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قصيت مع الرياضيات
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يف تعريفـــه للعوملـــة ،يذكـــر «مســـر أمـــن» املفكـــر املرصي (مـــن أهم مفكـــري القرن
العرشيـــن حـــول جذور ما نشـــهده حـــول العامل) خمســـة احتـــكارات ّ
متـــز العوملة:
·احتكار التكنولوجيا مدعومة باملصاريف العسكرية يف الدول املهمينة.
·احتكار السيطرة عىل رسيان األموال.
·احتكار السيطرة عىل املوارد الطبيعية.
·احتكار السيطرة عىل وسائل اإلعالم.
·احتكار وسائل التدمري الجماعي العسكرية.
هـــذا مـــا قاله يف لقاء يف قـــرص عام  1994دعت له “ورشـــة املـــوارد العربية” ،وكنت
مشـــاركا يف اللقـــاء .ســـألته“ :أال تعتقـــد أن هنـــاك احتـــكارا ميهـــد لهـــذه االحتكارات
ّ
ويربرهـــا هـــو احتكار االدعـــاء بالتفوق الذهين واألخـــايق ،واحتكار ما يشـــكل معرفة
وعلـــوم ورياضيـــات؟” مل يشـــاركين “مسري أمني” اقتناعـــي هذا ،والـــذي تعود جذوره
ّ
لـــدي إىل عقد الســـبعينيات من القـــرن املايض.
 .12شارك د .منري فاشة يف مرشوع «دفيئة املبادرات الرتبوية» بداية مضن مداخلة طويلة افتتحت مؤمتر «الحزي اآلمن للتعلمي»
ً
ً
الذي عقد يف فرانكفورت املانيا .والحقا يف سلسلة مداخالت وورشات عمل يف النارصة كما واخريا يف مؤمتر سوا يف رام هللا.
املقالة أعاله تلخص زبدة ما تناوله يف هذه املداخالت خاصة وزبدة فكره الريادي عامة .لقد دعي د .منري فاشة كمفكر فلسطيين
ريادي تناول املنظومة الفكرية للرجل األبيض األوروبي من وجهة نظر عربية محضة حيث يذكر من خالل فكره ان هناك فكر
آخر كان ولرمبا ما زال يشكل بديل للمنظومة الفكرية السائدة.
ّ
ف ملحوظ) الورقة اليت قدمتها يف مؤمتر «تعلمي الرياضيات واملجمتع» الذي عقد بجامعة «بورتالند»
 .13يمشل الكتاب (مع ترص ٍ
ّ
يف الواليات املتحدة يف متوز  2015حول حكاييت مع الرياضيات ،والذي شارك فيه قرابة  150شخصا من  20دولة ،جلهم من حملة
دكتوراه بالرياضيات أو تعلمي الرياضيات .جزء من هذا المتهيد نتج عن نقاشات تلت العرض.
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مـــع مـــرور الســـنني (خاصة خـــال الفرتة بـــن  1997و 2007الـــي عملت فيهـــا مديرا ل
“امللتقى الرتبوي العربي” الذي أنشـــأته يف “مركز دراســـات الرشق األوســـط” بجامعة
“هارفـــارد” حيـــث زرت خاللها مجموعات وجامعـــات يف  29دولة) ّ
تعمـــق لدي االقتناع
بأن ما نشـــهده من همجية وتدمري وتخريب يف العامل كان بال شـــك مصدره االحتكارات
الخمســـة الـــي ذكرها “أمني” لكن أخطرهـــا يف نظري وأقلها وضوحا هـــو احتكار ادعاء
ّ
التفـــوق الذهـــي واألخاليق وما يشـــكل معرفة وعلوم ورياضيـــات .تعريف ‘غراميش’
ٌ
مفيـــد هنـــا يف توضيـــح دور هذا االحتـــكار يف تربيـــر القهر والمتزيق والتشـــويه
للهمينـــة
الذين نعيشـــهم ونشـــهدهم يف شـــى نواحـــي الحياة املعـــارصة ،حيث قـــال إن جوهر
َ
ّ
تصـــدق مجموعـــة مضطهـــدة ادعاء مـــن يضطهدهـــا بأنهـــا أرىق ذهنيا
الهمينـــة هـــو أن
وأخالقيـــا .هـــذه ‘الجرثومة’ تضعف مناعتنـــا الداخلية (كبرش ومجمتعـــات) وتهزمنا من
الداخـــل .التعلمي الرمســـي أهم ما ينرش هـــذه الجرثومة.
بعبـــارة أخـــرى“ ،الجرثومـــة” األكرث تخريبا ومتزيقا لإلنســـان واملجمتـــع تكمن يف رأيي
فميـــا يمســـى بالتقيمي الـــذي ال يقول ما يحســـنه الشـــخص بل يضع النـــاس عىل خط
ُ
َ ُ
يقـــارن بعضهـــم ببعـــض ،بحيث يكون كل شـــخص إما أعـــى أو أدىن
عمـــودي حيث
مـــن آخـــر .يؤدي هـــذا إىل تفيش مرض نفـــي اجمتاعـــي – تراتبية نخبويـــة فوقية –
هدفـــه الرئييس الســـيطرة بشـــى أبعادها .هـــذه الجرثومـــة تغذيها كلمـــات توحي
ُ
ّ
ّ
ومتـــز وتقدم وإبـــداع ومعامل الذكاء .هـــذه الكلمات
وتفوق
باإليجابيـــة كتنافـــس
املريضـــة تشـــفينا منهـــا عبـــارة اإلمـــام عـــي “قميـــة كل امرئ مـــا يحســـنه” (مبعاين
‘يحســـن’ املتعـــددة) .الشـــعور بالفوقية/الدونيـــة ليـــس أمـــرا جديـــدا؛ الجديـــد الذي
أضافتـــه القبيلة األوروبية هو قياســـهما حســـابيا ،فتظهرا كأنهما تعكســـان حقيقة
موضوعيـــة علمية حيادية؛ هنـــا تكمن خطورتهما .مثانون ألف طالـــب وطالبة تقدموا
هـــذا العـــام ( )2015المتحان التوجيهـــي يف الضفة الغربية وقطاع غزة بفلســـطني ،نجح
منهـــم خمســـون ألفا ،وخـــرج ٌّ
كل مـــن الثالثني ألفـــا الباقـــن حامال شـــهادة علنية من
ٌ
ٌ
مثال صـــارخ عىل نرش هذا املـــرض النفيس-
هيئـــة رمسية ولجـــان أكادميية بأنه فاشـــل!
