك ، إن ه

ات خاطئة عـن املخـاطر ألنهـا قبلـت قياسـات شخص آخر كام أن الرشكة قد أجرت حساب

 . طيبة متضخمة 

 ، فاالقرتاض بضـامن  AIGقد يبدو من الخطأ الرتكيز أكرث من الالزم عىل تأثري الـ  

قد أسهم يف زيادة حجم ) وهو ما يسمى باملالءة ( أحد األصول لرشاء أحد األصول األخرى 

 تنشـئ ضـامنات خطـرة فحسـب ولكنهـا هذا الجبل من األصول ، ويشار إىل أن البنـوك مل

 من بعضـها الـبعض لـيك تحولهـا إىل  CDOتعتقد أيضا أنها سليمة ، فقد قامت برشاء الـ 

  CDO ، وليك تفعل ذلك فهي تقرتض من بعضها الـبعض عارضـة الــ  CDOمربعات الـ 

 إعطـاء بعضـهم من أصوله من خـاللالتي لديها كضامن ، وهذا يعني أن كل شخص يزيد 

عض أوراقا ال قيمة لها هي نفسها التي صنعتها ، فكل بنك متصل بالعديـد مـن البنـوك الب

األخرى يف شبكة معقدة من الرشاء واالقرتاض ، وال يوجد يشء جديد يف ذلـك األمـر ولكنـه 

 .يعني أن الثقة يف بعضهم البعض أمر أساس 
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 البيت يتحطم

  

و التدهور الحاصل يف سوق اإلسـكان ه انهيار هذا الرصح املتزعزع إن ما أدى إىل 

فالناس ذوى الرهون الضئيلة ويف نفس الوقت عليهم ديون كبرية ال ميكنهم الوفاء بدفع ما 

مـن % 97 ، ولنفـرتض أن بنكـا قـد اقـرتض  CDOعليهم ، يف هذه الحالة هبطت قيمة الـ

كـن القـول هنا مي% 5 والتي هبطت بدورها بنسبة  CDOالقيمة السوقية ملا لديه من الـ

بأن بها فائض سلبي وأن البنك قد وجـد نفسـه أمـام أصـول سـيئة حيـث وجـد نفسـه يف 

موقف حصل الناس فيه عىل رهون عقارية يف ذروة الطفرة العقارية وعندما بدأت أسـعار 

املنازل يف االنخفاض تجد نفسك ملزما بدفع مبـالغ ماليـة أكـرب مـن مثـن املنـزل ، وعنـدما 

من املشتقات خطرة وليست سليمة وجدت البنوك نفسـها غارقـة يف اتضح أن نسبة عالية 

ديون تفوق قيمة األصول التي لديها وهنا ميكن القـول بـأن لـديها فـائض سـلبي حيـث ال 

 . ميكن لها إخالء عقارها وإرسال املفاتيح إىل شخص ما 

 إن البـنـوك ذات األـصـول الـسـيئة ال ميكنـهـا االـقـراض وال ميكنـهـا أيـضـا اـلـدخول يف 

عمليات تحويل نقدية مع بنوك أخرى تشك يف أنها تخفي أصوال ال قيمة لها ، ويالحظ أنه 

ال ميكن ألي فرد أن يقرتض من أجل منزل أو تعليم أو أعباء تجارية ويف هذه الحالة تسـوء 

كـام أن الخـائفني مـن النـاس ينفقـون أقـل .حالة أصحاب العمـل ويـزداد معـدل البطالـة 

ع التجزئة والخدمات ميني بالخسائر ، وتجد صناديق التقاعد واألعـامل باإلضافة إىل أن قطا

وما يبدأ مـع % 50الخريية أن قيمة استثامراتهم آخذة يف االنخفاض إىل نسبة قد تصل إىل 

 . البنوك املفلسة يؤدي باالقتصاد ككل إىل االنكامش 

 نفسـها عـىل شـفا االفـالس حيـث تعتـرب  AIGلقد كانت رشكـة التـأمني  

ناديق التأمني مبثابة املشرتين الذين يشرتون الضامنات عـىل رأس املـال الخـاص ص

 عىل سالمة ضـامن  AIGباملستثمرين األغنياء وكانت غالبا ما تراهن بالتعاون مع 
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بنيك معني وكان يعد هذا مبثابة رهان عىل مرشوعهم الخاص حيث كانوا عىل سبيل املثـال 

ات أو السوق ككل ، وكان القليل منها عـىل درجـة طيبـة يتنبأون مبصري أقسام سوق السند

 بالدفع ولكنها كانت تبيـع تلـك التعهـدات  AIGمن الذكاء حيث قاموا برشاء تعهدات الـ

 من ضـمن قالئـل ممـن اسـتطاعوا إعـادة تفسـري دما يكون السوق محققا لآلمال ، فهمعن

تي تصنف عـىل أسـاس أنهـا رسالة التقديرات حيث كانوا يرون أن العديد من الضامنات ال

AAA تعترب خطرة فعال وأدركوا أن الكيان قد ينهار بأكمله ، وكانوا يعرفـون أنـه إذا قـدر 

  AIGوحدث انهيار وأن كل الوثائق والبوالص سـوف تقـدم فجـأة مـن أجـل الـدفع فـإن 

ستنهار ال محالة ولن يحصل أحد عىل أية امـوال ، وبالتـايل ميكـن القـول بـأنهم قـد بـاعوا 

 . الوثائق للمغفلني الذين يبغون الربح 

 بالفعل يف اإلفالس قبل أن تبـدأ معظـم الضـامنات يف التـدهور AIGلقد دخلت  

وليك تثبت نوعا من الثقة يف قدرتها عىل الدفع فقد وافقت عـىل تنحيـة جانـب كبـري مـن 

ربت وكاالت  وعندما بدأ االنهيار اعتAAاألموال كاحتياطي إضايف يف حالة تصنيفها أقل من 

 مل يتـوفر لـديها املبـالغ AIG ولكن AAيف خطر ويلزم تصنيفها أقل من  AIGالتقدير أن 

الكافية من األموال ويف نفس الوقت تعترب كيانا ضخام يجب أال تسـمح الحكومـة بانهيـاره 

 مليار دوالر ليك 85كام أن الجمهور كان قلقا بشأنها ولذلك قدمت لها الحكومة األمريكية 

 . دها عىل الوفاء بالتزاماتها تساع

قد يبدو أن هذا كاف النقاذ صـناديق التـأمني التـي توجـد اتفاقيـات للـدفع مـع  

AIG فإذا  ما وقفت الحكومة معها وساعدتها عىل الدفع ، إذن ما هي املشكلة ؟ ،  

 للوفـاء بالتزاماتهـا قـد AIGاملشكلة هي أن املبالغ املالية التي تحتاجهـا  

رجة تفوق رغبة الحكومة يف الدفع أو عىل األقل دفع ما يكفي الوفـاء ترتفع إىل د

بسعر الرشاء للضامنات ، يرتتب عىل ذلك عدم وجـود ثقـة يف سـالمة االتفاقيـات 

  وبالتايل ال يقبل أحد عىل رشائها مام يعني أن قيمتهـا السـوقية  AIGالتي تربمها 
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ناديق وأخذت املسـتثمرين إىل الهاويـة أصبحت صفرا ، يف هذه الحاة أفلس الكثري من الص

 . معها 

 

 قديروكاالت الت

  

لـقـد جـعـل الـعـرض الـسـابق ـمـن الواـضـح أـنـه ال ميـكـن أن تـقـوم قامـئـة ألي ـمـن   

مستويات املضاعفة دون وجود ما يعرف بتضخم القياس ، فعىل كل املسـتويات ، حصـلت 

خل وكـاالت التقـدير  ، وهنـا تـدAAAكل الضامنات التي كانت فعال خطـرة عـىل تقـدير 

ديز ستاندارد وبورز وإيجان وإي إم بست ، وفيتش وم: الضخمة التي تجري القياس وهي 

، ) مخاطرة متوسطة  ( AAو ) الرشيحة الزرقاء  ( AAAجونز  فهي تصدر تقديرات مثل 

و ) مخـاطرة عاليـة  ( BBو ) مخـاطرة متوسـطة  ( BBB، و ) مخاطرة ضـعيفة  ( "A"و 

"B" )  ملالحظة تحت ا ( و ،C  )  تلك الوكاالت تقدم تقـديرات ) األمل فيها ضعيف جدا ،

ملاذا تتـأرجح  معايريهـا ، وملـاذا مل :  األمر الذي يثري تساؤلني  CDOمتضخمة ملربعات الـ 

يدرك اآلخرون أن التقديرات متضخمة وبالتـايل يعيـدون تفسـري رسـائلهم ؟ فـإذا مـا كـان 

لغ فيه فإن عىل اليقظني مـن النـاس أن يقولـوا ألنفسـهم يستخدم بشكل مبا AAAتقدير 

 . إنه مل يعد يعنيهم الرشيحة الزرقاء ولكن ما يعنيهم هو املخاطرة معلومة العواقب 

 

 توازن القوى بني وكاالت التقدير والبنوك

  

عادة ما تلجأ البنوك إىل وكاالت التقدير من أجـل الحصـول عـىل تقـديرات  

ضامناتهم ، فإذا ما قـدر لهـم أن يحصـلوا عـىل تقـدير يسء ، جيدة قبل أن يقدموا 

 ماهي الوسيلة إذن ليك يحاولوا البيع ؟ فهناك القيمة املضافة يف حالة ما إذا أعطت 

 



177 
 

عرتافـا بأنهـا الوكالة تقديرا عاليا والتي ال يوجد احتامل تخفيضه فيام بعد ألن ذلـك يعـد ا

طا من أجل إرضاء عمالئها فإذا مل تعمل عـىل  وكاالت التقدير ضغووتواجه. كانت مخطئة 

إرضائهم سيذهب العمالء إىل وكالـة أخـرى أكـرث تسـاهال وال يعـودون إليهـا مـرة أخـرى ، 

ويـبـدو أن هـنـاك أـمـورا ـعـدة ال ميـكـن تـصـديقها حـيـث أن وـكـاالت التـقـدير تحـصـل ـعـىل 

لبنـوك تسـاومها مستحقاتها املالية فقط يف حالة اسـتخدام البنـك أو الرشكـة لتقـديراتها وا

كام أن البنـوك تحـتفظ  ,  CDO يف حالة إجراء تغيري عىل الـ AAAللحصول عىل التقدير 

بسندات لدى وكاالت التقدير ، هذا باإلضافة إىل أن املرتبات والوضع الـوظيفي للمـوظفني 

لدى بنوك االستثامر الكربى تتوقف عىل موظفي الوكالة وغالبا مـا يطمحـون إىل الحصـول 

ظائف لديهم يف املستقبل وال يريدون أن يوضعوا عىل القامئة السـوداء لـدى البنـوك عىل و

 . التجارية إذا مل يؤدوا إليهم خدمات الئقة 

ـا ،   ـوها تجنبـه ـاول منافـس ـاليف يـح ـرض تـك ـدير  أن تـف ـة التـق ـىل وكاـل ـب ـع يـج

 حيث إن الـدخول يف أيـة عمليـة للـرهن العقـاري أولضامنات أصبحت غاية يف التعقيد فا

 يصبح مبثابة مضيعة للوقـت واملـال  CDOيف الحزمة الشاملة لـ .. الكروت االئتامنية الخ 

فأين البنك الذي ميكنه أن يدفع لك تكلفة ذلك األمر ؟ ولذلك ، فإنك تقيس املخاطرة تبعا 

 . للنامذج رخيصة االستخدام 

 الرهـون  قامـت بـدمج CDOتعترب النامذج نفسها متفائلة جدا ، ولنتخيل أن الـ 

العقارية من مختلف أرجاء البلد عىل افرتاض أنه إذا كان هناك انخفاض يف أسـعار املنـازل 

يف منطقة ما قد ال يكون هناك انخفاض يف مختلـف املنـاطق ، ففـي الواقـع عنـدما تقـوم 

 تصبح الرهون  CDO يف مربعات الـ  CDOالبنوك بدمج املستويات األكرث خطورة من الـ

 . ضمنة أقل تنوعا العقارية املت

 أيضا السـيارات وديـون كـروت االئـتامن ، ولقـد  CDOوتشمل مربعات الـ 

تنبأت النامذج بأن أسعار املنازل والسـيارات وديـون كـروت االئـتامن ال تهـبط كلهـا 

بشكل جامعي بل تعتمد عىل االحصائيات التي تبني أن كل فئة مستقلة عن األخرى 

 قول يف أسعار املنـازل فإنـه ال ترتتـب عليـه آثـار لك حتى لو حدث انخفاض معذ، ول
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كارثية عامة ، ففي الواقع تعترب قيمة املنزل أمرا أساسيا كام أن الفرصة النهيـار عـام تعتـرب 

 . مرتفعة جدا لدرجة أن افرتاضات النموذج كانت خاطئة 

بشـأن قد يبدو أمرا لطيفا لو أن النامذج تم تغيريها لتضع يف حسبانها افرتاضـات  

ويشـار )والذي ميكن عمله من خالل ما يطلق عليه االحصاء االفـرتايض ( االعتامد املتبادل  

إىل أن الربيد اإلليكرتوين أصـبح اليـوم شـائعا ، وهـذا يبـني أن بعـض مـن يقومـون بوضـع 

 قـرة ويف نفـسن ميكـن أن تـديرها بCDOالنامذج كانوا يقولـون لبعضـهم الـبعض إن الــ 

دير وكانوا يعربون عن أملهم يف أن يتقاعـدوا جميعـا قبـل أن ينهـار  تحصل عىل تقالوقت

 . ذلك الرصح 

كانت النتيجة أن قام كبار املسئولني باستبعادهم إذ مل يكن لدى رؤسائهم الرغبـة  

يف مواجهة قانون تضخم القياس وكانوا يقولون ألنفسهم إن القياس اإليجايب سـوف يـؤدي 

ما إذا كان من يتم قياسهم أقوى ممن يقومون بالقيـاس أمل إىل ازاحة قياس سلبي يف حالة 

لبنوك بأن تؤثر عـىل تسمح املنافسة بني وكالتنا للتقدير مع الوكاالت األخرى عىل العمالء ل

ـنـا ألن نعـطـي لـهـم التـقـديرات الـتـي يرـيـدونها ؟ إن رؤـسـاءهم بحاـجـة ألن تفكريـنـا وتهيؤ

 ما يفضلون املوظفني الذين يطلبـون مـنهم يتفهموا نفسيتهم كام أن أصحاب األعامل نادرا

 . فعل ذلك 

ليست البنـوك هـي العمـالء الوحيـدون التـي تسـعى للقيـاس ، فالرشكـات تلجـأ  

لوكاالت التقدير لتحديد مخاطر املتاجرة مع الرشكات األخرى ، فإذا ما وافقت عىل أن أمد 

و العجز عـن الـدفع ؟ عىل الدفع أ× بعدد من رزم الورق كيف ميكن التعرف عىل قدرة × 

هنا يلزم الوكالة أن تكون حذرة ألن سمعتها عـىل املحـك حيـث أن التقيـيم الخـاطئ مـن 

شأنه أن يؤدي إىل استياء العمالء وبعبارة أخـرى ، هنـاك عامـل يحـول دون قيـام التقيـيم 

 اإليجايب بإزاحة التقييم السلبي ، ملاذا تعمل وكاالت التقدير عىل تضـخيم تقييمهـا بصـورة

 مبالغ فيها يف السنوات العرش األخرية باملقارنة باملايض ؟ 

إن أكرث التفسريات وضوحا هو أن هناك نقطة فاصلة حيث أن ميزان العمالء يتجـه 

  2006نحو البنوك االستثامرية الكربى ويبتعد عن الرشكـات االستشـارية ففـي عـام 

 



179 
 

% 32معقـدة يف حـني أن من مداخيلها جاءت من تقـدير ضـامنات % 44ذكرت موديز أن 

جاءت من عملها التقليـدي يف تقـدير السـندات املشـرتكة وأخـريا يالحـظ أن البنـوك أكـرث 

  . قدبرفاعلية يف التأثري عىل دخل وكاالت الت

 

 من لديه الدافع إلعادة تفسري الرسالة ؟

  

إن الـشـخص الـعـادي اـلـذي ينـشـد تقـيـيام للـضـامنات ال يلـجـأ إىل سمـسـار طلـبـا  

بشأن ما يود رشاءه فالسامرسة يكسبون قوتهم من تلك املعامالت ومييلـون دامئـا للمشورة 

 يف منطقة مـا اللتضليل من حدة املخاطرة ، كام أن كل فرد تقريبا يعتقد أن هناك استثامر

وهي منطقة آمنة عادة مـا يكـون مسـتعدا ألن يـدفع أكـرث مـن فوائـد البنـك أو الفوائـد 

 ويف تلـك املرحلـة تبـدو الضـامنات مغريـة ألن معـدالت املستحقة عىل سـندات الخزانـة،

الفائدة منخفضة وقـد قامـت الصـني وأوروبـا برشاء الكثـري والكثـري مـن سـندات الخزانـة 

األمريكية ومل تكن هناك حاجة لزيادة معدالت الفائدة لجذب املشرتين ، فـوزارة الخزانـة 

ذلـك بتشـجيع اإلدخـار عـىل ترفع معدالت فوائد البنوك أساسا للسـيطرة عـىل التضـخم و

 . االنفاق ، وبفضل تدفق البضائع الرخيصة من الخارج يصبح معدل التضخم ضئيال 

باختصار ، عندما يتضخم التقييم يصبح لدى كل املمثلني نظم دافعة تعمـل عـىل  

 ، ويتوفر هذا لدى السمسار وزبائنه ، أما بالنسبة AAAمنع إعادة تفسري ما يعنيه تقدير 

البنوك فهم أقل احتامال ألن يعيدوا التفسري من رؤسـاء وكـاالت التقـدير فـالجميع لرؤساء 

ينتابهم نوع من خداع الذات قبل أن يتوجهوا إىل وكاالت التقدير ، فعنـدما تقـول الوكالـة 

 تصـبح مطمئنـا ولكنـك تتجاهـل الحقيقـة AAAإنك كنت عىل صواب يف سعيك لتقـدير 

 .  النتائج بأنك بذلك قصاري جهدك للتأثري يف
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 ملاذا ال يهتم أصحاب السندات ؟ 

  

إن عددا قليال ممن يتعاملون مع بنوك االستثامر يتمتعون بالفطنـة ويعرفـون أن 

تقييم الضامنات متضخمة وأن املخاطرة مرتفعة ولكن من مصلحتهم أن يحتفظـوا بإعـادة 

جـم أعاملـك  ألنفسـهم فعـىل مـدار عرش سـنوات ميكنـك زيـادة حAAAتفسري رسالة الـ 

البنكية وبالتايل ميكنك جني األرباح وبالتايل تتقاىض مرتبـا باإلضـافة إىل عـالوات تقـدر بــ 

 يف غضون عقد من الزمن ، من الواضح أنك 30000000 دوالر يف السنة تصل إىل 3000000

استثمرت يف سندات عالية العائد ثم استبدلتها بسـندات الخزانـة اآلمنـة يف اللحظـة التـي 

 . امش فيها عالمات عىل االنكرأيت

ريا الشـخص العـادي أو املسـتثمر العـادي إذ أن ثـإذن مباذا تهتم ؟ إنك ال تشبه ك 

منزلك ومدخراتك ومكافأة  نهاية الخدمة لن يختفوا عند االنهيار العام فقد تفقد وظيفتك 

 1000000ولكنك تعترب أسعد حظا مام لو حققت لك وثيقة استثامر دخال نحيال يقـدر بــ 

 .دوالر يف السنة

 

 

 

 

 

 



181 
 

)15( 

 

 ما الذي يجب عمله ؟

  

ما هي الخطوات واملؤسسات التنظيمية ) قانون السوق ( السوق  : املفهوم الدال

 ؟ 2008التي نحتاج إليها لتحايش األزمات املستقبلية مثل تلك التي حدثت يف عام 

شـملت حزمـة اإلدارة عندما حدثت األزمة كانت مبثابة بداية سيئة ألوبامـا وقـد  

األمريكية للتعايف من تلك األزمة تخفيضات يف الرضائب لصالح غري األغنياء حتى ميكن لهم 

الطـرق ، ( دفع فواتري الرشاء الرضورية ، وبالتايل تراكمت األموال الالزمـة لألعـامل العامـة 

 ملعالجـة جـذور ، ومل يكن ذلك كافيـا) الكباري ، التحكم يف الفيضانات ، والطاقة الخرضاء 

املشكلة وبالتحديد كيفية مكافحة البطالة بشـكل مبـارش والعمـل عـىل إعـادة البنـوك إىل 

 . سابق عهدها وتقديم العون املبارش ملن يفقدون منازلهم 

 

 ما الذي كان يجب عمله ؟

 

 عملت عـىل إعاقـة أوبامـا ولـذلك يصـبح مـن قد تكون القيود السياسية  

قد أنه كان يجب عمله بشكل مثـايل ، فقـد تعنـى املـنح الرضوري الترصيح مبا يعت

الهائلة للواليات أنها  لن تستغني عن آالف املوظفني ، ولكن ضاع هذا االفـرتاض يف 

 ة إىل التمهل قبل أن ينفقـوا األمـوال السياسية حيث كان األمريكيون بحاجالعملية 
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انية أشهر كام كان من املفـروض عىل األعامل العامة األمر الذي يتطلب فرتة من ستة إىل مث

 ، هنا ميكن فحص 1992 وأيضا السويد يف عام 2008تأميم البنوك كام فعلت بريطانيا عام 

دفاترهم ورشاء أصولهم عدميـة القيمـة ومـنحهم األمـوال التـي يحتاجونهـا لـيك يبـدأوا يف 

لرأس املـال تقديم القروض ثانية ، يف هذه املرحلة ومع وجود ضامنات ضد الخسائر ميكن 

ا الخاص االستثامر يف البنوك ولقد تحدثت إدارة أوباما عن جذب رأس املال الخـاص ولكنهـ

 .  يصدقون أن البنوك استثامر جيد مل تفعل ما هو رضوري لجعل الناس

يمـة سـوقية أقـل مـن قعامل املنازل التي كان لها ُت" عند رشاء أصول ال قيمة لها  

ة للبنك ، حينئـذ تقـوم الحكومـة برشائهـا مـن البنـك بسـعر املستحق عليها عىل أنها ملكي

السوق ومل تكـن البنـوك يف وضـع يسـمح لهـا باملسـاومة حيـث إنهـا كانـت تعتمـد عـىل 

يها ، هنـا يصـبح لـدى الحكومة ليك متنحها أمواال إضافية تزيد عىل قيمة األصول التـي لـد

قني وبالنسبة للمورسين فهـم  من املنازل تقوم بتأجريها للمالك السابالدولة مخزون ضخم

يف حالة من الرضا لكونهم بال ديون أما ذوى الدخل املنخفض فيمكـنهم اسـتئجار منـازلهم 

 تفيد يف بعـض الحـاالت ، ةمن دخلهم وبالتايل ميكن القول بأن البطال% 25السابقة مقابل 

 زيـادة وعندما يحصلون عىل عمل ميكنهم البدء يف اسـرتداد ملكيـتهم ملنـازلهم مـن خـالل

 . املبالغ املدفوعة وبالتايل ميكنهم اسرتداد منازلهم يف النهاية 

أثناء الطفرة العمرانية ومن أجل زيادة معدل ملكية املنـازل ، مارسـت الحكومـة  

ضغوطا عىل البنوك من أجل تقديم رهـون منخفضـة للفقـراء املشـكوك  يف قـدرتهم عـىل 

ه من الخطأ اعتبـار ذلـك السـبب الـرئييس ألزمـة الدفع ، ومن الجدير بالذكر اإلشارة إىل أن

 قيـام ا مـا جعـل هـذا االنهيـار شـديدا فهـو بل كان أحد أسباب الطفرة العقارية أم2008

 AAA وقيام وكاالت التقدير بإعطاء تقـديرات عـىل مسـتوى  CDOالبنوك بالعبث يف الـ 

كانـت اسـتثامرات لتلك الضامنات ومل يجربهم أحد عـىل اإلدعـاء بـأن الرهـون املنخفضـة 

 . ُجيدا
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عىل أية حال ، يعترب إسكان الوالية هو الحل الواضح ملشـكلة الرهـون املنخفضـة  

حيث يوفر الناس من ذوى الدخول املحدودة والذين يعـانون مـن فـرص عاملـة متقطعـة 

، طر تتعلـق بعـدم القـدرة عـىل الـدفع منازل بدون رهن عقاري من أي نوع وبدون مخـا

القول بأن إسكان الوالية يقيض عىل الحاجة إىل الرهون املنخفضة ويؤدي إىل وبالتايل ميكن 

 . اندثار املخاطر 

 

 نهيار مرة أخرى ال ا

  

لـزم ُ الواجب اتخاذها للوقاية من االنهيار املسـتقبيل ، ميكـن أن يريبالنسبة للتداب

 يف حالـة القانون البنوك بعمل وديعة عندما تصـدر وثيقـة رهـن عقـاري وتصـادر األمـوال

إغالق الرهان وكشف التحريات أن الرشوط تفوق طاقة املشـرتي ، عـىل أيـة حـال تكمـن 

 . املشكلة يف الترصف مع وكاالت التقدير الخمس الكربى  وخطر التقييم ملستوى عال 

أحد الحلول هو أن تقوم هيئة حكومية بتقييم التقديرات التي تقوم بهـا وكـاالت  

حها ، حيث يفرتض أن تقدم الخمس وكاالت الكربى قامئـة بكـل التقدير ومحاولة كبح جام

الضامنات التي متت املوافقة عليها وكذلك الحاالت التي جرت فيها محاولة ولكن مل يوافق 

عليها وإذا ما تم إعالم تلك الوكاالت أن ما تقدمه ليس قانونيا فذلك يعتـرب مبثابـة وضـعها 

ر الهيئـة الحكوميـة مبـا يجـب اتخـاذه حيـال موضع الشك وهنا يتحتم عىل البنـوك إخطـا

الضامنات مبعنى نقلها إىل وكالة تقدير أخرى وبيان التعـديالت التـي تـم إجراءهـا ، ويـتم 

تـحـذير الوكاـلـة ـبـأال تعـلـن أن الـضـامنات جدـيـدة وـبـدون ـتـاريخ ـسـابق وأن ـتـاريخ تـلـك 

نة عشوائية من  وكالة التقدير الجديدة ، ويتم كل عام فحص عيالضامنات سوف يرسل إىل

 . الضامنات التي قدرتها الوكالة 

 بالطبع ولكن األمر املهم يف هـذا CDOباإلمكان فحص املؤسسات وحزم الـ 

 املقام هو التحقق من اآلليات املالية الجديدة التـي تتخـذها البنـوك لجعـل التقيـيم 
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دير أقـل مـام قدمتـه أكرث تعقيدا وأقل عنفا ، ويف نهاية اإلجراءات ، إذا حدث أن كان التقـ

 . الوكالة يتم تخفيض الضامنات التي قدمت طوال العام بصورة آلية 

هناك شبهة سذاجة يف األمر برمته ، حيث يفهم منه أن الهيئة الحكومية يف مأمن  

من سطوة بنـوك االسـتثامر وأن وكـاالت التقـدير عـىل عكـس ذلـك فالوكـاالت التـي يـتم 

 حني أن املؤسسة التي تقوم بالتقدير هـي وحيـدة وتعتـرب تقديرها ال زالت كثرية وقوية يف

يف العرف السيايس ضعيفة نسبيا كام أن خضوع الهيئات املنظمة تحت سطوة مـن تخـول 

لهم سلطة الترشيع أمر  سائد يف تاريخ الواليات املتحدة وألن هـذه الهيئـة الحكوميـة لهـا 

انها تخفيض التقديرات فإن الرشكات سلطة توقيع جزاءات يف غاية الرصامة مبعنى أنه بإمك

والبنوك تحشد كل طاقاتها لتقوية عضويتها من خالل مندوبني متحالفني يقطعون الطريق 

 . عىل أي طرف يبدى أية مقاومة 

حرص أكـرب قـدر مـن : وللدفاع عـن اسـتقاللنا تتـوافر لـدينا ثالثـة أسـلحة وهـي  

إىل املؤسسات التي تطبق عليها القـانون السلطة يف يد الرئيس قدر اإلمكان وعزل املنتمني 

 مبـارشة عـن حاميـة فرتض أن يكـون الـرئيس مسـئوال بصـفة، وخلق ثقافة املقاومة ، فـامل

سه مـن يالذي يجب أن  يعني رئ" مجلس تقييم التقدير االئتامين " استقالل ما أطلق عليه 

منـاء الـذي يرفـع قبل رئيس الهيئة وأن يكون مسئوال بصفة مبارشة أمام رئـيس مجلـس األ

بدوره التقارير بشكل دوري للـرئيس ، وبعبـارة أخـرى يجـب أال يـؤثر يف اإلرشاف املبـارش 

 هناك تقليد يقوم فيـه الـرئيس املعينـني  يكونللرئيس أي نوع من الوساطات ، ويجب أن

" مع عرشة أعضاء من الكونجرس ـ خمسة من كل حزب حيـث يفتـتح االجـتامع بالسـؤال 

 هذا الشخص ميكن أن يوثق بقوته واستقالله ؟  وال يحتاج هنـا الحصـول هل تعتقدون أن

 وإذا ما قدر للـرئيس أن يعـني شخصـا و يجب أن يجتذب شعبية لتعيين كل األصوات لعىل

 . ما وثبت أنه مطيع فسوف يجد الكثريين الذين يخربونه بسداد رأيه 

اريخ الهيئـات عند التعيني يفرتض أن يتلقى أعضاء املجلس محارضات عـن تـ 

املنظمة وعن الطريقة التي تتفوق فيها اآلليات املالية الجديدة عىل وكـاالت التقيـيم 

 إذ يجب فحص كل االتصاالت الواردة من والصادرة إىل شتى بقاع العامل من مكاملـات 
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تليفونية وبريد اليكرتوين واتصاالت اجتامعية بالضبط كام يفعـل رجـل الرشطـة يف كشـف 

ت مع املجرمني ، وقد ال يكون هذا فعاال يف حد ذاتـه يف أن يعمـل كـأداة تـذكرة أية اتصاال

يومية برسالة وثقافة املؤسسة هذا باإلضافة إىل أن مجموعة الخرباء املعينني تضم محاسبني 

 . ذوى خربة يف املراجع وعلامء يف الرياضيات واالقتصاد 

 مجزيـة يف العمـل والتقاعـد بالنسبة لكبار املوظفني يجب تـوفري مرتبـات وأجـور 

وعندما يكتشف صغار املوظفني أية مخالفات يجب مكافأتهم مببـالغ مجزيـة ، إذ أن عـامل 

املال به عادة ساحرة تتعلق بوضع أي موظف حكـومي يف القامئـة السـوداء مـدى الحيـاة 

يتسبب يف أية متاعب ومشكالت حيث يجب تنقية سجالت من يراد تعيينهم يف عامل املـال 

شكل كامل ومن يرتكون العمل ال يسمح لهم بشغل مناصب يشتم منها رائحة الرشوة مبـا ب

 .يعني أنهم يخضعون للمالحظة ملدة عرش سنوات 

  

 الخرباء يفكرون ويتحدثون

  

 ـمـن مجـلـة 2008ـمـن أـجـل الحـصـول ـعـىل املـسـاعدة اتجـهـت إىل ـعـدد   

ريا بشأن كيفيـة تحـايش الضـامنات االقتصاد الدويل التي تقدم آراء املحررين وأربعة عرش خب

التي تنال تقديرا أعىل من الالزم يف املستقبل ولـوحظ أن املحـررين ميـنعهم جهلهـم بقـانون 

تضخم التقييم حيث يقولون إنه يجب وقـف االمتيـاز املمنـوح لوكـاالت التقـدير ويف نفـس 

بتكـارا فقـد الوقت العمل عىل خلق عدد هائل من خدمات مخاطر االستثامر أكرث نشـاطا وا

يقدم هؤالء القامئون الجدد بالتقييم نصائح مفيدة للرشكات التي تـود معرفـة املخـاطر مـن 

جراء التعامل التجاري مع شخص آخر ، ولكن عندما يتقدم إليهم أي بنـك اسـتثامري بطلـب 

لتقدير الضامنات فإن نفوذ البنك كعميل قد يفسد تلك الوكاالت الصغرى رمبا بشكل أسـهل 

ن يفعل مع الوكاالت الكربى القامئة حاليا ، ويف ظل الفوىض الناشئة من وجود العديـد مام كا

 من التقـديرات مييـل النـاس ألن يسـألوا السمسـار الـذي يتعـاملون معـه فـيام لـو كـان تـم 
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تقييم السهم بشكل مالئم وأنهم يعتمدون عىل وكالـة تقيـيم سـيئة ينقسـم األربعـة عرش 

 فبعضهم يرون أن التقيـيم يجـب أن يكـون حكـرا عـىل الوكالـة خبريا إىل ثالث مجموعات

سـلطة أكـرب يف تنظـيم ) SEC( الحكومية أو عىل األقل اعطـاء لجنـة الضـامنات والتبـادل 

تعترب مثاال ممتـازا للجنـة التـي ) SEC( السوق وآخرون يرون أن لجنة الضامنات والتبادل 

 يعني أن أية وكالة حكومية سـوف تلقـي تسيطر عليها املؤسسات املفرتض أنها تراقبها مام

نفس املصري ولذلك ال ميكن فعل أي يشء ، ولقد حاولت بالطبع أن أجد طريقا وسـطا بـني 

هذين الفريقني قد يؤدي إىل يشء طيب لفرتة طويلة من الزمن ، أمـا الفريـق الثالـث فـال 

 عملـه مـن أجـل يقول شيئا عىل اإلطالق ، وباختصار ، ال أعتقد أن هنـاك وعيـا مبـا يجـب

  . 2008الحيلولة دون تكرار أزمة 

يحب بعض الخرباء نوعا من اللغة ال يساعد عىل تثقيف العامة فعىل سبيل املثال  

تلعب وكاالت التقـدير دورا هامـا مـن خـالل تقليـل التضـارب " ، قد يقول أحد األشخاص 

 وعندما كان الصحفي املعلومايت ولكن ال يبني كيف ميكن مساعدتها عىل لعب هذا الدور ،

املشهور روبرت فيسك يلقي خطابا يف إحدى الجامعات املتميزة سأله األساتذة عن كيفيـة 

" توقفـوا عـن كتابـة النـرث السـام " جعل عملهم مرتبطا بالجامهري العريضة أجاب بقولـه 

ظل األساتذة صامتني ألنهم يف حرية من أمرهم حيث و فلقى تصفيقا حارا من قبل الطالب 

ن الصحف ترفض مقاالتهم إال إذا كانت مكتوبة بلغة تبني أنك متفق مع توجهاتها ، ومن إ

املؤسف أن نقص الوعي باملفاهيم يخـدع اآلالف ويحـرمهم مـن فرصـة أن يكونـوا مـراقني 

 .ناقدين لعرصهم 

 

 النرث السام

 

خـذ مـثال سـوقا يعـرف فيـه " تقليل التضارب املعلومـايت " لتفسري عبارة   

يارة مستعملة حالتها جيدا ولكن املشرتين املحتملني ال يعرفون ، حيث صاحب س

يفرتضون أن حالتها تشبه حالة كل السيارات املعروضـة للبيـع ولـديهم نـوع مـن 
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الشك يف أنها عدمية القيمة ، ولذلك يعرضون سعرا أقل مام يقدره البـائع مـام يسـتتبع 

لقـد تالحـظ اآلن أن حالـة  السوق ، ات املستعملة الجيدة منانسحاب أصحاب السيار

السيارات املستعملة املعروضة للبيـع آخـذة يف االنخفـاض وينطبـق نفـس القـول عـىل 

أفضل أنواع السيارات املعروضة للبيع حتى يأيت يوم ال تعرض فيه سـيارة جيـدة للبيـع 

ي عىل االطالق ، وكل ما يعرض ما هو إال سـقط املتـاع ، ويشـار إىل أن االقتصـادي الـذ

وضع هذه النظرية قد تلقى العديـد مـن الطلبـات لالطـالع عـىل بحثـه مـن املهتمـني 

باألشياء عدمية القيمة يف السوق ولنطبق ذلـك عـىل الضـامنات ، فكـل فـرد يعـرف أن 

البنوك التجارية لن تقدم معلومات دقيقة بشأن قيمتها وتكـون النتيجـة أن الضـامنات 

ذلك من خالل تقديم تقدير موضوعي للضـامنات التي تقدمها تصبح عدمية القيمة ، ول

ميكن لوكاالت التقدير القضاء عىل عملية تضـارب املعلومـات وضـامن قـدرة املشـرتين 

والضـامنات ) كالسـيارات مـثال ( عىل اختيار من بني الضامنات التي ترتاوح ما بني آمنة 

 .الحظرة 

  

 

 املعلومات املضللة كسلعة تجارية

  

 واضـح 2008 مثـل أزمـة  املنظم عن الوقاية من املـآيسإن عجز السوق غري 

وجيل ، إنه حالة خاصة عن موضوع سبق وأن تحدثنا عنه وهو أن السـوق نفسـه ال 

ماهية السلعة التجارية ، ويالحظ أن تقديم معلومات زائفة قد يكـون  ميكنه تحديد

ا ـ بالنسـبة ملـن أمرا مربحا ، عىل األقل بالنسبة ملـن يبيعونهـا أو ـ عـىل األقـل مؤقتـ

يشرتونها إذا ما عملت املعلومات عىل رفع قيمة أصولهم ، ويشار إىل أنه من السـهل 

أن ننىس أننا قد قمنا بتنظيم تدفق املعلومات للوقاية من الظلم واملـآيس الشخصـية 

مبعنى أن شخصا من داخل املؤسسة عىل علم ( ، إننا نحاول منع التجارة من الباطن 

  وشك اصدار بيان جيد أو يسء عن أرباحهـا وبالتـايل يتسـبب يف بأن الرشكة عىل
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، إننا نحاول حامية املستهلكني من أولئك الـذين ) كارثة عن طريق البيع أو الرشاء لألسهم 

يحاولون أن يبيعوا لهم سيارة غري آمنة أو منزال يصعب انقاذه عند تعرضـه لحريـق ، لقـد 

 . لحامقات حان الوقت النقاذ البنوك من تلك ا

ن سـوق ال زلنا نسمع الكثري مـن أولئـك الـذين يطلبـون منـا أن نصـدق أن قـانو 

 ، والرادع الوحيد لهم هو وجود أناس مثلك ومـثيل يعلمـون السندات غري رشيد وغري مجد

جيدا كيف تعمل األسواق وبالتايل ال يصدقون ترهـاتهم ، ويقـف بجانبنـا املفكـر العظـيم 

عندما يصبح تطور رأس املال لبلـد مـا أشـبه بنـاتج ثـانوي "  يقول جون ماينارد كينز الذي

 . ألنشطة كازينو فإن هذا يدل عىل أنه يسري يف الطريق الخطأ 

 

  2011أزمة 

 

 2008إننا ان يف قبضة أزمة مالية أخرى ، وهي تعتـرب جزئيـا إحـدى نتـائج أزمـة  

تسـتعيد عافيتهـا ، ويف حيث اضطرت الحكومات القـرتاض األمـوال لـيك تقرضـها للبنـوك و

باسـتثناء األمـوال التـي ( الواقع استطاعت الواليات املتحدة اسـرتداد غالبيـة تلـك األمـوال 

، أما مشكلتها الرئيسية فهي نظرا ألنها مل تعمل عـىل تنشـيط ) أقرضتها لصناعة السيارات 

ة ، وهكذا اقتصادها بشكل كاف ، أصبحت تعاين من بطء يف النمو وارتفاع يف معدل البطال

انخفض عائد الرضائب  باإلضافة إىل خسارة ما يقرب من أربعة تريليون دوالر يف الحـروب 

بالنسبة لبعض الدول األوربية فإن حالتها أسوأ بكثري حيـث ال يزالـون يعـانون و الخارجية 

 ( 2008مـن دـيـون ضـخمة وقـعـوا عليـهـا وأقتصـادات ـضـعيفة مل تتـعـاىف نهـايئ ـمـن أزـمـة 

 واالستثناء الوحيـد هـو املانيـا التـي حققـت معـدال)  انخفاض عائد الرضائب باإلضافة إىل

 أما اليونان فهي األسوأ ألنهـا أظهـرت إهـامال ماليـا مبعنـى أنهـا 2010جيدا للنمو يف أوائل 

 . واصلت االنفاق مع تدهور املداخيل 
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ة لدى البنوك األمريكية واألوربية طائفة جديدة من األصـول التـي أصـبحت سـام 

 تواجه خط العجـز  عـن بدو أنها يف أمان ولكنها اآلن لحكومات كان ياحيث قدمت قروض

السداد ، ولذلك ، قد تحدث أزمة بنكية أخرى ولكن يف هذا الوقت ال توجد إال دول قليلـة 

 . يف وضع يسمح لها بإعطاء البنوك األموال التي تحتاجها ليك تبقى عىل قيد الحياة 

 

 األمرييك ؟هل ينهار االقتصاد 

 

بإمكان أوروبا أن تتسبب يف انهيار العديد من البنوك األمريكية وال يهـم رد فعـل  

الواليات املتحدة من حيث محاولتها توسيع االقتصاد بـأقىص مـا لـديها ، حيـث أن الشـلل 

 قد أفزع الكثريين كام يبدو أن األزمـة بـني مـن 2011السيايس الذي أعاق أمريكا يف يوليو 

قد ) بعد انتعاش االقتصاد ( خفيض االنفاق اآلن ومن يريدون تخفيضه فيام بعد يريدون ت

تصيب الحكومة بالشلل ومتنع أمريكا من دفع فوائد ديونها أو حتى املرتبـات الحكوميـة ، 

ولقد توصلت األحزاب السياسية إىل تسوية جعلت األمـور أسـوأ مـام كانـت عليـه ، ففـي 

مة من منعت الحكو% 9تصاد من الركود وتزيد البطالة عن الوقت الذي كان يعاين فيه االق

 . نفاق لخلق وظائف جديدة تنشيط االقتصاد من خالل اإل

إن ما يقع يف خلفية الصورة هـو أن الواليـات املتحـدة تعتمـد عـىل املسـتثمرين  

األجانب لدعم ديونها ، وتلعب الصني دورا رئيسيا حيث تستثمر ثلثي مدخراتها يف أمريكـا 

 خـالل رشاء سـندات الخزانـة األمريكيـة وضـامنات أخـرى ، ويقـدر رئـيس االحتيـاطي من

 تريليـون دوالر أمـرييك يف نهايـة 2الفيدرايل بن برينانك حجم الودائع الصينية مبا يصل إىل 

 ، وعموما ال يبدو أن هناك خطرا مبارشا بأن املسـتثمرين األجانـب سـوف يسـحبون 2010

 . أموالهم 
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حايل يشعر الناس يف مختلف بقاع العامل أن دولهم أكرث عرضة للعجـز يف الوقت ال 

عن السداد من الخزانة األمريكيـة ولـذلك يسـارعون برشاء سـنداتها ، وطاملـا أن صـادرات 

الصني إىل أمريكا تفوق واردتها فهي مضطرة إلقراض أمريكا حتى تتمكن من دفع مثـن مـا 

يت يوم وينتهي فيه االعتامد االقتصادي ، وبالنسبة تصدره الصني إليها ، وعىل أية حال قد يأ

للصني ـ ليك تتحاىش االنكامش ـ فإنها تدخر قليال وتنفق املزيد عـىل أعـامل عامـة إضـافية 

 . وذلك لتنشيط اقتصادها ويف هذه الحالة قد ال يتوفر لديها الفائض الذي تحتاجه أمريكا 

يف تكبيـل الحكومـات ) ذلـك مـن ركـود ومـا يتبـع ( لقد تسببت البنوك املفلسة : ملخص 

عجـز الحكومـات عـن ( بالديون واآلن تهدد الحكومات املفلسة يف تكبيل البنوك بالـديون 

، وإذا كان كل من الحكومة والبنوك مفلسني ، فإن الدولة تضـطر ألن ) إصدار أوراق مالية 

هـا تصـبح بنوكهـا متد يدها إىل الدول األخرى ، وإذا مل يكـن لـدى الـدول األخـرى مـا يكفي

مهددة ويف هذه الحالة سوف يتوفر لديهم موارد أقل إلعالة بنوكها ، فاالستثامر الصيني ال 

ميكن أن يعول النظام بأكمله وقد ال يكون مريحا كثريا ولكن أمتني أن يكون تحليل السوق 

قد سـاعدك عـىل فهـم السـبب يف أننـا نـرى أخطـر كسـاد عـاملي منـذ الكسـاد الكبـري يف 

 .الثينيات ومع ظهور هذا الكتاب يف األسواق ميكنك أن تعرف النتيجة الث
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)16( 

 

 ما الذي يقوله العلامء بالفعل عن العلم :الحقيقة 

 

 الثالثة فصول التالية هي محاوله لتجعلـك ضـد :   هي نصالحقيقة) 14(املفهوم الخاطئ 

 تفكري الناقد سوف أبـدأ بنقـد لفكـرةأواملفاهيم التي تعوق العقالنية والالتصورات الزائفة 

 .ي بالحقيقة بشأن السلوك اإلنساىن والكون الطبيعأن العلم ليس بوسعه أن يخربنا 

طبيعـة ,الحقيقة هـي نـص ، مفـاهيم الحقيقـة ، بنـاء الحقيقـة :النظرة العامة التمهيدية 

 املعرفـة ، إميانوبـل كانـت ، التغـريات إجتامعيـات التقدم العلمـي ، مـاذا قـال الفالسـفة ،

 نفسـها بنفسـها ، كراهيـة كلمـة ، حتـى  الحقيقـة  نسـبيةاملتعددة للحقيقة ، كيف تدمر

 . ًمخبويل العقل بإمكانهم إن يعلمونا شيئا 

أوضـح  كـارل سـاجن ، رغم إن ال أحد منا يكرس نفسه للعلوم الزائفة مثل علـم التنجـيم ،

ًالكواكب والنجوم كبرية جدا ، إال إنها عبارة عـن تجمعـات مـن تبدو  بينام ه أن  الفلكعامل

 يكـون لهـا أي تـأثري عـىل القاذورات واملعادن والغاز وما إىل ذلك ، ومـن غـري املحتمـل أن

ن موقـع األشـياء إذا كان هناك أي شخص يؤمن بالفعل أو, ًكام إنها تبعد عنا كثريا ,أقدارنا 

ىف الغرفـة ، ن يعتقـد أن األثـاث ً عليه أيضـا أه أهميه ، فإنالده ل مياملحسوسة عند وقت 

نـوار وخالفـه  للمناضد واملقاعـد واألله نفس التأثري  فاملوقع املحددعىل الرغم من صغره  

نيـك عـام تعتقـد فأنـا ال  إذا كـان هـذا ال يثو, وثيقة باملوضوع   ذا صلةلهو بشكل واضح 

 . أعرف ماذا أقول لك 

ربعني سنة املاضـية ، فرمبـا تنتابـك الشـكوك ك ، إذا كنت ارتدت الجامعة ىف األ    ومع ذل

  .ملسلك الوحيد ملعرفة هذا العاملا  وجود عامل حقيقي ، وهل العلم هوبشأن
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 هي نصالحقيقة 

 

 هذه الجملة أصبحت شائعة مثل الرصخة الحاسدة لهـؤالء الـذين ينكـرون أن إن

ن واضح أننـا تخلـق الحقيقـة ، بالفعـل ، إلم أن يستكشفه ال بإمكان العا حقيقياهناك عامل

األعداد الضخمة للبرش تخلق حقائق متعددة عندما يطرح كل فرد النسيج الخاص به مـن 

 . الكلامت أواألفكار حول العامل 

 مثل ذلك العـامل الواحـد الحقيقـي الـذي كيف تم الزج بالناس إىل الشك ىف أن هناك شيئا

  يعيش فيه البرش ؟

ن وأنا معهـم ، إن هـذا العـامل  يعيش فيه أناس آخروا واحدايأنا اعتقد أن هناك عال طبيع

وسوف يستمر هذا العامل يف التواجـد )  مليار عام 13حوايل (  قبل خلق البرش اكان موجود

 . ًحتى بعد أن نرحل جمعيا 

ن كل كا من سلسلة من سوء الفهم والتي لقد نشأت فكرة أن الحقيقة غري ذاتية 

هنـاك خطـأ يف فهـم :  مفاهيم خاطئة ة إىل وجود خمسو تشري األرقام , منها يعضد اآلخر

التفاسـري التـي يسـتخدمها النـاس لجعـل  أن ون مفـاهيم الحقيقـة تختلـف ، أبـ الحقيقة

العلـم لـيس " تـاريخ العلـم يقولـون أشـياء مـن قبيـل  كُتـاب و أن ، ت معنـىالحقيقة ذا

ن هذه األخرية تشـري إىل أ.  املعرفة ، واجتامعيات" بشأن العامل  مابإمكانه إن يقرر حقيقة 

" نـه فقـط ملجتمعـات والـذي مـن شـأنه أن يثبـت أالعلم يتواجد فقط يف نوع معني من ا

 ."نسبى 

  

 مفاهيم الحقيقة

 

أن املخلوقات املختلفة والناس عـىل اخـتالفهم لـديهم يف ليس هناك شك 

ف برصه ـلـيس الـشـخص اـلـذي كُــف, لحقيـقـي ـغـري اعتيادـيـة ـعـن الـعـامل امـفـاهيم

ومـع .ية أي يش عىل اإلطالق ونجم البحر ليس بوسعه رؤ.ن يرى السامءمبقدوره أ

 ن هؤالء الذين يتمتعون بالقدرة البرشيـة العاديـة عـىل اإلبصـار يـبرصون ذلك فإ
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  ن يدفعون مثـن مفـاهيمهم الخاطئـة فقـط اآلخروالعامل بالكامل أكرث من اآلخرين، وهؤالء

خـذ حـذرك مـن الكوكـب , لديهم املقدرة عىل اكتشاف علـم الفلـك فهؤالء املبرصون أما 

إذا مل تستطع أن تعمل و, الضخم الذي يقرتب من األرض، وكن يف وضع ميكنك من إبعاده 

 وكذلك نجم البحر سوف يلقون نحبهم مـثلهم مثلنـا رصعىل تغيري اتجاهه فإن مكفويف الب

 .ًجمعيا 

حدث فيـه أحـداث حقيقيـة  ـا واقعيـا نفس املصري ألن هناك عاملنهم يشاركونناإ

 الـبعض يعـاىن بسـبب بعـض , اي نعيشـهن يف هذا العامل بـنفس الكيفيـة التـوهم يعيشو

الشـخص الـذي يكـاد  ف,ات غري دقيقة عن العـامل الحقيقـي املفاهيم التي تعطيهم معلوم

 وجـود واحـة غنـاء عـىل مرمـى ًميوت عطشا يف الصحراء وتنتابه تهيئوات أوضالالت بشأن

 إىل أن ميـأل كفيـه  األمرصل بهضالالت قوية بشكل كاف ، فإنه قد يإذا كانت تلك ال,برصه 

إن الفشـل يف إدراك العـامل ,لكنه سـوف يحظـى بكـف مـيلء بالرمـال باملاء ، يك يرشب ، و

 . الواقعي بشكل دقيق يلقى بظالله ويقرع ناقوس الخطر 

 

  الحقيقةمحتوى

 

يم بسـيطة فـنحن نفهـم العـامل فكرتنـا عـن العـامل الـواقعي مـن مفـاهكون ال تت

ستخدام نظريات ، مبعنى منظومة من املفاهيم التي تؤكد العالقة بني السـبب والنتيجـة با

وباختبار النظريات بشكل منظم ىف مقابل الخربات أوالتجارب ، فإن العلم يقدم لنا صـورة 

 . س آخر مبقدرته املثل ًمن الحقيقة أفضل كثريا من أى مناف

إذا بـدأت مزرعتـك يف .أقاموا عـاملهم عـىل السـحر والحقـد " الروبو " الهنود 

 السـحرو بالتـايل  جـارك يسـتخدمفرتض أن إنتاج كمية أقل مـن البطاطـا ، فأنـت سـت

أمـا  هي أن تقتله بالسم ،وقد تعتقد أن أفضل وسيلة  اول أن تخرب مزرعته بالليلتح

 نجد أن زراعة محصول واحد يوهن الرتبة وان الحـل رمبايل للرتبة نا بعمل تحلمإذا ق

 يكمن ىف املناوبة ىف املحاصيل مبعنـى تغيـري املحاصـيل يف الحقـل الواحـد إبقـاء عـىل 
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خصوبة الرتبة وإذا شاركنا هذا التوجه العلمي مع الهنـدي فهـذا مـن شـأنه أن يقلـل مـن 

 .   املجاعات يف الهند 

و ًا قـبـل الـصـناعية دامئـا تعتـمـد عـىل الطريـقـة التجريبـيـة إن أفكـار الـشـعوب مـ

 ، خدموا هـذه الطريقـة القيمـةإذا مل يسـت واملالحظة والتي هي النموذج األصـيل للعلـم ،

  -: فعىل سبيل املثال, فإنهم لن يعيشوا

نهـم يفهمـون الحقيقـة إ,الصيادون يراقبون السمك وحركته ، وعند اقرتابه يرمون الشـباك 

 لون يف األداء عندما يستخدمون شيئامالً عندما يطبقون الطريقة العلمية ، كام يفشًفهام كا

كثريا يف تفسري الحقيقـة ، عادة ما يساعدنا املنطق  باملناسبة ، و, آخر غري الطريقة العلمية

لدرجة انه لن تجد أي شخص ال يستخدم املنطق ، رمبا تكون االفرتاضات الرئيسـية خاطئـة 

فقط السحر بوسعه أن ينقل البطاطا ، : عىل سبيل املثال . ستنتاجات خاطئة نتج عنها اوي،

لكن عند االعتامد عىل مالحظات . هذا حدث بسبب السحر و  محصول البطاطا قد اختفى

ها ورضورية من أجل  مواصلة الحيـاة نهم يصلون إىل استنتاجات موثوق ب االفرتاضات ،فإو

ح لهم بتناول طعـام مـا يثة إذا تساءل األطفال ملا  ال يسمحديف الثقافات القدمية لغينيا ال.

فان األب سوف يجيب انه سام ، منطق سليم، كل ما هو غري متاح أو صعب املنـال يكـون 

 ،الناس قد تـرفض اسـتخدام املنطـق ،لكـن بقـدر رفضـهم اسـتخدام النطـق ، فـإنهم اسام

 .يعرقلون قدرتهم عىل تفسري وفهم الحقيقة

  

  العلميطبيعة التقدم

 

هناك دليل وافر و, طئة عن تاريخ العلم تربك الناس إن املفاهيم الخا 

ًأن العلم يف بعض األحيان يقف عاجزا عـن بعـض األشـياء مـا مل يـتم ب القولعىل 

التفسـري عـىل سـبيل املثـال  .  أو األداء تغيري الطريقة املعتادة واملقبولـة للتفكـري

 .  هـو املكـان والزمـان   وكونهـا قـوى فاعلـةالخاص بالسمواتامليكانييك لنيوتن و
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نظريـة فلكيـة  ةوكنتيجة لذلك ،فان بعض العلامء قالوا أنهم ليس بوسـعهم أن يأخـذوا أيـ

كـام أن , وا ببناء منوذج مامثل لهـا يف ورشـة اإلنشـاءات امليكانيكيـة مأخذ الجد ما مل يقوم

عـىل سـبيل .ا ان النمـوذج حقيقيـاملشكالت املتعلقة بنظرية الجاذبية تم التعامل معها وك

لكـن إذا .معادالت نيوتن والتـي تنبـأت مبـدار كوكـب عطـارد كانـت غـري صـحيحة املثال 

 هنـاك كوكـب أقـرب دأت تفسريها بطريقة آخري كأن يكونتوقفت عند هذه النظرية وب

إىل الشمس من عطارد ، كوكب يصعب علينا رؤيته وهو الذي قام بسحب كوكـب عطـارد 

) هـو رأى بقعـة(  ذلـك الكوكـب  ، حتى أن أحد علامء الفلك اعتقـد أنـه رأىخارج مداره

 من أكادميية ديجون ميدالية ق عليه أسم فولكان ، وحصل عىل وإطل

كام أشار اينشتاين ، عليك بتحطيم منوذجـك امليكـانييك قبـل ترشع يف نظريـة  

 و,واضحة الغري ألشياء عىل نيوتن أن يفرس بعض ابديله ، وبدون نظرية بديلة ، فإنه يصعب 

نهم سـيجدون حـالً ، يف النهايـة ،  وتافهة ويزعمون أأن هذه األشياء محريةالعلامء قد يعتقد 

جعلهم اينشتاين النموذج امليكانييك وأثبت أن شكل الفضاء وليس القـوى ميكـن أن يـوثر يف 

 ثقيلـة عـىل رةقط كـتغري عند اقرتاب أجسام ساموية ، عندما تسياملدارات وأن شكل الفضاء 

الشـمس تحـدث شـكل قمـع أومدخنـة يف كـذلك بطانية ، فإنها تخلق شكل  قمع أومدخنة 

يتحركـون ( الفضاء يف جوارها ، والكواكب تدور حول هذا القمع بـدون الوقـوع يف الشـمس 

ًأنظر والحظ ، عندما تقتبس شكل القمع قريبا جدا من الشمس ، حيث يقـع ) برسعة كبرية  ً

 فأنت بحاجة لنموذج جديد للعلم يك ..لذاعندها تحصل عىل املدار الصحيح كوكب عطارد ، 

خلـه  دايتقدم ، لكن الحظ أن النامذج ال تعنـى أن العلـم نفسـه هـومجرد منـوذج ، يشء مـا

ن النموذج يعرف وكأنـه  أجعلنا نبقى محبوسني بداخله دون الوصول إىل الحقيقة ، فيام عدا

املعتادة للتفكـري عـىل األصـح توضـح كيـف أنـه مـن الصـعب أن إن تغيري الطريقة ,حقيقي 

تخرتع نظريات جديدة بشكل أسايس يف حني أن هناك نظرية قدميـة ناجحـة موجـودة عـىل 

  يك تخترب النبوءات ، وان هـذا الـدليل هـو حـدث  الساحة ، الطريقة العلمية تستحرض دليال
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 الدليل منوذج إىل آخر ، غياب ن حقيقي يحدث خارج النامذج عند وجود تقدم مفاجئ  م

 .  أقرب نحو الحقيقة ا نظرية تعطى توجهةيحدد لنا أي

 

 ما قاله الفالسفة

 

هل بوسعنا أن نقول إن نظرية علمية مـا : فالسفة العلم يناقشون معضالت مثل 

صحيحة ؟ إذا كانت اإلجابة بـالنفي ، فـإن العاقـل رمبـا يبـدأ الحـديث عـن العلـم وكونـه 

نـا نـرى مـاذا يعنـى الفالسـفة ري صحيح مثله مثل أي مفهوم آخر وه صالح وغ غريامفهوم

 . حقيقة بهذا الكالم 

نها صـحيحة ة نظرية عىل أقائالً ، إذا أرشنا بالقول إىل أي ) 1994 -1902( كارل بوبر أوضح 

عالوة عىل ذلك  ) 1959بوبر (  نظرية جديدة قد تكون زائفة ةً، فهذا يشري ضمنا إىل أن أي

 . ، كيف يتسنى لنا معرفه أن نظرية من اآلن وحتى نهاية الزمان قد تثبت افرتاضاتها

حرصهـا  مل يـتم  أن هناك  نظرية بديلـةعندما نتأمل كيف تقدم العلم بالفعل ، فإننا نجد

 ىحـد عـن االحـرتاق إملثال ، هناك نظريتان تنافسـيتان عىل األقل حتى اآلن ، عىل سبيل ا

 أن أشياء معينة تحتوى عىل عنرص ما يجعلها قابلة لالشتعال وعنـد هذه النظريات تفرتض

فـرتض أن األشـياء تتحـدد مـع العنرص والنظرية األخرى ت هذا , االحرتاق تفقد هذه األشياء

 عند االحرتاق والفيصل يف ذلك كان وزن األشياء قبل وبعـد االحـرتاق) األكسيجني ( شئ ما 

ونظريـة األكسـيجني مل , ها  النظرية األوىل تم دحض فإنلذا, حرتاق بعد اال زنهموحيث زاد 

لكـن مل يتجـاوز أحـدهم قـائال أن نظريـة  األكسـيجني مل يـم , العلم تقدم ف , يتم تكذيبها

 . دحضها حتى اآلن 

أشار إىل وجود غموض يف قول أن نظرية   ) 1974 – 1922( إمرالكاتوس            

بإمكانـك إذا تم دحض افرتاضات النظرية ، ف ) 1978الكاتوس ( ما مل يتم دحضها 

 كـان هنـاك عـامل فلـك .  إضـافة افرتاضـات خاصـة إصالح ذلك األمر عـن طريـق
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بجامعة هارفارد ، والذي بشكل جاد أو بشكل بسيط متكن من عمل شئ ال أفهمه  حيـث 

، أوضح أنه  مبكانك أن تنقذ افرتاضـات نيـوتن التـي تـم دحضـها بخصـوص مـدار كوكـب 

ركزها إىل سـطحها ن مركز جاذبية الشمس تغري من مأ: وهو د وذلك بإضافة فرض أال عطار

 اليس هناك سبب لهذا التغري لذا فهـو يسـمى افرتاضـ.  يتعلق األمر بكوكب عطارد عندما 

واملعنى أن الغرض الوحيـد مـن وراء هـذا االفـرتاض هـو إنقـاذ ) افرتاض لغرض ما  ( اخاص

 . ا نظرية من دحضها بعد إثباته

ًلذا فإن الكاتوس اقرتح انه يجدر بنا أيضا أن نؤكد بعـض النظريـات العلميـة فـيام           

نظريـة فيتعلق بفاعليتها مبعنى ، هل هذه النظريات تطرح موضـوعات جديـدة وشـائعة 

النظريـة البديلـة الينشـتاين .  محاولة إصالحها ا يفنيوتن ميكن إنقاذها فقط إذا قضينا وقت

لكـن األهـم مـن ذلـك ) ها أو تسفيهها حتى اآلن مل يتم دحض( اجة إىل إصالح  يف حليست

واألفضل من وضع افرتاضات عقيمة ولغرض معني إنها افرتضت افرتاضـات جديـدة ومثـرية 

عند مـرور الضـوء بجانـب الـنجم ، ميـر خـالل  هإذا كان الفضاء ينحني يف قرب النجوم فإن

نتنبأ بأن طريق الضوء سـوف ينحنـي جدر بنا أن لذا ي, ضاء منحنى وليس فضاء مستقيامف

 قريبة إىل الحقيقة أكـرث  التي تبدو هذه النظريةهذا التنبؤ يثبت صحة . م ندما مير بنجع

 من نظرية نيوتن ؟ 

حة ، وبـالطبع اليجـب أن انه ليس هناك نظرية علمية صـحيك ، التخدع مبقولة لذل         

يـة صـحيحة بإمكانهـا أن تعطينـا صـورة دقيقـة ك حقيقية أن لـيس هنـاك نظرتقع يف رش

 نظر واحدة  أن العلم غري موضوعي أو انه وجهةوهذا اليعنى. بالكامل ونهائية عن الكون 

هم أفضل للحقيقة ، عـىل الـرغم بني العديد عىل األصح ، هذا يعنى أن العلم يتقدم نحو ف

ولنـا رمبـا تكـون محـدودة ن عق أ كامالنه بدون أي ضامنات ، نحن دامئا سنفهم فهاممن أ

  . خصبةرية علمية لدرجة ألتسمح لها باكتشاف نظ
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  املعرف اتجتامعيا

 

ه القائل إن كل العلم اعتباطي ة عىل االتجالواقعي من اعا يضمن نو            مثة تأثري آخر 

 لـه ر فيـهن كل شئ نفكـنه صحيح متاما أإ, املعرفةال وهو  سوء فهم معنى اجتامعيات ، أ

العلم يتطلـب أن  فـك ادر يف ذلك أن مانفكر فيه يحتاج إىل اإلاوضع أو محيط اجتامعي مب

ة ونطرح تساؤالت عنها ، أن الثقافة الهندية الروتينية تزعم وجـود عنبعد أنفسنا عن الطبي

ًثقافة دوبو تزعم أن كل حـدث تـم تحديـده مبينـا فتناغم أو انسجام بني اإلنسان والبيئة 

 .ت والحلول دون علم لذا فهم يعرفون كل اإلجابا, سحر من قبل ال

 للقيـاس الـدقيق ، فإنـه لـيس بوسـعه أن يزعم مؤرخو العلم الحديث أنه بحاجة           

العاملون يف املصانع يجب أن يذهبوا إىل العمـل يف املواعيـد  فيزدهر دون بزوغ الرأساملية 

يق حتى تفاصيل النظريـات العلميـة عمل بشكل دقاملحددة وهذا بدوره يتطلب ساعات 

الله عـىل علـم الفلـك بسـبب ولعـه الشـديد املجتمع اليوناين القي بظ, ر اجتامعي  إطااله

مقنعة يف ذلـك  بدت اعىل الرغم من إنهم كانوا ميتلكون أسباب( مبدارات اإلجرام الساموية 

  مثله مثل السحرا ثقافيايعد منتجأن العلم ) الوقت  

أو (   النسـبية املعرفيـة التاريخية أو االجتامعية  النسبيةوما ال تضاهيعم           

ن بالتواجـد ىف مجتمـع مثـل اليونـان القدميـة ، و طاملا نحن محظوظو, )الحقيقية 

وإذا عشنا ىف مجتمع غري مولـع , ىف طرح افرتاضات مثمرة عن السامءفنحن سنبدأ 

يصـبح لـدينا علـم فلـك يخربنـا  فإنهأو مهتم باملدارات الخاصة باإلجرام الساموية ،

وطاملا هناك طريقة علمية تم اكتشافها ، فـإن اعتبـار وفحـص . وات أكرث عن السم

والتقـدم يصـبح . نا إىل الحقيقـة ن شأنه أن يأخذاالفرتاضات ىف مقابل مالحظاتنا م

 ا ومزعجـا مرهقـاملوضوعي مهام كان عدده يعترب أمـراغري نا  حتى الشئ ىف متناول

  بإستخدام األرقام الرومانية ، واألرقام العربية ةقسمالرضب والأن , اليصدق بشكل 
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مثل التي نستخدمها هذه األيام تجعل الحسابات سهلة وعىل الرغم من ذالك فبإمكاننا أن 

 وتبقى حقيقة مهمـة أنهـم يرسوا عمليـات العـدد ا  لألرقام العربية نعطى قيمة أو اعتبار

 املعرفـة تصـنع هؤالء الذين يعتقدون أن سيكولوجيةإن ,  مكان الحساب لكل فرد ىف كلو

 له صلة بالحقيقة أنهم يناقضون أنفسهم ، اجتامعيات املعرفة نفسـها تنبـع ا اجتامعيعلام

 هل هذا يـؤدى بنـا . بشكل كبري اىف إطار اجتامعي ، بالفعل املجتمع يجب أن يكون مثقف

 ة بالثقـةتامعية املعرفة هي نفسها غـري جـدير اج بالثقة أو االعتامد ، أوإىل شئ غري جدير

 اجتامع األرسة ، حيث أنها ءشئ غريب ، هذا مايقوله علامواالعتامد علم االجتامع العادي 

تنتج نتائج غري جديرة بالثقة ، لكن أصعب نوع من أنـواع علـم االجـتامع هـو ذاك الـذي 

 . ينتج نتائج ميكننا الوثوق بها 

 

  اميانوبل كانت 

 

فرق كانت بني األشياء يف  لقد ) 1804 -1724( ن كانت          يجب أن نضيف حكاية ع  

مل ذاتها والتي اليتسنى للخـربة اإلنسـانية والفهـم أن يصـلوا إليهـا ، هـذا مـن ناحيـة والعـا

هو العامل الذي نراه حولنا من خالل عوينات أو عدسات أدوات االداراك الـبرشى الظاهري 

 .ىمن ناحية أخر

اد أن  يضـعه عـىل أسـس كانت يريد إن يضعف الثقـة بـالعلم لكنـه أر        مل يكن  

استدرك كانت قائالً أن كل الناس يرون العامل من خالل نفس النـوع و لقد , أشد ثباتنا 

ًمن األعني ولذا ، بوسعنا جمعيا أن نسـتخدم العلـم يك نصـل إىل اسـتنتاجات مشـرتكة 

املفكـرون  قـرر لكـن بـاألخص ىف أوروبـا ،,  نراهـا ة بالثقـة عـن األحـداث التـيجدير

غـري العوينـات الشـائع لرؤيـة الحقيقـة وبـدال مـن زوج . نه كـان مخطئـا  أثونحدامل

تصـوره الخـاص لكل منـوذج لـه . ص به عروفة ،فان لكل إنسان زوج من العيون خاامل

تـه الحقيقة ،ولكل فيلسوف حقيقته املوضوعية الخاصـة بـه ، ولكـل مجتمـع رؤيعن 

 إذا سـميت . الخطوة األخرية بالطبع، هي إن لكل فرد وجهـه نظـر خاصـة بـه . للعامل 
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، فانه ببسـاطة ، الحقيقـة أيضـا نـص يخضـع لعـدد ال " نص"وجهه نظرة لكل إنسان بأنها 

النصوص مل تكن بخصوص الحقيقة ، ليس هناك شئ مثـل الحقيقـة . نهايئ من التفسريات 

هذا يسمى . عن طريق كتابه نص خاص بنا ونرشه عىل العامل كل واحد منا يخلق الحقيقة 

 .ما بعد الحداثة 

 

 التفسريات املتعددة للحقيقة

 

). 1976ديـردا (مل ال مثيل له متخصص ىف ما بعد الحداثة ويتمتع مبكانـه عظيمـة اديردا ع

هـم وتحليـل مـا يعتقـده هـو  ف يعتقد ويراه تابعوه عن محاولةانه من األسهل أن تحل ما

طرحت  التي . محارضة ىف جامعة هوبكرت ي بجائزة أمريكية عندما الق66 عام فاز. شخصيا

لتحدث عنه التاريخ بأكمله  الخاص مبفهوم البناء ، قبل التمزق الذي نحن بصدد ا: كام ييل

نه سلسلة من البدائل للمركز ، وكسلسلة متصلة مـن االتجاهـات ، يجب أن نفكر به عىل أ

  مختلفـة أواملركز بالتتـابع ، وبطريقـة منظمـة ، املركـز يسـتقبل أشـكاالأو النزاعات نحو 

. أن تاريخ امليتا فيزيقا ، مثل تاريخ الغرب ، هو تاريخ هذه االستعارات والكنايات . أسامء 

الجـوهر، ( نسيجها هو العزم عىل التواجد أو الحضور بكل مـا تحويـه الكلمـة مـن معـاين 

أنـا لـن . الفلسفة املتعالية الضمري ، اإلله ، اإلنسان وخالفة  ) التواجد ، املحتوى ، املوضوع

لكن الرسالة التي وصلت إىل النـاس محتواهـا . أضيف إىل هذا الوضوح املستنري أي تعليق 

هو أن العلم ليس إال نص بني العديد من النصوص ، لذا فإنـه لـيس هنـاك طريقـة مميـزة 

 . لفهمه 

ام إذا كـان يـؤمن خطاب  إىل ديريدا حيث سألته عمسة عرش سنة مضت ، أرسلت منذ خ

 : بشئ من ذلك وأشري إىل أن إجابته مل تكن واضحة وقدم قامئة تحتوى أربعة احتامالت 

  هو ال يؤمن إننا نتشارك نفس الكون أو العامل حيث أن كلنا نعيش فيه – 1
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رمبـا . حقيقة العـامل ً هو يعقد ذلك ، لكنه أعتقد أيضا أن للعلم منافسني يحاولن فهم – 2

  حسب ما يرى هو  شيئ أيا كان مسامهشئ من قبيل علم الفلك ، أو أي

 الميكن تطبيقها عـىل السـلوك االنسـاىن  ، لكنه يرى أن طرقه يتقبل هو العلم الفيزيايئ– 3

 ىف شكل العلم االجتامعي أو علم االجتامع 

ن الحتميـة اللغويـة املتطرفـة ،  هو يتقبل ذلك ، لكنه أيضا يعتقد أن هناك نوع ما مـ– 4

الناس التي ليس لديها كلمة ىف : مثل أن لغتنا تحدد ما تدركه أو نفهمه ، عىل سبيل املثال 

" سـميت ذلـك ( لغتها مبعنى برتقايل ليس مبقدورها أن تفهم أو تستوعب اللون الربتقـايل 

وإذا كان ليقر ) وأجهل أنه يتخطى أي شئ لبنجامني ورف قد يصادق عليه " افرتاض ورف 

ومل أتلقى منه أي " الحقيقة هي نص " أي من هذه اآلراء ، فاألخرى به أن يخربنا ما معنى 

  ) 16.1انظر مربع . ( رد  

 

 مجانني ىف املرتو

  

أنا افرتض أنـه كـان لديـه . هذا الشئ غري وارد . هذا اليعنى أنه مل يجد اللفظ املناسب 

كانـت جدارتـه فـإن طالبـه وتابعيـة مسـئولون عـن مهام . خيارات أفضل لقضاء وقته 

كان هناك اهتامم بخصـوص األعـداد املتزايـدة مـن األفـراد ىف القطـار النفقـي . الكثري 

ـايئ  يجلـسـون ويحملـقـون ىف الفـضـاء . وـهـم مـجـانني بـشـكل واـضـح ) اـملـرتو ( الكهرـب

) لله اإلشاعة التي قد تكون مض(  ورست أشاعه. ويتكلمون مع أنفسهم بشكل مستمر 

ُأن خريجا من جامعة نيويورك  طلب منـه أن يقـوم بتسـجيل مـا يقولونـه عنـدما تـم 

كـانوا . تشغيل األرشطة وتم تضـخيم الصـوت ، وكانـت أصـواتهم مسـموعة ألول مـرة 

قد أصبحوا مجانني ، لـيس بسـبب الفلـورين " . الحقيقة هي النص : " يتمتمون قائلني 

ـجـود ىف صلـصـة الطامـطـم ، ولـكـن بـسـبب الجـلـوس املوـجـودة ىف اـملـاء ، أو الـسـكر املو

 .واالستامع إىل املحارضات الجامعية 
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  لتطبيق أي من االحتامالت األربعة لألسباب اآلتية ليس هناك قابلية

ومن أجل إثبات حقيقة إننا سوف . ألتوبيس املحلية ىف ذات مكانها ىف ديريدا  محطة ا– 1

توبيس  إذا أعطيتـه جـدول املواعيـد الخـاص بالحـافالت نتقابل إذا أراد كالنا أن يستقل األ

ولكنه يحوى مواعيد قدمية ال يعمل بها حاليا ، فإنه سـيكون نفـس كتـايب ال يعتمـد عليـه 

 لن يلحق هو بالحافلة . بعكس ذاك الذي يحوى املواعيد الفعلية للحافالت 

بصار قابلة للتعليـق أكـرث  ىف كل مرة يلبس النظارة ، فإنه يثبت أن نظريه الرؤية أو اإل– 2

ليس هناك شئ أخر مبقدوره . يرشحون ملاذا نظارته فعالة وتعمل . من النظريات املنافسة 

 فعل ذلك 

ن رجال الـدين  أ عندما قام وليم سامرن رائد علم االجتامع العظيم بزيارة بوسطن وجد– 3

. كـانوا إنجيليـات بالكنيسة اإلنجيلية يفكرون ىف حقيقة أن اغلـب العـاهرات ىف بوسـطن 

وكان افرتاضهم أن هناك رسالة تصدر منهم دون وعـيهم أثنـاء قيـامهم باملراسـم الكنسـية 

 الكنيسـة اإلنجيليـة تـدير أو ترشف عـىل دور  أن الحظ سـامرن. وتؤدى اىل فساد األخالق 

ض سامرن أن وافرت. األيتام ىف بوسطن ، والخريجون من هذه الدور يحملون اسم اإلنجيليني 

 عـاهرات أكرث عرضه للفساد االخالقى وأصبحنكانوا ينشأن ىف بيئات مجهولة يت البنات الال

 ارةد إذا قامـت الكنيسـة الكاثوليكيـة بـإنه صحيحة حيث افرتض أافرتاضات سامرنكانت . 

 ال بـأس لـه مـن العـاهرات سيصـبحون حـاميل لقـب ادور األيتام ىف نيوهـافن فـان عـدد

الخاص بسامرن كان له تأثري إيضاحى أكرث من ذلـك التـأثري " لنصا"كاثوليكيات وباختصار ، 

 .الخاص برجال الدين االنجليني 

نهـم سـوف س ىف لغـتهم كلمـه تعنـى برتقـايل ،فـإ  ألنـاس لـي مثريات قوية إذا قدمت -4

) .  ون غري متأكـدين قلـيال بخصـوص درجـه اللـ( من ألوان الطيف السبعة  املعنىيدركون

 أمـام تحديـد األمـاكن املعروفـة ا مع أنـاس تشـكل لغـتهم حـاجزا قويـانحن مل نتقابل أبد

 .لألشياء
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  نفسها بنفسها الحقيقة بية نسكيف تدمر

 

تبعة، أليست هذه نصوص  مبا بعد الحداثة عن مبادئهم املكتب املعنيون عندما ي

؟ إذا كانت كل النصوص تنقصها األهلية أو الثقـة، فلـم يجـدر ألي شـخص أن يثـق بهـذه 

،فكيـف لهـم أن  حرص لـه مـن التفسـرياتص؟ وإذا كانت النصوص تخضع لعـدد ال النصو

كيـف " إن البقـرة قفـزت عاليـا حتـى القمـر"يتصدوا لتفسري شئ مثل أن ما يقولونه هـو 

يتسنى لهم أن يستثنوا أو يعفوا أعاملهم من كونها موضع ثقة وتحمـل معنـى واحـد دون 

 أن تكون كلها اعتباطية ؟

 ىف موضـع يتعـذر الـدفاع عنـه خاصـة فـيام  بدراسة ما بعد الحداثة لهم حقأن املختصني

أجـاب  " كـل شـئ يتغـري" عنـدما قـال هرقـل أن . تناوله أفالطون بالدراسة بشـأن هرقـل 

أفالطون قائالً إن تلك الكلامت التي استخدمها هرقل قد تكون ىف حالة تغري ، لكـن التغـري 

 كيف يتسنى لهذه املعاين أن تكـون متوازيـة أو دامئـة ًليس كافيا بشكل يجعلنا نقلق وإال

بشكل كاف بحيث نفهام كلها ؟ أن السلوك املستقيم والوحيد للمعنـى املتبقـي باملـذهب 

ًالنسبي للحقيقة الكاملة هو أن يبقى صامتا ىف هـذه الحالـة ، هـذا ألـيس بينـي سـيئ ىف 

تدريس والطـالب ىف األقسـام الوقت الحارض ، يتكلمون ويكتبون ويشوشون أعضاء هيئة ال

علـم يبحـث ىف أصـل الجـنس الـبرشى وتطـوره وإعراقـه ( الجامعية بدء من علم اإلنسان 

حتى علم االجتامع ، ومن التاريخ حتى دراسات النوع أوالجنس ومن )وعاداته ومعتقداته 

 حيـث يلحقون أدى أقل بالدراسيتني األخريتـني. االنجليزية حتى الدراسات الخاصة باألفالم 

أن املحتوى األسايس لها تني الدراستني موجود ىف شـكل نصـوص مكتوبـة أو عـىل األقـل ىف 

 . ومع ذلك ، فإنهم مازالوا يسبون نوع من التشويش أواالرباك . شكل إبداعات برشية 

إنهـا ليسـت عـن : عدد ال حرص له من التـأويالت ملرسحيـة هاملـت غـري قابلـة للتطبيـق 

 . باب مراهق يعاىن من حب الش
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 كراهية كلمة

 

ألسـباب خاصـة ، فبوسـعك أن تسـتبدل الكلمـة بـأخرى " حقيقة " إذا كنت ال تحب كلمة

ًميكنك أن نقول إن بعض املفاهيم أوالنظريات العلمية أكرث اسـتحقاقا . تؤدى نفس املعنى 

ر أن للثقة من اآلخرين وهذا يعنى أنها تتنبأ بخرباتنا بشكل أكرث دقة ميكنك عندها أن تنك

تسجن اإلنسانية ىف عامل من املفاهيم والرتكيبات العقلية ، لكـن . هناك يشء مثل الحقيقة 

 . بعض املفاهيم والنظريات مناسبة أكرث عند األخذ ىف االعتبار الخربات 

    بكلامت أخرى ، عندما أميزتني املفاهيم والنظريـات مـن حيـث أن واحـدة تـدلنا عـىل 

 ، وهى تركيبة تكون sub-1، فأنت ببساطة تسمى الرتكيبة األوىل الحقيقة أكرث من األحرى 

 ، حيث يكون فيها مـن الصـعب  sub-2فيها من املمكن التنبؤ باألحداث والرتكيبة الثانية 

" الحقيقـة " التنبؤ باألحـداث أنـت قـد تجنبـت اسـتخدام الكلمـة التـي متقتهـا أال وهـى 

ئييس بـني رؤيـة العـامل العميلـة تتلـك الغـري وبالرغم من ذلك ، لقد تهربت من التميز الـر

من أجل أن تفعل ذلك ، يتوجب عليك أن تستخدم لغة معقدة والتي ال أهتم أنـا . علمية 

 .مبحاكاتها 

 

 ًحتى مخبويل العقل مبقدورهم أن يعلموننا شيئا

  

ًحقيقة إننا ال نتعلم شيئا من مذهب ما بعد الحداثة ال يعنى أننا لـيس مبقـدورنا 

  . املنطويني  مبذهب ما بعد الحداثة أوًتعلم شيئا من املعنينيأن ن

 بعضهم يتميز بذكاء متقـد ، واألذكيـاء ال يقـدمون يـد املسـاعدة ، وإمنـا يقولـون -:    أوالً

 . أشياء تتسم بالذكاء 

سيكون هناك نوع من البصرية ىف نصوصهم املكتوبة لـيس بسـبب إتجـاهم ... لذا

  به ليس هناك فيلسوف اليوم يقبل بفلسفة هيجل عـن ًالفلسفي ولكن استخفافا
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املطلق ، لكن هيجل قال العديد مـن األشـياء الحكيمـة نافـذة البصـرية لـيس بسـبب أنـه 

 . هيجىل  لكن بسبب أنه ذىك 

 أن املفاهيم املختلفة للبرش بخصوص العامل وبخصوص أنفسهم ذات تـأثري فـيام -:ً    ثانيا 

. ًاملشيدون املتطرفون يفيقون شيئا إىل نظرية العالقات الدولية بعد ، سوف نرى إنه حتى 

إن النص املكتوب الذي يعده الناس عن بالدهم والبلـدان األخـرى لهـو رضوري مـن أجـل 

أنا أعتقد أننا عىل علـم بـذلك وقـدميا قبـل بـزوغ مـذهب مـا بعـد . فهم السلوك البرشى 

ا وكونها متميزة قد أثـرت عـىل سياسـتها الحداثة، قال الباحثون أن صورة أمريكا عن نفسه

ًمبا مل يعملوا أهمتام ما كافياالخارجة لكن ر  .  لهذه العوامل ً

ً    إذا وجدت نفسك مضـطر لدراسـة مـا بعـد الحداثـة نظـرا لكونـك مرشف عـىل رسـالة 

طاملا استبعدت أو تخلصت من التشويش الـذي . دكتوراه تناقش هذا املوضوع فال تبتئس 

أو تشعر به فأنت رمبا تخلص إىل يشء مام يقوله أو تقوله لألسف ،عندما تكتـب يشعر بها 

رسالة الدكتوراه ، فأنت رمبا تستهل األطروحة بـبعض الكـالم الغـري مفهـوم أو النقـي عـن 

النصوص املكتوبة ، والرسد وخالفة ببعض الكالم الغري مفهوم الكـالم ، بعـد حصـولك عـىل 

اسـتخدم العلـم يك : توقف عن فعل ذلك وأكتب ماله معنى الدرجة العلمية ، فعليك أن ت

 . تفهم العامل الواقعي بدون أي أعذار 
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)17( 

 

  من كل منهام فقط نوع واحد:العلم ، والنشوءو التاريخ ، 

 

الفهم الـذيك ) 17(العلوم البديلة ، ) 16(التواريخ البديلة، ) 15 (املفاهيم املضاداة

مـن املنطقـي أن تعتقـد أن هنـاك فسريات املتعددة للحقيقـة ، فإنـه تإذا كنت تؤمن بال. 

سـوف أفحـص هـذه االدعـاءات .و ,ة متساوية ريخ والعلم ذات قيم مختلفة من التااأنواع

 ً لنظرية النشوء ، نظرية قد تكون أكرث وضوحا ًبشكل موضوعي وقيل أيضا أن هناك بديال

رى ، وضل ، التاريخ الذكورى العلـم الـذككتابة تاريخ أف! النظرة العامة التمهيدية 

املنطـق ، والعلـم ,  الـلــهأورين ضـد يك دالتاريخ والتحيز ، التاريخ واألساطري، التصميم الذ

 . والقيم ، فساد الشباب 

كانـة قصـها املن أن هناك العديد من التـواريخ ، كلهـا لهـا نفـس املكانـة أو أن كلهـا تفكرة

إذا كـان و , . علـيهم االب علم االجتامع لكنه ليس مقصورسائد بني ط يشء املوضوعية لهو

من املستحيل أن يكون هناك تقدم ك تاريخ أفضل من آخر ، فهنا ًحا ، أو مل يكنهذا صحي

 . ىف تدوين التاريخ 

 . أن يتطور مع الوقت  بها  تسني لتاريخ الغرب ية التيكيفالسوف أبدأ ب... لذا
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  أفضلنحو تدوين تاريخ 

 

 يشء يسـاعد عـىل وهف( ين ما يحدث لهم عىل الورق  تدو الناس عادةلدى بعض

كام أنه لـيس مـا يـدون ىف املحكمـة , ًلكن التاريخ ليس هو ما يدونه الناس كتابيا ) رالتذك

 أن  أيضـاتريد قام بعملية القتل ، كام تريد أن تعرف هل املتهم فعالًف. عن محاكمة قاتل 

هـذا كـان الـدافع " ( مـاين"  بإغراق السفينة الحربية تعرف هل الجيش االسباين قام فعالً

 وكام أنه ليس بوسعنا أن نصـل إىل علـم فلـك ,  )  ألمريكا لبدء الحرب األسبانية األمريكية

 يكـون بوسـعنا أن نقـرتب لكـن قـد. يس بوسعنا ذلك ىف التاريخ ًكامل ومثايل ، فإنه أيضا ل

 .اب الفاعلة ىف ذلك الوقت عن حدوث األحداثسبد ملاهية األاأكرث وأكرث من الوصف املعت

ً قبل فولتري ، وبعيدا عـن االسـتثناءات العظيمـة مثـل املـؤرخني اليونـانيني ، فـإن 

و امللكـات ، و  امللـوك ،  يف  تقمصـهم ألدوار ئعني املمثلـني الـرايتأثرون بـأداء الناس كانوا 

أن  الحـظ ن ه حيـث اعتبارجتمع يف املو لقد وضع فولتري , .االت ، وباباوات الكنسية الجرن

موارد املجتمع والتي تتكـون مـن النـاس ،  بتعبئةونقومهؤالء الرجال العظامء والنساء يح

 نكـام أ,  أهميةن البرش العاديني وحياتهم واملوارد البرشية التي يقدمونها شيئا ذاولذلك فإ

 نظـام لحقيقـة بـأن املـؤرخني أن يتجـاهلوا اىلعماركس مع هفواته ، جعل من املستحيل 

 تصنع التاريخ  ما الجيوش غالبات التي تنتج عن هذا النظام أمر رضوري فاإلنتاج والطبقا

ديهم  لـ الـذيناألفرادف, .يطأ أرض املعركة د أي نوع هو ذاك الجيش الذي ، واالقتصاد يحد

الح الفرسـان، واملجتمعـات الزراعيـة تسـتخدم الفـائض يك  سونستخدمثروة من الحيول ي

 الثورة الصناعية والقومية الحديثـة سـمحت كام أن من الجنود املشاة ،ا محرتفاجهز جيشت

 . للدولة بتكوين جيش وطني ضخم 

جـزء منـه حيـث أصـبح . جودة التاريخ بشكل كبـري تحسنت أثناء حيايت ، 

التـي أواالعتذاريـة   من الرائـع أن تقـرأ املقـدمات التربيريـةو , أكرث دقة ىف الثبات 

  ذاتية كانت قد طبعت منذ عدة سـنوات  املؤلفون عندما يعيدون طبع سريةايكتبه

 



211 
 

اللـون " ة واملدبرة والتي يضيفونها من أجل فنهم يشعرون بالحرج لألحداث امللفق .مضت

وكـذلك يشـعرون بـالحرج ")  لرشاء مرشوب البـانش اشعر موتزارت بالفرح وأرسل ولد" ( 

األرس قـع تحـت ذي وعنـدما رأى نـابليون الـ ( من إضـافة بعـض التخمينـات أوالتوقعـات

اآلن و, " ) .ه إىل املجـد الـذي خلفـه وراءه  فكر، عاد به شواطئ فرنسا تختفي عن األنظار

 وكـل املحادثـات اعتمـدت عـىل بنيـت عـىل يوميـات قـد أن كل األفكـار  الفرد منا يتأكد،

 .نصوص مكتوبة 

ـر ـاريخاآلن ـن ـاريخ ـكـل املجتمـعـات، فى أن الـت ــكـل مغالطا ـهـو ـت ا ـعـن عـمـل تـن

) 814 -742(  مً عندما كنت صغريا ، درست أن تشارلز العظـياملجتمعات أصبحت واضحة 

 وكانت شجاعته العسـكرية السـبب وراء توحيـد فرنسـا وأوربـا الوسـطى ، كان له كاريزما

  كـانوا يسـتطيعونالقليلون" ,إلمرباطورية الرومانية ىف الغرب وإيطاليا إىل ما يشبه عودة ا

ىل اكتشـاف طريقـة اليوم ،وملا كان االهتامم ينصـب عـ"  الجبار ة ذلك القائد القوىمنافس

لـرثوة  تشارلز املحصول الفائض وافقد أعطى هذا . جديدة لحرث األرض ىف أوربا الشاملية 

لتغذيـة وتربيـة عـدد أكـرب مـن  أتاح الفرص األرض و  جيش عىل وجه أكربالالزمة لتكوين

 .  مثله بيني إن ميتلكووه سالح فرسان ليس مبقدور األوربيني الجنح لديأصب.. ، لذاالجياد

 

 التاريخ الذكورى

 

وبها عـدم فـاهيم الطالـب بخصـوص التـاريخ قـد يشـم ف,مل يكن كله تقدما

 تـاريخ الغـرب ، ونثـوى،يخ األالوضوح بسبب الحديث عن التـاريخ الـذكورى والتـار

ن الـسـكا( وـمـا ؤرى ) بـيـون ىف نيوريالـنـدا األور(  الـنـاس لـتـاريخهم ، باكيـهـا وملكـيـة

ليس هناك يشء مثل التاريخ الـذكورى لوكـان . ، وما إىل ذلك ) ن اليولينيزين األصليو

 الكثري عـن الرجـال من املحتمل أن يدونوااريخ ، فالذكور هم فقط الذين يدونون الت

 ا تركـت فـإذ,هـذه األشـياء تـؤدى إىل تـاريخ غـري دقيـق , ويلبسون غاممات بعينهـا 
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الرجـال لـديهم ولـع و ملـا كـان . ناس الذين يشكلون نصـف املجتمـع النساء، فإنك ترتك ال

 .  أكرث أهمية  ااالت دور من الرجال رمبا يعطون الجرنؤرخنياملفإن بالحروب 

 فـيام يتعلـق بأصـحاب ية محدود أقل التاريخبفضل املؤرخات من النساء، اصبح 

 الـتـي تـسـمح لـنـا بتفـسـري و النظرـيـات واـلـرؤى , ) وـيـة أـكـرثاالنـجـازات األنث( االنـجـازات 

لكـن هـذا أدى بنـا إىل ) ل ريخ إجتامعى بشكل أكـرب ، وعسـكري بشـكل أقـتا( األحداث 

التاريخ السليم ، أيـا كـان ف" . تاريخ النساء "  يشء خاص يدعى  هناكليسوتاريخ أفضل ، 

ألحـداث ىف ضـوء أفضـل علـم ، ويجـب أن يـفرس ايعتمدعىل الدليل أن من يدونه ، يجب

رى العامل كـام يرونـه وهذا يتضمن أن تضع نفسك مكانهم وتتاح لدينا إجتامعى مطبيعي 

 مـن أن يعمـل كـل مـنهم مبفـرده لـذلك ، فـإن والنساء مجتمعني أفضـلالرجال إن . ًمتاما 

ه من قبل رجال فقط أ أونسـاء  أفضل من تدوينيخ املدون من قبل رجال ونساء يعتربالتار

  بشـكل ذلك فسوف يؤدون إىل سكان املريخ  تدوين التاريخ االنساىنو أوكل تدون , فقط 

 .ءالسو بالغ

كلـنـا ـمـن ـخـالل الـقـراءة ف ," املـشـاركة الوجدانـيـة" ـعـىلً كـثـرياد أن أؤـكـد  ال أرـيـ

الرجال بوسـعهم ف, يد من قوتنا علىاملشاركة الوجدانية مع اآلخرين زنا أن نوالتخيل ، ميكن

 ميكن أن يكون الحال عند النساء حال االغتصاب وعىل الرغم من أنني مل أعمل تخيل كيف

  أربعة أعوام أن يجلس عىل بوسعي أن أتخيل كيف ميكن لصبى ذيًمطلقا ىف منجم ، لكن

ًبـا  غالاملشاركة الوجدانية  هؤالء الذن ال يستطيعون إن,  ساعة ىف الظالم 12الصخور ملدة 

 الـذين لنـديني األيـر  تشعر إنجلـرتا بـوخز الضـمري بخصـوص  إذما يكون لديهم نية مبيتة

نهـم أ عـىل  تم تصـوير االيرلنـديني " بانش" روايةفىف . تهمإنسانيعملت  عيل الحط من  

 الـبعض ىف و كـان , تشـبه الشـمبانزى  لكـن مثـل الحيوانـات التـي و الزنـوج ، وا مثلليس

و يقولون أن األير لنديني مل , ة العظمى وجود املجاعمجلس اللوردات يفضلون أال يعرتفوا ب

كان ذلـك بسـبب أن " . ًورون جوعا ، لكن كانوا ميوتون من مرض الفم األخرض يكونوا يتض

واهم إىل  أكـل النجيـل األخرض والـذي حـول أفـالناس وصلوا إىل حد من اليأس دفعهم إىل

 .اللون الخرض 
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 رىوالعلم الذك

 

لتـاريخ الـذكورى عنـد الحـديث عـن العلـم ذكرتـه بشـأن اا كـل مـيصلح تطبيق 

د دفع مثـن حقيقـة أن الفلك قعلم  فإن وكام رأينا . الذكورى ، والقلب الذكورى ، وخالفه 

 ارتبـاط وملئات السـنني ،أدى.  االحتكار إىلملعجبني بهم كان لديهم يشء أقرب اليونانيني وا

الكواكـب  ال تتحـرك ىف مـدارات و ني  مبدارات األجرام الساموية إىل عدم إدراك أن اليوناني

نجليـز برسـم خـرائط للسـاموات وكـذلك عنـدما حراز تقدم عندما قام األملـان واإل تم إقد

 الكـنهم مل يخرتعـوا نوعـ.  النقاب عن مدارات يصعب التنبؤ بها تتوفرت معلومات كشف

فقـط هـم .  من العلوم والذي ميكـن أن نسـميه علـم الفلـك االنجليـزي أو االملـاىن اجديد

اكتشفوا نظريات أفضل عن كيفيه علم األفالك الساموية وتم اختبار ذلك بـنفس الطريقـة 

 . العلمية املستخدمة ىف املايض وما زالت تستخدم حتى اآلن 

 تقدما ىف فهم الطريقة العلمية وكيفية انه بوسعنا أن نحرز أن ننكر  هذا ال يعنى

ثبـات صـحة  بإ لديـه كفيلـةنطقامل واضياتحتى جاليليو اعتقد أن روعة الري. استخدامها 

 تلـك النظريـات ىف مقابـل نـه يتوجـب عليـه أن يختـرب افرتاضـاتاكتشافاته ، ومل يعتقـد أ

أولئك الذين مل يكن بوسـعهم جل قال جاليليو إنه قام بعمل التجارب فقط من أ ,التجربة 

 .  العمليات الحسابية متابعة

دودة قامت مبامرسـة ودراسـة علـم مـا ، فـان متاما مثل التاريخ ، لو أن مجموعة مح

خـذ عـىل سـبيل املثـال ، الطـب ، العديـد مـن . ذلك مل يكن ليحقق نجاحا ملموسا 

النساء يقمن بعمل أبحاث قد تؤدى إىل بزوغ نظريات جديدة ، وافرتاضـات جديـدة 

  يتطلـبااعتباره فنء ، وتصور جديد ملعاملة املرىض ،ب، وأبحاث أكرث عن أمراض النسا

ولكـن عنـد .  ومعالجة الشخص ككل وليس الطرف املصاب فقط املشاركة الوجدانية

 تجربة النظريات واالفرتاضـات أو القيـام بدراسـات متابعـة لتـأثري العـالج ، فـان 
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 نفس الطريقة العلمية سيتم تطبيقها بـالرغم مـن احـتامل وجـود نـوع مـن االنحـراف أو

 .   بديالر ىف مامرسة العلم ال يعطينا علامالتطوف , املحاباة عند قراءة النتائج 

حـدثوا عـن  الفيزيـاء  توبـالرغم مـن ذلـك ، و عنـدما . بشـكل واضـح  النازيون مل يفكروا

 لكـنهم . مل يكونوا يقصدون أن اليهود قد توصـلوا إىل بـديل للطريقـة العلميـة اليهودية ، 

حيـث إنهـم ) الهندي اوروىب(ريني  كانوا أكرث براعة من العلامء اآلقصدوا أن العلامء اليهود

  املثال ، كانـت عقـولهم منرصفـة فقـطعىل سبيل. العلم ليصل إىل الهدف املنشود طوعوا 

( ا بالجليد نهم كانوا يعتقدون أن مركز األرض كان مملوء مايراه العامل الحقيقي مبعنى أإىل

 ) لجليد ، لكن الجليد املعتادليس نوع معني من ا

 

 ز التاريخ والتحي

  

, بدون تحيز  هي مسألة ذات داللـة تاريخ   تقول بأنه الميكن تدوين أيإن الحقيقة التي 

 و قـد  ممكن نقلل من ذلك التحيز إىل أقىص قدر  املعضلة هو أن نحاول أن و الحل لهذه

عيىس كان ىف األصـل . قة عىل سبيل املثال ف بداية موراءة نصوص تاريخية مختلفة قتكون 

لـو كـان الفـرد نشـأ  وتـرىب  يهـود حتـى  ملـؤرخني فإنـه مـن املنطـق أن نقـرأ لذا, يهوديا 

 أو ا يكـون الهـفاملؤرخون اليهود يرون املسيح عىل أنه رجل تقي مل يفكـر ىف أن كمسيحي 

 مهمة عليـه انجازهـا إال وهـى تحـذير نتظر ، كان املسيح يعتقد أن لديهيكون املخلص امل

ري أنفسـهم  ، لـيس فقـط هـًصـبح وشـيكا وإن علـيهم تطاليهود أن قدوم املخلص املنتظر أ

يتحـدى البـاحثون املسـيحيون   و بـالطبع, ائع ولكن بطهـارة قلـوبهم وصـفائها بأتباع الرش

للتحيـز أو  وما اقصده هو فقط أننـا يجـب إن نشـكك ىف إننـا ضـحايا. هذه االستنتاجات  

  .املحاباة ويجب علينا إن نبحث عن ترياق مضاد لذلك التحيز 
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 أكرث تحيزا  نوع من االنحراف عن الجادة ، لكن البعض يكونونكل واحد منا لديه

حكمة ، فـإن الجنـدي ىف امل) متهم ( لو أن هناك يهوديا مدعى عليه و ,ًوتعصبا من الباقني 

 امعروفـا متسـامحا  شخصـن أن يكـون  احتاملية أقل ىف أن يكون شاهد عـدملاالملاىن لديه

أن التـاريخ املـدون بشـكل مثـايل بـ التي تقـولحقيقةإن ال. الحقيقة بشكوكه وارتيابه من 

 .  أن تكون أفضل مؤرخ ا أمام إمكانيةال تشكل عائقستحيل وجوده ي

  

 التاريخ واألساطري 

 

 مـن اأساطريها الخاصة بها عن املايض ، لكنها ال تشكل تاريخـ لديها أن الشعوب 

 جد ىف هذه األساطري بعـض الحقـائق فـإنقد يعىل الرغم من أن املؤرخ األصيل وأي نوع ، 

 وخلفيـة شـفهية عـن املـايض ، وكلنـا نعلـم كيـف يـتم مسـبقةمعظم الناس لديهم فكرة 

هناك منطقة ىف الصـني ف. أعينهم  عندما يروى الناس ماشاهدوه بأم تحريف الحقائق حتى

 االسـكندر يعتقد الناس هناك أنهم ، عىل األقل جزئيا ، ينحدرون من سـالالت مـن جيـوش

 اعتقـادهم هـذا ال أن )  D.N.A(   أثبتت تحلـيالت الحمـض النـووي للخاليـا وقداألكرب ،

و مهمـة عـىل ومع ذلك ، فإن األساطري رمبا تحوى معلومات وثيقـة  ,أساس له من الصحة 

ة  بعـض الثقافـات األنثويـة التـي لهـاآل إنـاث  عن حكايات الو رمبا تظهر  ,  الثقايفالتطور

 ية الحديثة لف الثقافات الذكور  ختختبئ

دى لشـعوب مـا قبـل  مختلفة لـعىل فكرة  أن للتاريخ وظيفة البعض يؤكد 

ه  أكـرث واقعيـة مـن أي تـاريخ قـد يـرا تبـدو لهـمومهام كانت دقتها فهي, ة الصناع

هم جميعـا معـا مثـل يـربطأنها تعطى لهم فكرة عن ماضيهم والذي . املؤرخ الغريب 

 تنتمـي إىل جـد عظـيم قـول أن كلهـم ينحـدرون مـن سـالالتتلك األسطورة التي ت

أسـاطري زدىن تؤكـد عـىل وجـود نـوع مـن ف ,ىف الكون هم تعزز مكانت رمبا معروف و

 بـنفس  و بني اآللهة و الطبيعة و كذلك تربطهم أساطري دوبو باآللهـة التناغم بينهم 
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 ماذا ميكن أن يكـون , الطريقة التي تربطهم يبعضهم البعض ، خليط من الحب والكراهية

 ًحقيقيا أكرث من ذلك ؟ كيف يحق لنا أن نفرض فكرتنا عىل الحقيقة عىل ثقافتهم ؟

ات سبقت ، سمحنا للناس باسـتخدام منذ عدة صفح. ً الرد عىل ذلك ، تم التنبؤ به مسبقا 

 SUB-1   استطاعوا استخدام الرتكيبةلقد ,ا مل نفقد االختالفات كلامت بطريقة معينة طامل

  للتمييز بني النظريات التي تكون أكرث أو أقل تتبوءا بتجاربنا إذا SUB- 2  وكذلك الرتكيبة

وكـذلك SUB-1  اآلن سنرتكهم يستخدمون تـاريخ الرتكيبـة. أرادوا التحدث بهذه الطريقة 

تعلق باألحـداث التـي مـر األوىل تبدو أكرث مصداقية حيث أنها ت  . SUB- 2تاريخ الرتكيبة 

هـا تجعـل النـاس يشـعرون  ، والثانية أكرث مصداقية من حيث أن فعال عرب الزمنناس البها 

إنهـا .  بالنسـبة لهـم ى أنها ذات مغزى عـاطفيعنهذا ي. ارتياح  نحو املغزى من حياتهم ب

من ناحية ، وعندما " ذا يحدث ً أن أعرف حقا ماأنا أريد " الفرق الذي نحدثه عندما نقول 

  ) 17/1انظر اإلطار (  ىف الحب من ناحية أخرى أنا وقعت فعالً" نقول 

 

 

   متجمدلدرجة الخطر1/ 17مربع

من السهل أن تجعل الناس يتحدثون بطرق عربية ن أ تعلم يترصفـون غرابـه بريتدانـد 

لو قال سـتالني . رابيلز علق عىل حدود اإلمرباطور حتى لوكان ىف قسوة ، وعنف ستالني 

الربودة تحرق األشياء ، فإن كل واحد وف يدعى أويستجيب أن النار تجمد األشياء وإن 

فأنت تتحدث عـن وضـع يشء فـوق املوقـد يك تـربده ووصـفه ىف . عىل املستوىاللفظى 

لكن لن يضع أحدهم ىف الحقيقة براد الشاي ىف الثالجة من . الثالجة من أجل تسخينه 

"  لغة متتالني رمبـا يكـون أجل أن يغىل املاء بداخله لعمل الشاي أنه أي واحد مل يحاىك

 " متجمد فوق املدخنة 
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ة املتعلقـة تجنـب الجرميـة اللفظيـنفنحن .  يسعد هؤالء املهتمني بالكلامت هذا شأنه أن 

 نقول إن و باألخرى ، يفضل أن,  التاريخ الفلكورى ن التاريخ الغريب أكرث واقعية منبقول إ

 و , ظـور عـدم جـدوى عقـد مقارنـة بيـنهاماألنثيني  متخلفان ببساطة ، وحقيقيان مـن من

 . ام حدث بالفعل م ل  أفضا رسديكفي جدا اال يعتقد أحد أن التاريخ الغريب يعترب

 

 التصميم الذيك 

 

التـي ترجـع  ال نهائيه من األسـباب ود سلسلةوج قضية عدم تناول القس توماس اكو انس

كـل األشـياء مبـا فيهـا الزمـان  هو أصـل  غري معروف كان هناك سبب أول  بل ،إىل املايض 

 بني أساس مجادالته األخرى عىل وجود اإلله وعىل حقيقـة أن الكـون يظهـر ولقد.واملكان 

, . العجب ان هذه املناقشات مل يتم نرشهـا حتـى اآلنو من دالئل تشري إىل تصميم مبدع 

جـار أدى إىل  هناك صفة استثنائية أو فريدة أدت إىل انففنظريه االنفجار الكبري تفرتض ان

 إذ إن, وجود العامل بأكمله الذي نراه حولنا وقبل ذلك العامل مل يكن هناك زمـان وال مكـان

منط ذلك االنفجار والقوانني التي حكمت ما حدث بعد ذلك توازنـت بشـكل دقيـق وادي 

 أن ويـزعم الـبعض, وم والكواكب وكوكب يصلح للحياة ذلك إىل وجود عامل املجرات والنج

  . هذا عن قصد كلن وجود عقل أو فكر أبدع ذا يتضمه

متحيص االدلة التقليدية و الحديثة عـىل وحـود و أترك للقراء , ليس هذا كتاب يف الالهوت

فالنظريـة , و لكن علينا أال نخلط بني اللالهوت القائم عىل العلم و بـني العلـم نفسـه, إله

 .حني ال يحدث هذا مع الالهوتالعلمية تتولد عنها تنبؤات قد يثبت زيفها فيام بعد يف 

 فـإن  بارع وراء القـوانني التـي تحكـم الكـون ،حتى لو كان صحيحا أن هناك تصميام

 حتـى عنـدما ال نجـد و, هذه الحقيقة ال تضيف شيئا ملعرفتنا ملحتوى هذه القـوانني

  لتصـميم بـارع ال ا هي إنها رمبا تكون نتاجـملظاهر الكون ، فان االجابة ا علمياتفسري
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 دارون  لنظريـةهؤالء الذين يدافعون عن التصميم البارع كونه بديال. ميكن تفسريه علميا 

. الخاص  بالنشوء ، أو أن علم اإلبداع أو الخلق هو ترياق أو عالج لعلم الكفـر أو اإللحـاد 

  .ال  تحاول أن تفهم ذلك ألنه يعنى أن مبادئهم تنتمى إىل فئة الدين وليس إىل فئة العلم 

  

 نارويظرية دن

 

تشبه رأس الثعبان  الفراشة الصقر لها موخرة وين  السبب يف  أن رتفرسنظرية دا

و ىف . الثعـابني  امللـتهم الـرئييس للريقـات، ولكنهـا تـخىش  الطيور هيو,17/1انظر شكل (

ولكن بعد عدة أجيـال ، .و هو أمر نادر  صدفة ،ال  قبيلناألصل يعترب التشابه مع ثعبان م

قـاء مـن اجـل التكـاثر ،  األقرب اصبحت متيل إىل البت الفراشة التي تحمل الشبهان يرقاف

 . كرث دقة مسيطرا عىل هذا النوع األ وأصبح الشبه

يزيد من ما إذا كانت هي إرادة اإلله أن يكون لريقات الفراش نهاية تشبه الثعبان وان هذا 

 الذين يعتقـدون أنهـم يعرفـون تـدبري ، فأنا أترك اإلجابة لهؤالءالـلـهإدراكنا وفهمنا لجالل 

 الـلـهإن محاولة معرفة تدبري  حال، أيهعىل ولكن عىل . أنا اعتقد إن هذا ال يجدي. للكون

 .  إىل التفسري العلميا مطلقللكون لن يضيف شيئا

ًائق التالية لألحداث ، لكنها أيضـا نها تفرس الحقليس فقط أل  مفيدةنتعترب  نظرية داروي 

ا  إذا وجـدنعـىل سـبيل املثـال . ر بتها ة بشكل يسمح باختبارها وتج دقيقاضات تنتج افرت

ني ، فإننـا نتبـأ أن والطيـور لكـن ال يوجـد ثعـابات الفراش  يتوافر فيها يرقمنطقة معزولة 

ننـا نجهـل دور التنكـر البيئـي ىف البقـاء اآلن، تخيل أ.  لن يتواجد  موضع الدراسةه باشتال

بـان ىف بعـض الثع مـع ، ليس هناك تفسري لسبب وجود الشـبهون وبالرغم من نظرية دار

ًحسـنا "لذلك الفشل كعذر للقـول منا استخدماكن وعدم تواجدها ىف أماكن أخرى و إن ااأل

ات إذا كان هنـاك يرقـات تشـبه الطـائر. فإن هذا ال يغري هذه الظاهرة " أنها تدابري إلهية 

 . الـلـهفيمكنا أن نقول أنها إرادة 
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ى لـدى تـتلك إلمن  عادات أشد قذارة  التاريخ االنساىن ، كان لدى الناس مرعىل 

ة كانـت تسـكن دييات متقدمـنظرية التنبؤ أننا تنحـدر مـن ثـو تفرتض . الكالب والقطط 

ن يجعل  أالـلـهرض إذا قلنا أن هذه هي إرادة األشجار وكانت تدع فضالتها تسقط عىل األ

القنافـذ التـي  ن هذا أمر غـري مقنـع و إذا اكتشـفنا أنفإالناس أقذر من القطط والكالب ،

نفـس اإلجابـة  . لنـا أن تفسـري ذلـك قدمني تأكل معدن الحديد فكيف يتسنى متيش عىل  

 الرئيسة للعلم هي فالوظيفة  حاجة إىل تفسري علمي لكل ظاهرة نحن ب. كل تساؤل عىل 

 .    بشكل آخر ال تبدوو  ذا تبدو األشياء بهذا الشكلأن يفرس ويعلل ملا

 غـري عد تعلـيامنظرية دارون ي كبديل للبارع ىف حصة العلوم أن تدريس نظرية التصميم ا

هـذه الطريقـة قـد تسـبب االبتهـاج عنـد . فهذا  يعوق فهم العلم وما يختص به  مجدي 

 يقوم بتدريس أي موضوع بهذه من ,  و عموما, الـلـهالعلم ألنها تتعارض مع تدابري فشل 

 مـن املفيـدان نقـول أن حد يقوم بتـدريس الهندسـة ويتصـور أنـه ؟ ليس هناك أالطريقة

 الطالب يبغون أن يعرفوا هو أن هناك مبدع قام بتصميمه كام أنسبب وجود جرس معلق 

لـيس . العـادي لق بدالً من الكوبري ائه، مبعنى ، كيفيه بناء كوبري معمبادئ وخطوات بن

 هـذا ,  يستطيع أن يرشح كيف يتم بناء الكباري عندما الهناك معلم هندسة يصيح فرحا

 .ة أن نظرية الهندسيشيئا ضد الهندسة وليس املعلم رمبا يدرس 

.  الربيطاين العظيم عامل األحياء ) 1964 -1892(     آخر كلمة هي لجاك هالدين 

:   ، أجاب قـائالًالـلـهلفهمه لتدابري  بالنسبة دراسته للطبيعة عندما سئل عام كشفت عنه 

  .  شديدا بالخنافس اعول
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 العلم والقيم

    

  حقيقـة مفادهـا أن العلـم يصـبح ذا عنيـني باألديـان يؤكـدون عـىلاملري هؤالء غـ

والعلـم   القـيم يشء  شـخيص: ين اآلكـنت لديك قيم معينة وجـرت املنـاظرة اجدوى إذا ك

ذا مـة حـق ىف هـ  هنـاك كلو,  معينة ، إذن فإن العلـم ذايت وغـري موضـوعي يفرتض قيام

 .  الدور املفضل الذي نوليه للعلم ىف البحث عن الحقيقة املوضوع ، لكنها ال تضعف 

لم ألنهـم لـن يفعلـوا أي يشء سـوى  بدراسة ألعحايدون من ناحية القيم ناس املال يقوم ال

و هناك أناس قليلون عىل هـذه الشـاكلة ، لكـن بعـض , الجلوس دون حراك ىف أي جانب 

 عـن الكـون ، ىف حـني أن هنـاك العلم قيم تجعلهم يفضلون نظريات ما قبل الناس لديهم

: ون العلم عىل غرابته قبلالعديد من الناس ي.  علم التنجيم ن يفضلون الخرافات مثلآخري

ون بعض النظريات العلمية بعينها ، أقصد ، تلك التي تتعارض مع يشء يقدرونه إذ يتجاهل

و هنـاك مـن يقـول إن مـامريس , ملتعلقة بالجنس البرشى م اأرائه وأمثل الكتاب املقدس 

 يحبـون املـدارات أو أنهـم  , العلوم قد يكون لديهم تحيـز عـن وعـي أو عـن غـري وعـي 

 النساء وهذا يجعلهـم يطوعـون العلـم م الساموية ، أويفضلون الرجال عىلجراألالخاصة با

 التـي رأوهـا ن باألشـياءحتى الشهود ىف املحكمـة وهـم يعتقـدون أنهـم يشـهدو. مليولهم 

 .  عن الحقيقة بالفعل ، قد ينحرفو ا 

 لـذا فإنـه عـرب ,     ومع ذلك ، وكام رأينا ، فإن العديد من األفـراد يقـدرون العلـم

العديـد منـا يسـعد لهـذا ، . عده قرون أصبح لدينا تقدير تقريبي أفضل للحقيقـة 

لكـن  العلمية الخاصة بك غري فام عليك إال أن تستخدم طريقتك أومل تكن كذلك ، 

ً تـدفع مثنـا باهظـا ال يحـب بعدم تقديرك للعلـم ، فإنـكدرك أنه يجب عليك أن ت ً

االقرتاب من الحقيقة بالقـدر الـذي يسـتطيعه كـل : أحدكم أن يدفعه ىف املحكمة 

وبالرغم من عنرص الحيادية تجاه القـيم ، فـإن العلـم لـه , الناس مع كل أخطائهم 

لـيس بإمكـاين أن أجـربك عـىل . ًع معـا هـؤالء الـذين يقدرونـه يجمـتأثري حيادي رائع و

  صورة فوتوغرافية دقيقة قدر اإلمكان ليشء ما استخدام كامريا عندما تريد الحصول عىل
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 املشـكالت لكن إذا كان لدينا صورة لحدث ما ، فإن هذا مـن شـأنه أن يحـل العديـد مـن.

يد من الصور التي من شأنها أن تحـل العديـد علم الفلك يأخذ العدف.ًالتي قد تظهر الحقا 

 . من املعضالت بخصوص األفالك الساموية 

ل عىل مسـتوى العـامل  تقلـل مـن  ما غري مقدر أومبج     إن الحقيقة التي تقول بأن شيئا

 وىف حالة العلم فـإن هـذه املهمـة هـي ,  مهمة معينةشأن حقيقة أنه أفضل طريقة ألداء

ن التحيـز الجـدال حـول أن العلـم غـري موضـوعي ألأن , اإلنسـانية زيادة وتعزيز املعرفـة 

العلم نسـبى مـن ف , مامرسة العلم لهو متغري فيه جدال معروف وهالشخيص ينحرف ويش

يزة لألفـراد ىف ثقافـة معينـة ىف وقـت مالناحية االجتامعية ، مبعنى أنه يعكس التحيزات امل

ل شخيص أومن قبل مجموعـة فـإن التحيـز وقد تناولنا ذلك بالفعل سواء كان بشك. معني 

علم غري صحيح ، لكن توفري العلم يعد شيئا إصالحيا وقويا أوعدم املوضوعية تؤدى بنا إىل 

أمتنى أن أكون قد أقنعتك أن أي تحامل لـديك ضـد العلـم ، ويء البعيد أوذا تأثري عىل املد

 .  قديا سييئاا نسوف يجعل منك مفكر. إىل الدرجة التى بوسعك الوصول إليها 

 

 فساد الشبابإ

  

 القدميـة واألكادمييـات ن الخلط بني العلم والتاريخ مقسـم بـني الكنـائس الظالميـةإ

الكنائس تتكلم عن التصميم االبداعى كعلـم بـديل ، وبعـض املحـارضين ف ,الحالية  

يهم عـذر إذا قـالوا كالمـا  ليس لد أن  الحقيقة هي نص  وهؤالءبالجامعات يزعمون

أنهـا مسـابقة أوحليـه . هـا الحـروب فالجامعات تعـد سـاحات تقـوم مـن أجل ا فارغ

العـلـم وكيفـيـه تـنـافس تـضـم ـهـؤالء اـلـذين يـحـاولون مـسـاعدة الـطـالب ـعـىل فـهـم 

 أن كل طالب يأيت ىف صفهم هـو ىف حاجـة  هو يقال ىف حقهماستخدام العقل والذي

 ذه الطـرق الخاصـة بهـم إىل خربه وتجربة وإنه ليشء يرجع لنا أن نقوم بتحديد خطأ ه
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عىل ىشء  بوضوح وصفاء ذهن وينتقوا كلامتهم ويحصـلوناحتى يتسنى للطالب أن يفكروا

  .ذا قيمة 
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)18( 

 

  فهم األمم ـ فهم أي شخص 

   

هـذه املفـاهيم : الصالح الوطني ـ الشخصية الوطنية العالقـات الوطنيـة  : الدالةفاهيم امل

يف العالقـات الدوليـة ، وتقـدم يف مجموعهـا اآلليـات التـي الثالث تنبع من ثالثة نظريـات 

 . ات الخارجية لدى العديد من الدولتساعدك عىل مالحظة العوامل التي تؤثر عىل السياس

سوف أبدأ بتحليل للنظريات الثالث الرئيسية للعالقات الدولية السائدة يف عرصنا  

 منها ولن أفضل إحداهام عـىل األخـرى  املفاهيم ، وكام تبني املقدمة ، سوف استعريالحايل

كام أوضح الخلفية النفسية التي تقوم عليها تلك املفاهيم ويف الفصل التـايل سـوف أختـار 

 . أربعة مناذج للسلوك الوطني ليك أتأكد من أن املفاهيم قد أحدثت فيها تغيريا 

 

 الواقعيـــــة

  

بني الدول ، وبـالنظر إىل تعترب العالقات الدولية من منظور الواقعية منافسة  

التاريخ يتضح أن األمم التي تتجاهل توازن القوى وال تعـي مصـالحها الخاصـة عـادة 

ما تتبع سياسات ال تفيدها وال تفيد اآلخرين ، وكام تـرى فـإن الفلسـفة  الواقعيـة ال 

تدعي أن األمم تراعي مصالحها فقد ترتكب أخطاء أو تتجاهل بنتائج ترصفاتهـا وقـد 

ياساتها الداخلية دون القيام مبا هو أفضل ، ويشار إىل أن الواقعية السياسـية تحول س

ال تنكر أن األمم تسعى إىل أن تضع مبادئ من شأنها أن تتجـاوز مصـالحها طاملـا أن 

 ترصفاتها ال تتعارض مع توازن القوى وال تدمر مصـالحها بطريقـة تعـرض أمنهـا 
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ات الدولية إىل أن القراءة الواقعية للتـاريخ أمـر يف للخطر ، وتشري النظريات األخرى للعالق

 . غاية البساطة 

 

 الليرباليـة

  

تبني الليربالية أن الواقعية تتجاهل درسا مهام ، فالقوة النسـبية لألمـم أقـل تنبـؤا  

بسلوكها من مسألة اشرتاكها يف ثقافة واحدة أو أنها تعتمد اقتصاديا عىل بعضها البعض أو 

ا حكومات دميقراطية  لـذلك ، ال تحتـاج دول معنيـة ألن تنظـر إىل بعضـها أن لديها جميع

البعض عىل أنهم أعداء بل عليها العمل عىل تحقيـق أهـداف تعاونيـة ويبـدو أن الجانـب 

املظلم يف هذا املوضوع هو أن الدول التي تنقصها الثقافة املالمئة أو النظـام االقتصـادي أو 

 . إليها عىل أنها خطرية املؤسسات الدميقراطية قد ينظر 

ويفرس البعض ذلك عىل أنه يعني أن الـدول الدميقراطيـة لـديها رسـالة أال وهـي  

بناء الدول مبعنى أنها تحول الدول الفاشلة أو الخطرة إىل دول أفضل ، وعىل أيـة حـال ، ال 

ضات تعتمـد تقتيض قراءة الليربالية األوىل للتاريخ منطقيا ذلك االستنتاج ، فام هي إال افرتا

حقيقتها عىل مزاياها ، فقد تكون محاوالت بناء األمم مستحيل تقريبا وعدمية الجـدوى ن 

فإذا مل ينب املجتمع نفسه يف صورة دولة قابلة للحياة فمن غري املحتمـل أن يقـوم الغربـاء 

 . الذين يعوقهم الجهل من القيام بيشء أفضل 

تعادي بعضها بعضا ، ولـذلك ال  طيات ال  دميقرامثة افرتاض آخر يعتمد عىل 

تشعر الدميقراطيات الضعيفة بأنها مهددة من قبل الدميقراطيات القوية بـل تسـعى 

إليها من أجل التعـاون واملسـاعدة ، وتعتـرب معظـم الـدميقراطيات الحقيقيـة نتاجـا 

للقرن العرشين وسوف يخربنا الزمن باحتامل لجوئهـا لقتـال بعضـها الـبعض عنـدما 

منافسة عىل البرتول واملياه ، لقد اندلعت الثورة الفرنسية منذ مـا يزيـد تحدث بينها 

  سنة ولكن عندما عرب شل شـوان الي ـ رئـيس وزراء جمهوريـة الصـني 200عىل 
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, " من املبكر جـدا أن أخـربكم بأهميتهـا " الشعبية عن رأيه يف أهميتها ومغزاها رد بقوله 

يـات املتحـدة األمريكيـة تحـرتم الحكومـات ذات ال يشك أحد يف أن دميقراطية مثـل الوالو

التوجه الدميقراطي والتـي قـد تكـون دميقراطيـة ناشـئة ، ويف أمريكـا الالتينيـة ، سـاعدت 

الـرئيس جـاكوبو (  الواليات املتحدة يف اإلطاحة بالحكومة املنتخبة دميقراطيا يف جـواتيامال

حبطـت الحركـات الـشـعبية يف ـكـام أ) وشـييل اـلـرئيس سـلفادون اللينـدي ) ارينزجوزمـان 

بورتوريكو والفلبني ونيكـاراجوا ، وألن هـذه الـدول كانـت صـغرية وقابلـة لالنكسـار فقـد 

استخدمت أمريكا أسلوب التخريب وليس املجاهرة بالعداء الذي كان يبدو عىل أنه إعالن 

طلـب حربـا للحرب ، واالستثناء الوحيد كان قمع امييليو أجينا لدو يف الفلبني األمـر الـذي ت

 . شاملة استمرت ثالث سنوات وكلفت الكثري من األرواح بني القلبيني 

عىل أية حال ، تعترب املالحظة املبدئية للريالية سليمة ، إذ ليس هنـاك شـك يف أن  

األمم لها حلفاء طبيعيون بحكم التشابه يف نظام الحكم واملؤسسـات واالعـتامد املتبـادل ، 

مجرد التفكري فيها ـ عىل األقل يف وقتنا الراهن ـ أن تنشب حـرب ومن األمور التي ال يجوز 

بني الواليات املتحدة وكندا و اسرتاليا ونيوزيالنـدا أو أي مـن األعضـاء الحـاليني يف االتحـاد 

وسـويرسا والـدول )  ليست تركيا أو رصبيا أعضاء يف االتحاد األورويب حتـى اآلن ( األورويب 

 .الشاملية 

 

 البنائيـــــة

  

ة أخرى يف التاريخ ، فالسـلوك الـبرشي غالبـا مـا تتناول البنائية رسالة مهم 

يتـشـكل بفـعـل إحساـسـنا بالذاتـيـة واـلـذي يعـتـرب نتاـجـا لقيمـنـا وأخالقـنـا وثقافتـنـا 

فاضة كالرأساملية ومؤسساتنا وتاريخنا ، كام أن الليربالية مبا لديها من فلسفات فض

يقي للمثـل املشـرتكة ، فكـل دولـة عبـارة عـن  إىل الدور الحقوالدميقراطية ـتفتقر

ـادر ـعـىل التـحـول بفـعـل تـطـور املـفـاهيم واملامرـسـات  ـان اجتامـعـي متـفـرد ـق كـي

 ا أليـة دولـة مثـل يـاالجتامعية ، وبإنكار ذلك ال ميكن للواقعية أن تـربر سـلوكا معن
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و بسـبب التزام أمريكا تجاه إرسائيل والذي ليس له معنى من منطلق املصالح األمريكيـة أ

 . حقيقة أن إرسائيل دولة دميقراطية ، إن وجود إرسائيل هو نتاج الشخصية اليهودية

لقد تسببت الشخصـية االيرلنديـة يف حـرب يتـذكرها القليلـون يف أمريكـا ولكـن  

 مريكيـة مبـارشة حـاول فـرع إيرلنـدييتذكرها الكنديون جيدا ، فبعـد الحـرب األهليـة األ

غزو كندا ، وكان غرضهم تأسـيس جمهوريـة ايرلنديـة وتسـاوم أمرييك من طائفة الفينيانز 

بريطانيا عىل كندا من أجل استقالل ايرلندا ، وقام مئات اآلالف من املهـاجرين االيرلنـديني 

برشاء سندات تسرتد بعد االعرتاف باستقالل ايرلندا بستة أشهر ومن ثـم تـم رشاء كميـات 

األمريكان يف األساس من الجنـود السـابقني يف ن سلحة، وكان الجنود االيرلنديوهائلة من األ

 .الحرب األهلية 

 الغــزو االيرلندي لكندا

 عـرب العقيـد جـون اونيـل 1866لقد كسب االيرلنديون عدة معارك ففي عـام  

 رجـل واسـتوىل يف وقـت 1000عىل رأس مـا يقـرب مـن ) الحدود الدولية ( نهر نياجرا 

ة الكندية يف موقعة ريدج واي ، ولكـن تـم قصري عىل حصن إري حيث تغلب عىل القو

 3000وقف الغزو عندما اعرتضت الواليات املتحدة خطـوط امـداداتهم وقبضـت عـىل 

مقاتل كانوا يحاولون عبور النهـر إىل كنـدا ، وقامـت الحكومـة األمريكيـة برشاء تـذاكر 

بأال يقوموا بغـزو قطار لهؤالء املقاتلني االيرلنديني ليك يعودوا إىل ديارهم إذا ما تعهدوا 

 . أية دولة من داخل الواليات املتحدة األمريكية 

ـام   ـال 1871يف ـع ـتطاع رـج ـث اـس ـا حـي ـة يف مانيتوـب ـديون معرـك  خرس االيرلـن

االستطالع أن يكتشفوا خططهم و ذلك بفضل جاسوس خـائن وبالتـايل متكـن الفرسـان 

متكن أويل مـن السـيطرة املتطوعون من تعقبهم ، ويف أكرث الغارات إثارة يف ذلك العام 

عىل موقع يدعى رشكة خليج هدسون والذي اعتقد أنه يقع يف األرايض الكنديـة ولكنـه 

كان يف الواقع ضمن األرايض األمريكية ، ولقد ظهر تأثري البنائيـة حيـث مل تتسـبب أيـة 

 . شخصية يف حرب غربية كهذه مثل الشخصية االيرلندية 
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مة متثل كيانا اجتامعيا ، فأهل االسكيمو بالقطـب ليس هناك شك يف أن الدولة األ 

مة حيث يفهمون القتل ألسباب شخصـية ولكـن ال األالشاميل ليس لديهم فكرة عن الدولة 

يفهمون الحرب التي تقتل يها أولئك الذين مل يتسببوا يف أي رضر لك ، فأقىص ما ميكـن أن 

مل ) 1227 ـ 1162( كيـز خـان يفعلوه هو نوع من الشجار داخل أحـد السـيارات ، إن جين

ينظر إىل غزواته عىل أنها مسالة وجود سيايس ولكن عـىل أنهـا ملكيـة تـوزع بـني ورثتـه ، 

 100000 فـرد ، وأوىص بــ 130000وكان جيشه هو أكرب أصوله حيث كان يقدر عـدده بــ 

 دـتـه واخوـتـه وأوالد اخوـتـهألـصـغر أبناـئـه توـلـوي ووزع البقـيـة ـبـني أبناـئـه اآلـخـرين ووال

 . وأحفاده

ن الفلسفة البنائية فلسفة جديدة لدرجة ال ميكن القول بأن هناك بنائية حديثة إ 

ولكن هناك فرق بني البنائية بصفة عامة والبنائيـة الراديكاليـة ، فـاألخرية تـرفض االعتقـاد 

بأننا نعرف الحقيقة الخارجية وتؤكد عىل أن الحقيقة الوحيدة التي ميكننا معرفتها هي مـا 

 . ثل يف الفكر اإلنساين ويعرب عنه من خالل اللغة وكالهام نشاط إنساين يتم

 للعامل ولكن من املهم أن نفرق بني متى تعترب تلك يقوم البرش برسم صورة لفظية 

الصور تقريبا للواقع ومتى تعترب أعذارا لعدم القدرة عىل مواجهة الواقع فعىل سبيل املثال 

لنفسـها تاريخـا ) التي كانت يوما ما يوغوسـالفيا ( وبا تصنع كل دولة من جنوب رشق أور

ومن اآلخرين أوغادا ، وتحاول مجموعة دولية مـن املـؤرخني التعـرف الضحية يجعل منها 

عىل األحداث التاريخية التي يجب أن يقدمها أي مؤرخ محرتم بشكل يسـاعد تلـك الـدول 

رة أخرى أنهم يحاولون أن يستبدلوا عىل التخيل عن األساطري التي يزخر بها تاريخها ، وبعبا

 . اللغة التي تخلق تاريخا مليئا بالخرافات بلغة تسجل ما حدث يف العامل الحقيقي 

لقد وقعت أمريكـا يف بالغـة الحـرب عـىل اإلرهـاب التـي تسـتبعد التقيـيم  

املوضوعي لحقيقة أعدائها الحقيقيني وتحذر بقية العامل من خالل سـخافتها ، حيـث 

  لغـة  ملؤسسة العسكرية األمريكية وأية مؤسسة عسكرية يف معظم الدولتستخدم ا
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جذابة لوصف األسلحة الفتاكة واألفعال الشنيعة ليك تخفـف مـن تصـورنا لتلـك األسـلحة 

 .واألفعال 

  الرصاصة الخرضاء18/2جدول 

 

عمـل " الحـرب الشـاملة هـي " الرجـل القـوي " صورة الديكتاتور لديك هي  

قنبـلـة الـتـي تقتـلـع بيـتـا بأكمـلـه وـلـيس نـصـف الـحـي تعـتـرب قنبـلـة ذكـيـة ، ال" ـبـوليس 

، سـالح " خسـارة جانبيـة " ، الضحايا الربئيـون هـم " واستخدامها يعترب تدخل جراحي 

 إنسـان ، رصاصـتي املفضـلة 10000منخفض األثر هو السالح النووي الذي يقتل فقـط 

كن ألنها ليسـت مصـنوعة مـن التي تقتل مثل أية رصاص ول" الرصاصة الخرضاء " هي 

حيث  ميكنـك أن " ( منازل سعيدة " الرصاص ، فهي ال تلوث البيئة ، أنني انتظر إنشاء 

وهـو " ( ويليـام الجميـل " تقتل كل شخص يرفض الدخول يف القريـة االسـرتاتيجية ، و 

 ) . الغاز الذي يقتل كل الناس ولكنه يرتك الغطاء سليام 

 

  

 الواقعية مرة أخرى

  

مع كل ما يوجه إىل الواقعية من نقد إال أننـي أود أن أقـول شـيئا إيجابيـا ، عنـد   

تحليل سلوك األفراد ال ينكر أحد أنه يغلب عليه طـابع املصـلحة الذاتيـة ، ولـيس يف هـذا 

األمر خطأ كام أنه ال يوحي بأن الناس يفتقدون إىل املبـادئ األخالقيـة التـي يضـحون مـن 

يعني بالضبط أننا نتوقع مـن البـالغني املسـتقلني أن يـديروا شـئون أجلها مبصالحهم وهذا 

، وعنـدما نركـز عـىل ... حياتهم ويتابعوا أعاملهم ويحصدوا زروعهم ويربوا أوالدهـم إلـخ 

 . اهتامماتنا فإننا نحاول أن ـ تريس توازنا جيدا للقوى 



229 
 

ء أحبـه عند التقاعد اعتمد عىل صانع القـرار يف جـامعتي لكـل أواصـل عمـل يش 

وبالتحديد تدريس مقررين مـثال ، فأنـا أود الرتكيـز عـىل العالقـات الطيبـة مـع زمـاليئ يف 

القسم وكذلك رئيس القسم وإن أمكن تكوين حلفاء يف مكتب الرئيس أو نائب املستشار ، 

 بني صانعي القرار الذين يحددون مصـريي فـإن أهـم ا سلبياوإذا ما عرفت أن هناك شخص

 . أكسب اآلخرين يف صفي يشء عندي هو أن 

ولكن ـ كام تركز الواقعية ـ قد يكون من الخطأ القول بأن معظم النـاس يسـعون  

إىل ما فيه مصلحتهم يغويهم يف ذلك الجهل وكل العوامل النفسية التي تؤثر عىل السـلوك 

تقـار اإلنساين مثل اإلحساس املبالغ فيه بأهمية الذات ، وأنكار محدودية امكانياتهم ، واالف

إىل اتـعـاطجف ، واألخالقـيـات املتحـجـرة واإلحـسـاس ـبـالتفوق األخالـقـي والرغـبـة الجانـحـة 

افـرتاض أن العـامل هـو مـا تريـد أن ( لتملك األرض وتفوق مبدأ املتعة عىل مبدأ الحقيقـة 

، وتوافر أنشطة اإلزاحة وهي األنشطة التي توفر مهربا ) يكون وليس ما هو كائن بالفعل 

 .... ، والرومانسية إلخ ) مل الحقيقي مريحا من العا

وسوف نكتشف فائدة تلك القامئة يف فهم السبب يف أن األمم غالبا مـا تخطـئ يف  

 . اختيار ما يحقق أهدافها 

تعترب معظم األمم ممثلني يف بيئة يكون فيها السعي لتحقيـق املصـلحة الشخصـية والقـوة 

ن معظـم صورة أكرب من حالـة األفـراد ، إذ إهو األمر الرضوري وبالتايل يلتمس فيه العذر ب

األفراد يعملون يف مجتمع به حكومة تحاول التخفيف مـن رشاسـة الرصاع عـىل السـلطة ، 

كام أن االختالف بني األفراد والـدول إىل الدرجـة التـي يصـبحون فيهـا مشـغولني بالسـلطة 

 . يعني توازنا مختلفا بني السياسة واألخالق 

وهذا أمر مناف لألخالق ، وكلنـا " القوة تصنع الحق " تفضل السياسة مبدأ  

يعرف كيف يتغري هذا التوازن ، فالصدق مـع األحبـاب يسـمح بـبعض االسـتثناءات 

أهمها هو متى تكون الحقيقة جارحة كام أن الصدق مع الجريان يسمح باملزيد من 

 التملق كـأن نوع منباالستثناءات ، أما الصدق يف السياسة الوطنية فغالبا ما يسمح 

 ، كام أن القيام مبـدح ) تطلب من احد أعضاء الربملان تأييد بند ترشيعي معني 
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إحدى القوى الكربى يبدو رضوريا لحامية مصالح دولة صغرية ، وقد تجعل دولة مـا جانبـا 

دول من قواتها تحت طلب قوة عظمى من أجل حاميتهـا مـن أيـة مغـامرات كارثيـة مـع 

حيث يتضاءل دور األخالقيات ـ بإمكانها وضع حدود للنفاق الحالة أخرى ، وحتى يف هذه 

 . طاملا أنها ال توجد أزمات كربى كالغزو 

عالوة عىل ذلك ، إذا نحينا جانبا الحديث عن املصالح الوطنية من أجل األهـداف  

الوطنية ميكن هنا تحديد املصالح املحورية ألية دولة بسهولة وهـي عـدم تعرضـها للغـزو 

يـة دولـة أجنبيـة ، والحفـاظ عـىل رخائهـا والسـعي إىل تحالفـات ال تحـد كثـريا مـن من أ

استقاللها ، وال يعني هذا دامئا االفتتان بالقوة ولكنه قد يعني أحيانا ، وعندما يحدث هـذا 

ميكن االعتامد عىل الـدول مـن أجـل جمـع املزيـد مـن القـوة ولـيس املزيـد مـن األعـداء 

طموحات امربيالية بشكل واضـح وهـذا يعنـي أنهـا تحـاول والتحالف مع قوة عظمى لها 

 .الحفاظ عىل توازن القوى 

 

 أفضل نظارة

  

أعتقد أن التاريخ يتسع للنظريات الثالث إذ ال ميكن ألحد أن يفهم موقف فنلندا   

فهـم ي، وال ميكـن ألحـد أن ) روسـيا ( دون أن يأخذ يف االعتبار خوفها من جارتهـا القويـة 

 يف عـدم ب دون التنبيه إىل صورتها الذاتية ، وال ميكن ألحد أن يفهـم السـبموقف إرسائيل

قيام الواليات املتحدة بغزو كندا بدون االعرتاف بوجود تطابق وصلة بينهام يف املؤسسـات 

والقيم ، وعىل الرغم من املنفعة الواضحة التي تتحقـق للجميـع مـن موقـف آلخـر ، فـإن 

يحولوها إىل رأي عاملي املفرتض أن تتوفر فيه القـدرة عـىل أنصار كل نظرية مييلون إىل أن 

 ) . 18/3انظر جدول ( امتصاص ما يصلح يف لنظريات املتنافسة بشكل ال يتوفر لآلخرين 
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 18/3جدول 

  وآسفاه عىل الوسط األكادميي 

 

عـنـدما يلتـحـق الـطـالب األمريكـيـون بالدراـسـات العلـيـا ـفـإنهم يقبـلـون ـعـىل  

واحدة أو يرسلوا إىل غياهب املجهول بدون رفيـق يرشـدهم إىل موقـع االلتحاق بكلية 

أكادميي ، ولحسن الحظ ، يحتاجون فقط إىل أستاذ يؤمن بالفلسفة الواقعيـة ويبيعـون 

 عىل أن فتحـت يل عيـوين عـىل رش الـلـهأيها الرجل الحكيم ، أنني أشكر " له أرواحهم 

اسـتغني ـعـن املـقـررات األـخـرى إذا ـمـا البنائيـة والليربالـيـة ، فـسـوف أدرس مقرراـتـك و

 عندما بدأت دراسايت العليا يف شيكاغو كـان يوجـد 1952ففي عام " قبلتني خادما لك 

أساتذة يتمتعون بكاريزمية عالية ولكن ال أتذكر أنهم مارسوا عىل ضغوطا عىل اإلطالق 

مل تكن سـيئة ، ورمبا كنت يف الثامنة عرشة شابا متحمساا ولكن أحب أن أبني أن األمور 

 . يف تلك األيام 

 

 

أنني بصدد تكوين بؤر ثالثية أي نظارات ميكنها أن تربط قوى النظريات الثالث ،  

 :وليك ترى بها عليك بالتايل 

، فأحيانا يعمـل الهـدف كجـزء مـن املصـلحة الوطنيـة ) الواقعية ( ـ حدد أهداف األمة 1 

أهدافا مرغوبا فيها بشكل واضح وبشكل ال األصلية وأحيانا ال يعمل وعادة ميكنك أن تجد 

 . يقبل الجدل 

الرتكيـز هنـا عـىل مـا هـو شـخص مبعنـى أنـه ال يتعلـق ) البنائيـة ( ـ صف هوية األمـة 2

 . بالشخصية الكلية لألمة بقدر ما يتعلق بتصورها عن نفسها 

اذكـر األمـم التـي تعتـرب حلفـاء ) ليرباليـة ( ـ كـون قامئـة بـالروابط والعالقـات 3

 طبيعيني بناء عىل التقدير املتبادل لثقافة بعضهم البعض ، وسلوكهم ومؤسساتهم 
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ـة أو  ـداوات تاريخـي ـىل ـع ـاء ـع ـني بـن ـداء طبيعـي ـدهم أـع ـذين تـع ـك اـل ـا أولـئ ـر أيـض ، واذـك

 . إيديولوجيات متصارعة 

 

 سيكولوجية الذوق الرفيع 

  

ي تحددها النظريات عند تحليلنا لسلوك فرد ما علينا أال نهمل أيا من العوامل الت

املتعددة فأحيانا ما نقول إن شخصا ما يسري تبا ملصالحه بقدر ما تسمح به سـلطته ، فهـو 

أحيانا يعامل أصدقاءه عىل أنهم مجرد وسائل لتحقيـق غاياتـه وأحيانـا عليـك أن تضـع يف 

اعتبارك الصورة التي يرسمها عن نفسه كشخص ذي اخالقيات سامية ، هذا يعطينا أمـال يف 

 . النجاح 

يتسم السلوك البرشي والدويل بتعقيدات أحيانا ما تـعيص عـىل التحليـل ، فهنـاك : تحذير 

حاالت تعترب النظارات املتطورة يف غايـة الفائـدة ولكـن املـدهش هـو أن أي مـدى ميكـن 

 . لنظارة بسيطة أن تخدمنا 
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)19 ( 

 

 حاالت أربع 

 

ـ العالقـات الوطنيـة عنـدما 20ـ الهوية الوطنية  19وطنية ـ املصلحة ال18: ة املفاهيم الدال

تتوحد عىل هيئة نظارة ، قد تبدو النظارة حيدة نظريا ولكن هل لهـا قيمـة فعليـة ؟ هـل 

 توضح فعال سلوك األمم الذي قد يبدو محريا ؟ 

ملاذا تتجاهل إرسائيل مصالحها الوطنية ؟ هوية إرسائيل ، ظـالل الهولوكوسـت : عرض عام 

, االسـتثناء األمـرييك ) اذا تساند أمريكا إرسائيل ؟ مصلحة أمريكا الوطنية ، هوية أمريكا مل

ملاذا قدمت أسبانيا االستعامرية التزامـا غـري مرشوط ؟ ملـاذا اسـتولت بريطانيـا عـىل قنـاة 

 السويس ؟ 

 

 حالة إرسائيل

  

 . زيادة فرص إرسائيل يف البقاء : الهدف املنشود  

 املختار الـلـهعب شنقذ للشعب اليهودي وثقافته وتعتقد أقلية منهم أنهم هي امل: الهوية 

 .املفوض باستعادة حدود إرسائيل تبعا للعهد القديم 

 .أمريكا : الحلفاء الطبيعيون 

 . العامل اإلسالمي وخصوصا الرشق األوسط  : األعداء الطبيعيون 

 . غالبية دول العامل : الشعوب املحايدة تجاهها 
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 صلحة إرسائيل الوطنيةم

  

فعلت إرسائيل ما ميكن أن ) حرب األيام الست   ( 1967إىل ) حرب االستقالل  ( 1948من 

 فقـد تغلبـت عـىل أعـدائها عنـدما هاجموهـا وأقامـت مؤسسـة ,تفعله أيـة دولـة وليـدة

 . جعلتها متفوقة عىل كل الدول العربية مجتمعة ) ية مبا فيها األسلحة النوو( عسكرية 

ألردن وأحكـمـت  قاـمـت إرسائـيـل ـبـاحتالل الـضـفة الغربـيـة لنـهـر ا1967يف ـعـام  

ع لصاعدا بدأت يف االختيار حيث استطاعت أن تبتف ومنذ ذلك اليوم سيطرتها عىل القدس 

ببطء الضفة الغربية التي كانت تضع عينها عليها واعتمدت عـىل تفوقهـا العسـكري عـىل 

: رسائيل تبعا الطامعها التوسعية أو قـد تقـول لنفسـها الدول العربية التي تزداد عداوتها إل

 ال مفر منه وسـوف يحصـل العـرب عـىل األسـلحة النوويـة رإن تحديث الرشق األوسط أم

ينا أن نظهر للعامل ، وخصوصا العـامل الغـريب ـ أننـا لـدنيا لويبنون جيوشا حديثة ، ولذلك ع

 دولة فلسطينية عىل الضـفة طموحات محدودة بشأن األرض وأننا سوف نساعد عىل قامة

الغربية اعرتافا بالقومية الفلسطينية وال يوجـد ضـامن لـذلك ولكنهـا تقـدم أفضـل فرصـة 

 . للسامح ببقائنا 

هناك أقلية داخل إرسائيل تريد أن تتبنى املسار الثاين تجاه البقـاء واعتقـد أنهـم  

ك يف ضـوء مفهـوم عىل حق ، ولكن الفكرة هي أنه عند مناقشة قضيتي عيل أن أفعـل ذلـ

مصلح إرسائيل الوطنية ، وألنني أعتقـد أن االختيـار صـحيح ، يلـزم أن أبـني السـبب يف أن 

إرسائيل ال تدرك مصلحتها الوطنية ونفس األمر أيضا يعترب صحيحا ملن ال يوافق عـىل ذلـك 

 ) . كف تغيب عني مصلحة إرسائيل ؟ ( 

ـشـه ـلـيك أجعـل قـضـيتي مفهوـمـة واملسـألة ليـسـت يف أـنـك تتفـق مـعـي ولـكـن يف مـا أناق

 . وواضحة

أعتقد أن ابتالع الضفة الغربية ال يخدم أمـن إرسائيـل عـىل املـدي البعيـد  

فمهام تكن األجزاء التي تبتلعها إال أن أنها ال توفر لها الحامية مطلقـا مـن الرعـب 

 يف حالة وجود تحديث يف العامل العريب حوال ، وأكرث من ذلك ، متيل إرسائيل لتضلل
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 الواليات املتحدة ـ حليفها الوحيد التي بإمكانها إلغـاء التفـوق العسـكري العـريب بسـبب 

 .تفوقها العسكري عىل بقية دول العامل ، ملاذا إذن تدير إرسائيل ظهرها للخيار الثاين

 

 هوية إرسائيل 

  

تنطبق بض األسباب التي تعمى إرسائيل عن التفكري يف مصلحتها عىل كـل الـدول 

 ملـن وو من إرسائيل والعرب يشعران أنهام يكسبان السباق يف مسألة من يفعل ماذا فكل 

من يعترب أكرث خسة ، ويالحظ هنا توهج القوميـة البـدايئ التـي تـربز يف الرغبـة يف إضـافة 

املزيد واملزيد من األرايض وهناك أيضا الرغبة يف الراحة اآلتية أكـرث مـن الرغبـة يف الراحـة 

ائيل ينشد املستحيل أال وهو توقف العنف اآلن ، ويشار إىل أن إخالء غـزة اآلجلة فكل إرس

كان مبثابة غلطة كربى إذ بدال من أن تحصل إرسائيل من جراء اخالئهـا عـىل مكافـأة عـىل 

السالم نالها حكومة معادية مجـاورة لهـا وتصـعيد للعنـف ،ويصـبح الـتحفظ عـىل املـدي 

منفعة عـىل املـدى البعيـد ، وغالبـا مـا يوجـد بـديل القصري مثريا للمشاعر ال تضاهيه أية 

جاهز وهو الدخول فيام يسمى مفاوضات سالم والتغايض عن حقيقة عـدم وجـود فرصـة 

 . نجاح طاملا استمر التوسع يف الضفة الغربية 

يب وهويتها الوطنيـة أوال ، ههناك عوامل أخرى تعكس تاريخ إرسائيل الر 

 و أن املختـارالـلــهتقدون أن اليهود هـم شـعب هناك اليهود املتعصبون الذين يع

لهم الحق يف استعادة حدودهم املوجودة يف التوراة ويعتـربون أن الضـفة الغربيـة 

تنتمي إىل إرسائيل  حسب األمر اإللهـي ومـن ثـم ينـدفعون لالسـتيطان يف أرضـها 

مييـل : ا سواء كانت الحكومة تسـاندهم أو تقـف بجانـب معارضـة ضـعيفة ، ثانيـ

ن يروجوا لصورة رومانسية للمستوطنني ، ففي املايض كان كل ية اإلرسائيليني ألغالب

اليهود يعجبون باملستوطنني باعتبارهم أبطاال يتفوقون أخالقيـا عـىل بقيـة اليهـود 

 فهم كانوا طالئع الصهيونية حيث كانوا يتقاسمون الصـعاب واملغـانم بالتسـاوي 
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لعمل الجاد والتدبري التي تعجب اليهود واألمريكان كام كانت لديهم قيم كلفينية تتعلق با

حافظت اليهودية األصولية عىل الهوية اليهودية عرب قرون من الشتات واالضطهاد ، : ثالثا . 

ويعرتف الكثري من امللحدين الذين عارصوا معابد اإلصالح يف قرارة أنفسهم بـدين تـاريخي 

 .تجاه اليهود

 

  الهولوكوست شبح

  

 ملاذا تسلك إرسائيل مسلك توجيه اإلهانة إىل أمريكا بدون داع ؟ :  اللغز األكرب اآلن نواجه

لتوسـع يف املسـتوطنات ألنـه كـان يـرى أن ا إيقاف ا طلب الرئيس أوبام2009يف مايو عام 

هذا ميثل عقبة كئودا أمام إقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة يف اليـوم التـايل قـال املتحـدث 

لية إن رئيس الوزراء بينيامني نيتانياهو سوف يتحدى البيت األبـيض باسم الحكومة اإلرسائي

وذلك باالستمرار يف البناء يف املستوطنات القامئة ، ورد عليه أوبامـا بـأن العنـاد اإلرسائـييل 

 ، وصـل إىل إرسائيـل نائـب الـرئيس 2010يهدد أمن أمريكا ومل تعلق إرسائيل ، ويف مـارس 

 1600فاوضات السالم ليواجه بإعالن إرسائيل أنها تزمع بنـاء األمرييك يف محاولة لتنشيط م

وحدة إسكان يهودية جديدة يف القدس الرشقية التي يشكل العرب فيها األغلبية ، اتصـلت 

وزيرة الخارجية األمريكية هيالري كلينتـون هاتفيـا بنتانيـاهو يعـرب عـن أسـفه لتوقيـت 

  .اإلعالن ولكنه مل يقدم أية إشارة إىل إلغائه 

فقـد حـاولوا  الهولوكوست ، لقد أغلقت الدول الغربية حدودها أمـا اليهـود شبح: افرتاض 

هم ؟ حـاول أن تفكـر يف فسـمن كان يثق اليهود عىل مر األزمان غـري أنالفرار من هتلر ، ف

الثمن النفيس لالعرتاف الواعي بأن مستقبل إرسائيـل مرهـون بـإرادة دولـة غـري يهوديـة ، 

 الحاجة إلثبات أن إرسائيل مكتفيـة ذاتيـا وأنـه بإمكانهـا تحـدى أقرانهـا حاول أن تتدبر يف

 . حتى وإن كان هذا التحدي يقرتب بها من حافة االنتحار

 متطابق معي يف الذوق وامليول بأن هذا يغفل شـيئا  عامل يهودي ينلقد أخرب 

 ا أوامر مـن عن الهوية اليهودية أال وهو أن تاريخهم قد جعلهم غري ميالني ألن يتقبلو
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 بكل تأكيد بني سلوكهم وسلوك الدولـة األخـرى الحليفـة اأحد ، ويشار إىل أن هناك تناقض

ألمريكا ـ تايوان ، فعىل الرغم من االعتقاد السائد بني الصينيني أن غـريهم همجـي ، إال أن 

 لهـذا ومهام كـان الحـل. تايوان مل تتحدى الواليات املتحدة األمريكية رصاحة عىل اإلطالق 

اللغز إال أن هناك يشء يقيني واحد وهو أن مفهوم املصلحة الوطنية هو متطلـب أسـايس 

 . لتفسري سلوك األمم ، ولكنه ال يكفي 

 

 ملاذا تساند أمريكا إرسائيل ؟

 

الحفـاظ عـىل إرسائيـل وعـىل عالقـات طيبـة مـع العـامل ) : ة األهداف املنشـودة 

 . اإلسالمي 

ييك أو االعتقاد بأن الواليـات املتحـدة ليسـت ملوثـة بخطايـا العـامل االستثناء األمر: الهوية 

 . القديم

أورـبـا واـسـرتاليا بحـكـم الرـبـاط الثـقـايف ، الياـبـان بحـكـم اـملـأمن ـمـن : الحلـفـاء الطبيعـيـون 

االحتالل وشمول اليابان بالحامية ، إرسائيل بحكم الرباط الثقايف وشمول إرسائيل بالحامية 

 . ا بالحامية ، تايوان بحكم شموله

أمريـكـا الالتينـيـة نـسـبة إىل ـتـاريخ ـمـن الـتـدخل ، الـعـامل اإلـسـالمي ، : األـعـداء الطبيعـيـون 

 . وخصوصا الرشق األوسط نسبة إىل التدخل وااللتزام الال محدود ببقاء إرسائيل 

الهند وباكستان ألن أمريكا تتأرجح يف عالقتهـا معهـام ، روسـيا : أطراف ذات وضع غامض 

 التنافس الكبري يف القوة ، الصـني بسـبب مسـاندتها لتـايوان وتعقيـدات االعـتامد نسبة إىل

االقتصادي املتبادل ، وأفريقيا جنوب الصحراء بسبب وضعية األمريكان السود ولكن تعتـرب 

 .انتخاب أوباما عالمة عىل التقدم 

 .ال أحد باستثناء أهل االسكيمو بالقطب الشاميل : محايد 
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 كا الوطنيةمصلحة أمري

  

تتعرض املصلحة األمريكية للخطر بشدة بسبب توسع إرسائيل يف الضفة الغربيـة  

حيث تشوه صورة أمريكا يف كل أرجاء العامل اإلسالمي وخصوصا يف الرشق األوسط صاحب 

يدون مـن يون مرة تلو األخرى وبوضوح أنهم يرالرثوة النفطية ، ولقد كرر الرؤساء األمريك

 الوحيد مـن قبـل دمد عدد وحجم مستوطناتها يف الضفة الغربية ويكون الرإرسائيل أن تج

رؤساء الوزراء اإلرسائيليني هو االنتقال من مرحلة مسايرة الظروف بشكل لبـق إىل اإلعـالن 

 أن تطـري طيـارة ورق ، مـن منـا طقـ أن الواليات املتحدة بإمكانها فعىل املستوى الشعبي

بعة لها أن تعاملها مبثـل هـذا االحتقـار ؟ ومـع ذلـك سمع عن قوة عظمى تسمح لدولة تا

 مليار دوالر يف صورة مساعدات عسكرية 2.8 عىل 2010تشتمل ميزانية أوباما للعام املايل 

إلرسائيل ، ويجدر القول بأن بإمكان أمريكا إنهاء مساعداتها إلرسائيـل مـا مل تتغـري سياسـة 

 . األخرية ولكن هيهات 

ملـاذا تسـاند أمريكـا إرسائيـل ، وملـاذا يعتـرب :  إىل حـل هناك مشكلتان تحتاجـان 

 . التأييد األمرييك غري مرشوط 

 

 هوية أمريكا

  

يكمن جزء ضئيل من تفسري التأييد األمرييك إلرسائيل يف النظام السـيايس  

األمرييك فطريقة انتخاب الرئيس هي أن كل والية لديها أصوات انتخابية تـتامىش 

تعطي هذه األصوات تبعا ملبدأ أن الفائز يأخذ كل أصوات مع عدد سكانها حيث 

الوالية ، وتجدر اإلشارة إىل أن الناخبني األمريكيني موزعون بالتساوي عىل الحزبني 

الرئيسـيني وبالتـايل مـن املهـم الفـوز بالواليـات الكـربى مثـل نيويـورك وفلورـيـدا 

 ة إىل أن الحمـالت والحصول عىل الكتل االنتخابية الضخمة بهـا ، هـذا باإلضـاف
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االنتخابية باهظة التكاليف وأن األمريكان اليهود متمركـزون يف هـذه الواليـات ويقـدمون 

 . الكثري من األموال لدعم تلك الحمالت 

إن هوية أمريكا أمر مهم جدا فاإلنجيل متغلغل يف الوعي األمرييك وهـذا يخلـق  

هودي ، وعىل أية حال ال يهتم معظم اعتقادا لديهم بأن أرض إرسائيل هي ملك للشعب الي

املفكرين األمريكان كثريا مبا يف اإلنجيل ولذلك فإن موقفهم مهم جدا  لدى النخبة الفكرية 

األمريكية خليط غريب ، وأشري هنا إىل روابط املحبة و االحرتام ين رجال الفكر األمريكـان 

فكرون مـن غـري اليهـود يتزوجـون واألمريكيني اليهود وهذا أمر منفرد تاريخيا لقوته ، فامل

ـمـن يهودـيـات ، وـتـربطهم ـصـداقات وثيـقـة ـمـع اليـهـود ويتـعـاملون ـمـع زمالئـهـم اليـهـود 

ويعرفون مدى الفقر الذي قد يقبـع فيـه املشـهد األمـرييك بـدون اليهـود ، ويشـار إىل أن 

 لديهم أصدقاء من األقليات األخرى بالطبع ولكن هذه أقليات مل يشهد تاريخهـا اضـطهادا

شديدا أو أنها تلقت يف عرصنا الحايل تهديدا مـن شـخص مجنـون أو أن تاريخهـا وهويتهـا 

مرتبطة بدولة أجنبية وبالتايل ليس من املتصور لدى اليهود األمريكان أن تكون إرسائيل يف 

 . خطر 

تختلف لسياسة الخارجية عن السياسة الداخلية حيث تتشكل عىل يد قادة الرأي  

ألمريكان ، ولذلك فـإن رشح السـبب يف أن أمريكـا تؤيـد إرسائيـل عـىل وهم رجال الفكر ا

طول الخط أمر يسري كام أن تفسري السبب يف أن أمريكا تتسامح بشأن ما يعود عليها مـن 

 .جراء ذلك أمر يف غاية الصعوبة 

 

 االستثناء األمرييك

  

 هذا لـه ال تفكر أمريكا فيام يعود عليها من جراء تأييدها الرسائيل حيث أن 

االسـتثناء " جذور عميقة يف تصور أمريكا عن نفسها ، إنني أشري إىل ما يطلـق عليـه 

وهو االعتقاد بأن أمريكا تعترب تجربة اجتامعية متفردة خالية من الفسـاد " األمرييك 

 الذي يشوه األمـم األخـرى ، وألن أمريكـا تشـعر باالطمئنـان األخالقـي يف قـرارة 
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، فإنها تجد أنه من الصعب أن تأخذ الرأي املعارض لتأييدها إرسائيـل نفسها بشأن إرسائيل 

مأخذ الجد ، وفوق كل ذلك ، تعترب إرسائيل حليفا ألمريكا ، ويحتل شعبها مكانا يف قلـوب 

مـن .. أمـرييك ، أمـرييك .. األمريكيني  كام أن نظام حكمها يشـبه الدميقراطيـة األمريكيـة 

أن تكون شيئا خاصـا فـاالفرتاض هـو أن ألمريكـا الحـق يف الواضح أن كونك أمريكيا يعني 

الترصف من جانب واحد ألن دوافعها نقية كام أن الحقيقة بأن التزام أمريكا تجاه إرسائيل 

 .غري مقبول بالنسبة للعامل اإلسالمي يبني ببساطة حجم الرشوخ يف العامل اإلسالمي 

 أمريكا تجـاه ابقدر ما يعترب التزامإن تأييد أمريكا إلرسائيل ميكن أن يكون مطلقا  

ل ما لدى اليابان وايسلندا مطلقا حيث يعاملون كام لو كانوا جزءا من األرض األمريكية بك

حد يهدد وجودها ، ولكن تأييد أمريكـا ال ميكـن اعتبـاره مطلقـا أمريكا من قوة لردع أي أ

ربيـة تحـت دولـة كـون مرشوطـا بانضـواء الضـفة الغيمبعنى أنه غري مرشوط إذ يجب أن 

قابلة للحياة ، إن اإلرصار األمرييك املتواصل عىل االلتزام قد يصبح مشـكوكا فيـه الفلسطني 

ألنه عىل املدى البعيد قد يكلـف مثنـا فادحـا ، وتكـون البـدائل الطبيعيـة إمـا التـزام غـري 

 مرشوط قد يفقد مفعوله يوما ما أو التزام مرشوط قد يستمر ، ولن تحصل إرسائيـل عـىل

 . ضامن أبدي بأنها يف أمان إذ مل تحصل أمة عىل ذلك مطلقا فالتاريخ ال يضمن أي يشء 

 

 دروس أخرى من التاريخ

  

سوف نتناول حالتني أخريني للسلوك الدويل تعلامننا شيئا ما عن حـدود القـوة العسـكرية 

رشوط عندما تتجاهل العامل الحقيقي ، تتعلق إحداهام بقوة عظمـى تولـت التزامـا غـري م

الثانيـة , حتى وصلت إىل حافة الكارثة ثم اضطرت إىل التخيل عن هذا االلتـزام يف النهايـة 

تتعلق بقوة عظمى سابقة مل تقدر املدى الذي ميكن أن تعتمد فيه القـوة السياسـية عـىل 

 . القوة االقتصادية 



241 
 

 أسبانيا وهولندا: التزام غري مرشوط 

 

مـن أجـل نرش ) هولنـدا وبلجيكـا ( د األرايض املنخفضة االستيالء عىل بال: الهدف املنشود 

 . املذهب الكاثولييك واتخاذها مصدرا من مصادر الرثوة 

 .مدافعة عن اإلميان : الهوية 

 . النمسا : الحلفاء  الطبيعيون 

اإلمرباطورية العثامنية ، وفرنسا ، وبريطانيا وهولنـدا وأتبـاع املـذهب : األعداء الطبيعيون 

 . نتي بصفة عامة الربوتستا

القوى العظمى يف العامل ، لقد تلقت الطائفة الكاثوليكية يف هولندا التزاما غري مرشوط من 

يقول ملك أسبانيا فيليب الثاين إنني أفضل خسارة بالد األرايض املنخفضـة عـىل ن احيث ك

 بأنهـا ةيقـالحق  الكاثوليك ، وكان يعـزز التـزام أسـبانياواذا ما توقفوا عن أن يكونإحكمهم 

 كانـت انتـويرب كانت معتمدة بشكل كبري عىل هولندا لـيك تحـافظ عـىل قـدراتها حيـث

الوارد من العامل الجديد كام بـرع صـيارفتها يف جمـع املـديونيات ، معقل الذهب والفضلة 

فضـل أما فيام يتعلق بقوة أسبانيا العسـكرية فكانـت جيوشـها تعتـرب حتـى ذلـك الحـني أ

 1648 ـ 1568( عىل أية حال ، متخضت حرب السنوات الثامنني أوروبا الجيوش املحرتفة يف 

( عن مثن ثقيل عجزت أسبانيا يف النهاية عن دفعـه حيـث كـان شـامل الـبالد املنخفضـة ) 

) بلجيكا حاليا ولوكسـمبورج وبعـض األرايض الفرنسـية ( بروتستانتي ، والجنوب ) هولندا 

نيا بتأيـيـد الطائـفـة الكاثوليكـيـة ـكـل املـنـاطق ـكـان كاثوليكـيـا ، ولـقـد أغـضـب الـتـزام أـسـبا

الربوتستانتية ، وكان هناك اعتقـاد عـام بـأن أسـبانيا تسـعى السـتغالل ثـروة بـالد األرايض 

املنخفضة طاملا بقيت لها السيطرة عليها ، وعموما ، استوىل الربوتستانت عىل برييه وبذلك 

 الشاملية مستقلة فعليا عـىل حصلت ثورتهم عىل ثورة دفع ، حيث أصبحت تلك املقاطعة

 . الرغم من عدم االعرتاف به إال بعد فرتة طويلة 
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لقد كان التزام أسبانيا يف بالد األرايض املنخفضة هائال حيث قاتلـت اإلمرياطوريـة  

 أرـســلت جيوـشــها لـغــزو انجـلــرتا 1588 ، ويف ـعــام 1582 حـتــى 1571العثامنـيــة ـمــن 

ه لـيك تنقـل الـذهب ئـعـادة بناإىل إولها واضـطرت الربوتستانتية مام أدى إىل فقدان أسط

والفضة من أمريكا األسبانية إىل أسبانيا وليك تحمـي سـفنها مـن السـفن املسـلحة لتابعـة 

 تدخلت أسبانيا يف الحروب الدينيـة يف فرنسـا 1598 حتى عام 1590لدول أخرى ومن عام 

رنسا سوف تظل كاثوليكية نها من أن فيقوعى الرغم من هزميتها إال أن التدخل ساعد يف ت

ـعـىل الـحـدود (  ـكـان وجودـهـا العـسـكري يف ـبـالد األرايض املنخفـضـة 1598، وبـعـد ـعـام 

 كارثيـا حيـث رسـخ فكـرة أن فرنسـا سـوف تظـل عـدوا سـواء كانـت ) الشاملية لفرنسـا 

 ـ يف معركة 1643كاثوليكية أم ال فقد دخلت فرنسا الحرب إىل جانب الهولنديني ، ويف عام 

 ـ تغلبت عىل أسبانيا التي كانت قواتها آنذاك تعترب القوات التي ال تقهر ، ويف عام روكروي

 مل تكـن أسـبانيا قـادرة عـىل 1559 اعرتفت أسبانيا باستقالل هولندا ، وبحلـول عـام 1648

 . حامية نفسها من فرنسا وتنازلت لها عن منطقتي األرتويز وجنوب الفالندرز 

للشعب األسباين كثريا إذ بعد مثانني عامـا مـن الحـروب لقد تأثرت الروح املعنوية  

الخارسة وجدوا أنفسهم أمام رضائب باهظة واقتصاد محطم باإلضافة إىل فقدانهم أبنائهم 

مع عدم وجود ما يحدث توازنا يف حياتهم ويشار إىل أن انهيار أسـبانيا كقـوة عظمـة يبـدأ 

 . من تلك الفرتة 

 عىل اإلطالق وال يجادل أحد يف أن الرصاع الكـاثولييك يقال أن التاريخ ال يكرر نفسه 

الربوتستانتي يف بالد األرض املنخفضة هـو صـورة طبـق األصـل مـن الرصاع بـني إرسائيـل و / 

 كـام االعامل اإلسالمي يف الرشق األوسط حيث إن السكان الكاثوليك مل يكونوا مستوطنني جدد

ـاء ، ـم يف البـق ـروا حقـه ـود األســبانية أن الربوتســتانت مل ينـك ـدما فشــلت الجـه ـذلك عـن  وـل

ـتبعاد  ـتم اـس ـة مل ـي ـيايس للمنطـق ـادي والـس ـتقبل االقتـص ـور للمـس ـة يف وـضـع تـص الكاثوليكـي

الكاثوليك ولكن تم تقديم الدعم لهم وكان أمرا مقبوال ، لقـد كـان هنـاك حـاجز واضـح بـني 

 وا يقيمـون فـيام الطائفتني يضمن االحـرتام املتبـادل بيـنهام وقـد ظـل الكاثوليـك الـذين كـان
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يعرف اليوم بلجيكا خاضعني ألسبانيا الكاثوليكية يف حـني قامـت فرنسـا الكاثوليكيـة بضـم 

 . اآلخرين 

كل ذلك يبني أنه مهام ارتفع شأن أية قوة عظمى إال أنها ال تستطيع البقاء عندما 

 مثانني عاما لـيك ال تتالقي التزاماتها مع الواقع االقتصادي والسيايس ، وقد استغرقت أسبانيا

تعي تلك الحقيقة ، ومن ناحية أخرى يالحظ أن أمريكـا أقـل واقعيـة مـن األسـبان حيـث 

قامت بغزو العراق ـ وهي واحدة من الدول العربية القليلة يف الرشق األوسط التي كانـت 

تقوم بإعدام كل من يهدد الواليات املتحدة بهجـامت إرهابيـة ، وحاولـت أمركـا أن تهـدئ 

 يف أفغانسـتان ، وإذا فكـرت باكسـتان يف أن تنحـى املنحـى األصـويل فـال ميكـن لهـا األمور

 القـوة العسـكرية  للعـامل بأكملـه مـدى سـهولة اسـتنزافالفكاك من أمريكـا التـي بينـت

الباكستانية حتى لو مل تواجه قوة عظمى ، وبالنسبة لرثوة املنطقة فإن سياسيتها تقوم عىل 

 .  صعبا جعل الوصول إىل النفط أمرا

 

 بريطانيا والسويس : املال والقوة 

 

 . استعادة السيطرة عىل قناة السويس والتخلص من النظام املرصي : الهدف 

 . قوة عظمى سابقة متر بانهيار عصبي جراء فقدانها ملكانتها : الهوية 

 . فرنسا وإرسائيل : الحلفاء الطبيعيون 

نت تنافس االتحاد السوفيتي ا التي كاالتايل أمريكدول العامل الثالث وب: األعداء الطبيعيون 

 . لكسب رىض تلك الدول 

مل تقدر بريطانيا أبدا أن أيام االستعامر قـد ولـت وكـذلك مل تقـدر أنهـا مل تعـد قـوة 

عظمى قادرة عىل أن تعمل بشكل مستقل تبعا الهتاممات أيـة قـوة عظمـى ، فقـد 

خـالل سياسـاته يف الرشق األوسـط أقلق رئيس مرص جامل عبد النارص بريطانيا مـن 

كام أقلق الواليات املتحدة من خالل رشاء األسلحة من الكتلة الرشقية ، فام كان مـن 

 أمريكا إال أن سحبت دعمها لبناء سد أسوان ثم رد عبـد النـارص عليهـا بتـأميم قنـاة 
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رسائيـل  ، حينئذ  أقامت بريطانيـا تحالفـا رسيـا مـع فرنسـا وإ1956 يوليو 19السويس يف 

 قاـمـت إرسائـيـل مبهاجـمـة مرص 1956 أكـتـوبر 29بـهـدف اـسـتعادة قـنـاة الـسـويس ، فـفـي 

ومتكنت قواتها من غزو شبه جزيرة سيناء ، وبعد ذلك بستة أيام أغارت القوات الربيطانية 

 . والفرنسية وسيطرت برسعة عىل قناة السويس 

تحاد السـوفيتي للثـورة يف تلك الفرتة كانت الواليات املتحدة تندد بشدة بقمع اال 

 وبالتايل وجدت نفسها يف موقف يجب أن متنع التـدخل الغـريب مـن 1956املجرية يف عام 

أجل إزاحة أحد قادة العامل الثالث ، حيث أخرب إيزانهاور بريطانيا بأنه سوف يضـطر لبيـع 

 إذا مل االحتياطيات األمريكية من العملة الربيطانيـة مـام يهـوى بقيمـة الجنيـه االسـرتليني

تسحب قواتها من مرص ، وكان هذا التهديد يعني أنه مـن خـالل أسـابيع ميكـن أن تعجـز 

بريطانـيـا ـعـن اـسـترياد الطـعـام والطاـقـة الـتـي تحتاجـهـا ـمـن أـجـل ـشـعبها وبالـتـايل واـفـق 

 .  عىل سحب قواتهم من مرص 6/11/1956الربيطانيون والفرنسيون يف 

ا التخيل عن الوهم بأنها تلعـب دور وحتى بعد حرب السويس مل تستطع بريطاني 

القوة العظمى وتحاول أن تضفي عىل نفسها نوعـا مـن الهيبـة بإدعائهـا أنـه تقـيم عالقـة 

خاصة مع الواليات املتحدة مبا يسمح لها بالتأثري يف السياسة األمريكية ويلقى هذا ترحيبـا 

يـد يتمثـل يف بعـض كبريا يف واشنطن ألنه يعني دعـام دامئـا مـن بريطانيـا مقابـل مثـن زه

ة الواليـات التي تتحدث عـن حاجـ" لندن تاميز " املجاملة وقبول بعض املقاالت يف جريدة 

 . ح اندفاعها واالستفادة من الحكمة الربيطانية حياملتحدة لتص

 عندما كانت بريطانيا االستعامرية يف أوج عافيتها كان يبـدو أمـرا ال 1909يف عام  

لـزمن ا تضطر ألن ترضخ لفيتو اقتصـادي ، وكـم يتبقـى مـن  عاما فقط47يصدق أنه بعد 

أمام أمريكا ليك تدرك أن اعتامدها املتبادل مع الصني سوف يضطرها لتنسيق سياستها مع 

 2056الصني باعتبارها ندا لها ؟ ومع التسـليم باألزمـة االقتصـادية الحاليـة قـد يبـدو عـام 

 . توقيتا مناسبا بكل تفاؤل 
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لذي يجب ان نعرفه هو أن أمريكا ال ميكن أن تقوم لها قامئة من واليشء الوحيد ا 

خالل اختزال ديونها يف مجموعة من األوراق والوثـائق حيـث ال توجـد قضـية عامليـة مـن 

البيئة حتى الـنفط حتـى السـيطرة عـىل أسـلحة الـدمار الشـامل ال تعتمـد عـىل التعـاون 

ا هو إال انحـراف عـن الهـدف األسـمى املستقبيل بني أمريكا والصني ، وكل يشء غري ذلك م

 . دل وثقة متبادلة يف بعضهام البعضالذي يتمثل يف تحويل االعتامد املتبادل إىل احرتام متبا

 

 كشف حساب 

 

إن املفاهيم الثالث التي استعرناها من نظريـات العالقـات الدوليـة ال تضـمن العلـم بكـل 

كـل دولـة موجـودة وكثـري مـن يشء حث تحتاج ألن تعرف كل يشء يستحق املعرفة عـن 

الالعبني اآلخرين، ويبدو الهدف األكرث معقولية هو ان نختار من التاريخ ما يتعلـق مبسـالة 

 ) . ؤثر يف كل يش ء ايريها تألن ترصفات أمريكا ومع( تقييم السياسة األمريكية الخارجية 

وا سياسـة من املؤكد أن الكثريين من النخبة يعلمون مبـا فيـه الكفايـة لـيك يقيمـ 

 مـن  فـإن ذلـك يتطلـب ندما يصبح الرأي العام صعب املـراسبلدهم الخارجية ، وحتى ع

أن يحاولوا إقناع الشـعب ) وعىل األخص العسكريني السابقني ( النخبة السياسية املعارضة 

أن دعوة الحكومة إىل التحيل بالوطنية أمر فارغ املضمون ويجب اإلقرار بحقيقـة أن أهـل 

أثري هائل وإذا ما أصبحت ملام باألمور مبا يكفي ألن تجادل يف قضية مـا فإنـك الرأي لهم ت

 . بوأ مكانا لدى الجامهري تتنضم إىل جامعة مختارة من املحاورين وت

ا بل إنـه ال يقـدر بـثمن ينال ميكن ملفهوم املصلحة الوطنية أن يكون أمرا ه 

يجـدون صـعوبة يف االتفـاق ألنه يفسح املجال أمام الجدل غـري األخالقـي ، فالنـاس 

 حول األخالق أكرث من اتفاقهم حول مصالحهم الخاصة ، كام أن الـدعاوى األخالقيـة 
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 راسل تفوقها األخالقي ،ولقد كان برتراندعرب الحدود القومية تسري تبعا لتصور كل أمة عن 

 النـاس منارصا قويا للتوجه األخالقي ولكنه كان يقول إنه سـيكون يف قمـة سـعادته لـو أن

ترصفوا تبعا ملصالحهم وليس تبعا لحامقاتهم ، ونعلنها مرارا أنه إذا ما ترصفت الدول وفق 

 .مصالحها فإن سياساتها تصبح أقل تدمريا وأقل مدعاة للرثاء مام هي عليه اآلن 
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)20( 

 

 خامتــة 

 جامعة جني ديبس 

 

, رصنا من خالل التفاهم و االرتقاء بعون خطوات نحالعرش الدالة  املفاهيم يعترب 

 فـإذا مـا قـدر لـك  من مجرد العـيش كمخلـوق غـري خـالق ميكنك أن تفعل أكرث وبالتايل 

االلتحاق بالجامعة فإنك تجد أن بعضا من املحارضين يرددون كالما ال تفهمه ولكنـك اآلن 

يضـا مـن مكتبـة تعرف السبب بل وميكنك التعلم منهم عىل أية حال ، وميكنك أن تتعلم أ

 .الجامعة وميكنك اآلن أن تستفيد مام تقرأه ألن املعلومات تنظمها عقلية مرتبة 

قد يكون من بني يقرأون هذا الكتاب أساتذة جامعيون وقد يعرتضون بقولهم إن  

ًجامعاتهم تقدم تعليام جيدا وأن كثريا من طالبهم قد تراكمـت لـديهم األدوات واملفـاهيم  ً ً

 ملجابهة العامل الحديث ، وأشك يف أنهم مخطئون ، وتدليال عىل ذلك فإنني التي يحتاجونها

أقدم منوذج جامعة ديبس وهو اسم حريك لواحدة من أعظم الجامعـات األمريكيـة حيـث 

كان لطيفا مـن إدارتهـا أن تسـمح لعينـة مـن طالبهـا أن يسـتعينوا مبـؤرش فلـني يف النقـد 

 . رير شامل ، وهنا الخص األساسيات ، وقد حصلوا عىل تق)  FISC (االجتامعي 
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 العينة واالختبار

  

بعد شهرين من التخرج تم اختيار الطالب من خالل الربيد اإلليكرتوين ثـم إعطـاء  

 دوالر لكل منهم مقابل تخصيص ساعة من وقتهم ، وكان املستهدفون هـم مـن أربعـة 12

تامعية ، والعلوم اإلنسانية والعلوم االقتصاد ، التجارة ، الرياضيات والعلوم االج: تخصصات 

يبلـغ ( مـن الطـالب % 3.22 طالبـا أو 185الطبيعية وكان عدد مـن تلقـوا االختبـار يبلـغ 

 )  . 5639اإلجاميل 

ولقد تلقى أحد الطالب االختبار مرتني ، وكان يحفزه يف ذلك حبـه للـامل ، وكـان  

  . لكل الطالب 3.29 مقارنة بت 3.41متوسط درجات العينة 

 بـني النتـائج املزعجـة  من إن كون العينة متميزة قليال مل يؤثر عىل النتائج ، وكان 

، حيث %0.06 وذلك بنسبة FISCًأن متوسط الدرجات مل يكن متسقا مع األداء يف اختبار 

إن البنود التي تحقق درجات جيدة يف جامعة جـني ديـبس مل تكـن تشـتمل عـىل القـدرة 

 . كربى النقدية التي تحمل أهمية 

 : ً بندا مقسمون إىل أربعة اختبارات فرعية 20يوجد  

، ) وهـو اختبـار يف االقتصـاد( التحليل األول للسوق ، والقدرة عىل تطبيق مفهـوم النسـبة 

والجـدل املعيـب والـذي ) اختبار يف العلوم االجتامعيـة ( وطرق دراسة العلوم االجتامعية 

، ) اختبـار الفلسـفة ( تـي تحـددها الفلسـفة  األخطـاء الكالسـيكية ال يشتمل عـىل بعـض

باإلضافة إىل دور ومكانة العلوم التـي تشـتمل عـىل العلـوم الطبيعيـة ، والتـاريخ والعلـوم 

 ) . اختبار العلوم ( االجتامعية 

يقدم كل بند خمسة بدائل وعىل الطالب أن يتعرف عىل اثنني يعتربان أكرث قبـوال  

جموعة ككل فقد وضعت معيارا للكفـاءة املقبولـة بشـأن من البقية ، وعند التعامل مع امل

مـن املجموعـة اإلجـابتني الصـحيحتني ، % 40 ، فـإذا مـا حـدد 1.40أية بند ويقدر بنسب 

البـاقون بـالتخمني فـإنهم سيحصـلون % 30إجابة واحدة صحيحة واكتفي الـ % 30وحدد 

 النصـف اآلخـر شـيئا  ، وإذا ما حدد نصـفهم اإلجـابتني الصـحيحتني ومل يحـدد1.415عىل 

 . 1.40فإنهم سيحصلون عىل 
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 أداء املجموعة يف كل بند

 

 ويقوم متوسط األداء يف تلك البنـود FISC محتوى بنود اختبار 20/1يبني جدول  

، ويبني ذلك الجدول أن هؤالء الطالب الذين هم عىل وشك التخرج يعـون بشـكل مقبـول 

فوا اللغـو ،ويقرتبـون مـن مسـتوى الكفـاءة مفهوم الدواء الوهمي وميكنهم أيضا أن يكتش

وهي التدليل عىل أن كل القيم نسبية وبالتايل يجـب أن ( فيام يتعلق بالسفسطة  النسبية 

وهـو إدراك أن كـال مـن ( وكـذلك القيـاس املنطقـي العمـيل ) يكون هناك استثناء الزامي 

 ) . املبدأ األخالقي والحقيقي رضوريا للوصول إىل حكم أخالقي 

ن الوعي بالحاجة إىل املجموعة الضابطة ضعيف كام أن استخدام قانون العـرض إ 

والطلب يتغري حسـب التخصـص، ويالحـظ أن الطـالب لـديهم آراء متباينـة بشـأن وجـود 

وكـذلك يالحـظ أنهـم ) من املسلم به أنه ال توجد أغراض للطبيعة ( أغراض لدى الطبيعة 

لنسبة املئوية وليس لديهم وعي بتأثري الكاريزما غري قادرين عىل تطبيق مفهوم النسبة أو ا

وال يدركون مفهوم العينة العشوائية ، وال يدرك الطالب أيضـا أنـه لـيس بإمكانـك تسـوية 

، ولـديهم آراء ) فاملثلية الجنسية ليست أمـرا طبيعيـا ( جدل أخالقي باللجوء إىل الطبيعة 

 . متباينة بشأن دور وطبيعة العلوم 
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 20/1جدول رقم 

 FISCجامعة ديبس و 

 تم ترتيب أداء الطالب من األفضل حتى األسوأ:  ومفاهيمه FISCبنود اختبار 

 املفهوم 
عدد 

 البنود

 الدرجات

  عادي0.8

  الحد األقىص2.00

 التعليــق 

 متميزون  1.42 1 العالج الوهمي 

 متميزون  1.42 1 اللغو 

 قريب من التميز  1.38 1 السفسطة النسبية 

ـــ ـــي القـي اس املنطـق

 العميل

 قريب من التميز  1.34 1

 متيز لدي األقلية  1.26 1 املجموعة الضابطة 

ـقـــــانون الـعـــــرض 

 والطلب 

أداء متغري حسب التخصص  1.15 3

 اآلراء قريبة من املتوسط  1.06 1 أغراض الطبيعة 

 مل تطبق  1.04 2 النسبة 

 ليس لديهم دراية  1.01 1 تأثري الكاريزما 

ـغـــري ـمـــدركني بطبيعـتـــه  0.96 1 نة العشوائية العي

 وقيمته

 الخري = الطبيعي 

 الطبيعي = التملق 

1 

1 

0.81 

1.47 

ـغـري ـمـدركني للسفـسـطة

التي تساوي بـني مـا هـو

طبيعــي ومــا هــو خــري

ولكنهم يعتـربون التملـق
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 .أكرث طبيعية 

تفرد العلم               

 تفرد التاريخ العلمي

م االجتامعـيــة العـلــو

 والتحيز 

1 

1 

1 

0.97 

0.62 

0.78 

متوـسـط بـشـأن ـمـا إذا ـكـان 

ـة  ـة التاريخـي ـم والطريـق الـل

ميكـــن االعـــتامد علـــيهام 

ـم  ـان العـل ـا إذا ـك وبـشـأن ـم

ـادة  ـه زـي االجتامـعـي بإمكاـن

 .التحيز 

طــــــة عــــــامل مغال

 االجتامع 

غري مدركني أن املساواة من  0.39 1

أجل عامـل معـني غالبـا مـا 

م املقارنـة مـن تستدعي عد

 .أجل عامل آخر 

 مسـطح الكون كلوح

 فارغ

ــه ال يوجـــد   1 ــدون أـن يعتـق

ـــرث  ـــة أـك ـــري للحقيـق تفـس

 .موضوعية من تفسري آخر 

  

وهـم غـري مـدركني أن املقارنـة بـني " ( طـة عـامل االجـتامع مغال" إنهم مييلـون ألن يـؤدوا 

) . ة بالنسبة ملتغـري آخـر مجموعتني عىل أساس متغري واحد ميكن أن يؤدي إىل سوء املقارن

 أكرث العلامء متيزا أفضل منه ، فهم مييلـون إىل إنكـار ىبيد أن هذا  مفهوم جديد وليس لد

يرجـع إىل فقـدانهم الكفـاءة التحـدث عـن العلـوم الحقيقة باعتبارها مقياسا للرأي وهـذا 

 أن مـا  ن املتخصصـني يف علـم األحيـاء يعتقـدونبشكل متسق ، وال يعني هذا ـ بـالطبع أ

يكتشفونه يف املعمل ال يفضل عىل الرأي العادي ، ولكن األمر ببساطة هو أنهـم مل يقومـوا 

 .بالتعميم مام يقومون به كعلامء ليك يصلوا إىل أحكم عن العلم نفسه 
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 كفاءة الطالب يف االختبار الفرعي 

 

الـب أن ليك يتصف بالكفاءة العالية يف أي اختبار فرعي أو مجال معـني عـىل الط 

من خريجي جامعة ديـبس عـىل % 17 وقد لوحظ أن حوايل 10 درجات من 7يحصل عىل 

يف العلـوم % 22قدر من الكفاءة يف التحليل األسايس للسـوق وكـذلك اسـتخدام النسـبة ،  

الـشـك يف أن كـشـف الـجـدل يف الـحـوار الرـشـيد ، وينـتـابني % 29تامعيـة األساـسـية ، و جاال

لـك دون مسـاعدة ، األعىل ألن أي شـخص نابـه ميكنـه فعـل ذاز عىل النسبة املعيب قد ح

 جني ديبس بها العديد من الطالب النابهني ويالحظ أن تسـعة مـن بـني ولذلك فإن جامعة

% 2.70حيـث إن : عرشة من خريجيها ليس لديهم رؤية متسقة عـن العلـم مـن أي نـوع 

رتاوح البقية بني النسـبتني ، يؤمنون مبا بعد الحداثة وي% 8.65يؤمنون بالفلسفة الواقعية ، 

من الخريجني يعرفون ما هية العلم بالضبط وهذه نسبة تبعث % 3ويشار إىل أن أقل من 

 .عىل االكتئاب 

  

 التخصصات واألقسام

  

 ال تـنعكس عـىل أداء ض األقسام بشكل أفضل أو بشـكل سـيئإن حقيقة أداء بع 

أن أي قسم يحاول أن يتطور فإن ذلـك ال األعضاء األكادمييني بها ، وليست هناك إشارة إىل 

 . ينعكس عىل متوسط درجات الطالب 

 طالبا أو أكرث من أفراد العينـة 12ع التي سوف أناقشها تضم بإن التخصصات الس 

 . وما مل تكن هناك متابعة مع أعداد أكرب يلزمنا اتخاذ الحذر 

يـه ، إنـه يعتمـد عـىل إنه ذلك العلم الذي يتطلع الكثريون للتخصص ف: ـ االقتصاد 1

االختبار الفرعي يف االقتصاد حيث يجب أن يقرتب الطالب العادي يف هذا التخصـص 

من التميز ، ويالحظ أن الطالب ليسوا أقويـاء يف العلـوم االجتامعيـة كـام يفـرتض أن 

 وهـو االختبـار ( يكونوا ولكنهم عىل قدر عال من الكفاءة يف كشف الجـدل املعيـب 
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، ومع التسليم بأن الطالب املتميز ميكنه تطـوير تلـك املهـارة بـدون ) لسفة الفرعي يف الف

الكثري من التدريب الرسمي فـإن االختالفـات بـني املتخصصـني يف اختبـارات الفلسـفة قـد 

 . تعكس بشكل كبري الفروق يف جودة طالبهم 

صـني يف أن املتخص|وهـي تعـادل االقتصـاد وتقريبـا ، مـن املـدهش : ـ العلوم السياسـية 2

العلوم السياسية قريبون من علامء االقتصاد حسب تحليل السوق ولكن قد يرجع ذلك إىل 

ـىل  ـيال ـع ـون قـل ـد يتفوـق ـاد ، وـق ـة يف االقتـص ـررات وافـي ـون مـق ـنهم يدرـس ـريين ـم أن الكـث

ثـريا مـن املتخصصـني ال يـدركون املتخصصني يف االقتصاد عىل الصعيد االجتامعـي ولكـن ك

 . ذلك

ب متميزون ولكن من املقلق أن املخصصني يف التاريخ عىل قدر بسيط من طال: ـ التاريخ 3

 .الكفاءة يف العلوم االجتامعية 

ال  الطالب أقوى مام هو متوقع عىل صعيد العلـوم االجتامعيـة ولكـنهم: ـ علم األعصاب 4

 . يبدون أية مهارة وظيفية يف أي اختبار فرعي 

 .  ملهارة خارج مجالهم الخاص يفتقد الطالب بشكل مدهش: ـ علم النفس 5

 . ليس لدى الطالب أية مهارة ناقدة خارج مجالهم الخاص : ـ اللغة اإلنجليزية 6

ليس لدى الطالب أية مهارة ناقدة خارج مجـالهم الخـاص ، وعـىل الـرغم : ـ علم األحياء 7

يـدة علم األحياء هو أحد العلوم إال إنه لوحظ أن قلة من الطـالب لـديهم رؤيـة جأن من 

 . للعلم كام أنهم اكرث ميال نحو ما بعد الحداثة أكرث من الواقعية 

ألعامل ولكن متوسطات درجـاتهم كانـت فـوق | اكان يوجد فقط ستة متخصصني يف أدارة

املتوسط وقد كانوا أسوأ الطالب أو األقرب إىل األسوأ يف كـل املجـاالت مبـا فيهـا االقتصـاد ، 

 علم االقتصاد بتوسع يف عامهم األول يبدو علـيهم عـدم فإذا ما درس هؤالء الطالب الست

 .االهتامم 

  

 

 

 

 



254 
 

 استنتاجات 
 

 . يوجد لدى جامعة ديبس دفعة متقدمة من الطالب املتميزين 

  مل يبذل أي جهد لتطوير مهاراتهم الناقدة خارج تخصصاتهم الناقدة . 

  ول مـن من خريجيها الذين وجدوا طريقهم نحو مسـتوى معقـ% 24ال يزيد عن

 ) . املهارة الناقدة  مجاالن عىل األقل من بني أربع 

  فقط من الطالب الذين لديهم تصور واقعي معقول عـن العلـم % 3يوجد حوايل

 . تقريبا الذين مييلون إىل مفهوم ما بعد الحداثة % 9يف حني يوجد 

  إن الفروق الظاهرة يف املهـارة الناقـدة بـني مختلـف املتخصصـني كبـرية ومقلقـة

 . وبالتايل يجب اختيارها ثانية ومضاهاتها باملزيد من البيانات 

  مونجو20/2جدول 

وهـو شـخص وحيش " مونجـو " توجد شخصـية اسـمها "  الرسوج املتوهجة " يف فيلم 

وبالتحديد راعي بقر شبيه بالبرش وميتطـي أحـد الثـريان وعنـدما يعـرتض أحـد الجيـاد 

" عندما يسأل ماذا يخبئ املستقبل لـه يقـول طريقه يرضبه عىل فكه ويطرده بعيدا ، و

، ونحـن بالتأكيـد نفعـل " مونجو ال يعرف فهو مجرد بضاعة طافية عىل سطح التاريخ 

 يف FISCأفـضـل ـمـن ذـلـك ـمـع طالبـنـا إذ إن ـهـؤالء اـلـذين يرغـبـون يف إـجـراء اختـبـار 

 : جامعتهم أو يف مدرسة عليا ميكنهم االتصال باملؤلف عىل املوقع التايل 

 Jim.Flynn @ otago. Ac.nz  

 

 

تعتقـد أن خريجيهـا مهـام كانـت " جامعـة " إن كل جامعـة جـديرة بلقـب  

تخصصاتهم ـ عليهم أن يتحلوا بشـكل فـائق بالعقـل املتحـرر ، ولـذلك ، فهـي تقـدم 

الكتـب " أو " املتطلبـات العامـة للتعلـيم " أو " املنهج املحـوري " برامج يطلق عليها 

 لوقت الحايل تعترب هذه األشياء مسكنات تـؤثر يف وعينـا مبـا نعرفـه ، ويف ا" العظيمة 
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يم الدالة ولكن فأمامنا املفاه" . ال توجد جامعة تقدم تعليام كام تدعي " جميعا وهو أنه 

 حيث تختفي تلـك املفـاهيم يف بحـر املعرفـة الـذي يغـرق الطالب ال يرونها عىل طبيعتها

 . أهميتها ومغزاها 

 

 جيمس ميل 

  

كان جيمس ميل ـ وهو والد جـون سـتيوارت ميـل ـ يعتقـد أن العلـم العـام قـد 

يكفي لعالج كل أمراض البرشية وبالنسبة يل ليس لدى أي شك فيام يقدمـه هـذا الكتـاب 

حيث ليس هناك وقت عىل اإلطالق ليك يفكر كل فرد بطريقة ناقـدة ، فـالتفكري الناقـد مل 

يكية للتقدم ولكن من يسلح نفسـه باملفـاهيم الدالـة يكن يف يوم من األيام تذكرة أوتومات

سوف يتحىل بالعقل املتحرر الذي ال ميكن أن يكون هناك استقالل شخيص بدونه حيـث مل 

يعد هناك أشخاص محذورون بل هناك رجال ونساء عىل وعـي تـام ولـديهم القـدرة عـىل 

 . ا للخري مواجهة العامل وفعل ما ميكن عمله ليك يجعلوا من هذا العامل صفو
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