االجمتاعـــي ...هـــي ومصـــة تبقـــى معهم بقيـــة حياتهـــم ،يدفعون مثنـــا عاليا بســـببها.
ويحصـــل هـــذا يف جميـــع الـــدول .هـــذه املصائـــب مبنية عـــى امتحان ضحـــل يقيس يف
أفضـــل األحـــوال أمـــورا ترتبـــط بقدرات آليـــة والتعامـــل مع ألفـــاظ أغلبهـــا مبهم وال
ترتبـــط بالـــرورة بفهم وقدرة عـــى ترجمة املعرفـــة إىل ِف ْع ُل .خمســـون ألفا يفتخرون
بعبوديتهـــم (إذ مـــا فعلـــوه خـــال  12ســـنة هـــو إتبـــاع مـــا أ ْم َ
ـــي عليهم دون ســـؤال
ِّ ُ ْ
ـــدق تهاين وتكرمي
ومعرفـــة ملاذا) وثالثون ألفـــا يصدقون أن قدرتهـــم العقلية أقل! نغ ِ
للناجحـــن وال نمسع أي شـــخص يتســـاءل عما يحـــدث لضحايا هذا النظـــام – فقط ألن
عقولهـــم مل تتوافق مـــع القوالب الفكرية املمتثلـــة باملناهج واالمتحانـــات .إذا مل يتوافق
نعاقب
طعـــام مـــع ذوقنـــا ،نختار غـــره ،وإذا مل ينطبق قميـــص عىل جمسنا ،نرفضـــه .ال ِ
ُ
ـــذ ّل شـــخصا إذا مل يتوافـــق ذوقـــه مـــع طعـــام أو جمسه مـــع قميص .ملـــاذا نعاقب
وال ن ِ
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ّ
ونـــذل من ال يتوافـــق عقله مـــع مناهج وامتحانـــات ضحلة؟
تتوافـــق هـــذه الجرثومـــة الفكريـــة اإلدراكية مـــع االعتقاد بـــأن هناك مســـارا أحاديا
عامليـــا للتعلم والتقدم – يشـــكل بـــذرة الفكر األصـــويل الذي ينـــره التعلمي الرمسي
َُْ
عـــر ديكتاتورية هادئة .تق َتف هذه الجرمية باســـمرار بشـــكل أو بآخـــر حول العامل .لذا
أجـــد تعبـــر ‘التعلـــم التقليدي’ مبفهومه الشـــائع يوحي بـــأن التعلـــم يف مناطق أخرى
متقـــدم يف الجوهـــر وهـــو إدراك بعيد عن الواقـــع؛ رمبا يختلف يف املظهـــر لكن الجوهر
نفســـه .مثـــا مـــدارس ّ IB
تمتي عـــن غريها بـــأن ما تنتجه هو ســـلع ذو ســـعر أعىل يف
ســـوق االســـتهالك ،وال تعين بالرضورة أنها ّ
تخرج أشـــخاصا أكرث حكمـــة أو قدرة عىل
حكـــم الذات وعـــى مالحظة الرتابـــط بني الظواهـــر ورؤية الصورة األوســـع والعيش
وفـــق الطبيعـــة أو معرفـــة محتـــوى ما يأكلـــوه ومصدر ما يدرســـوه .امتحـــان MCAS
ُ َ
بواليـــة ‘مستشوســـتس’ اليت تعت َب مـــن أرىق مناطـــق التعلمي بالواليـــات املتحدة هو
امتحـــان ّ
مدمـــر كما هـــو الحال بالنســـبة المتحـــان التوجيهـــيّ .
يمت هـــذا اإلذالل بحق
الطلبـــة حول العـــامل ،ونلوم الضحية! مث نســـتغرب ملاذا تســـر الحياة إىل الـــوراء .برامج
تحســـن وتطويـــر التعلـــم وتدريـــب املعلمـــن ،والحديث عـــن اإلبداع والمتـــز وجودة
التعلـــم ،مل متـــس ناحيتـــن :الوســـيط /الوســـيلة اليت يتعلـــم عربها الطلبـــة ،والتقيمي
َ
العمـــودي .والســـبب أنهمـــا أساســـيتان يف هـــدف التعلـــم (غـــر املعلن) الـــذي مصمه
‘نربيهـــا’ (وأعلـــن عنه) أال وهو الســـيطرة عـــى العقول.
هـــذا الكتـــاب يحيك قصيت مـــع الرياضيات اليت َمنـــت مضن القبيلـــة األوروبية( 14اليت
درســـتها ّ
ودرســـتها ســـنوات معتقـــدا أنهـــا عامليـــة) وانترشت حـــول العامل عـــر صفات
كالحداثـــة والعامليـــة .توحـــي لنـــا صفة الحداثـــة بأن الحضـــارات اليت ســـبقتها متخلفة
ّ
وول زمانهـــا ،ويوحـــى لنـــا االعتقـــاد بعامليتها أن معـــارف ورياضيات وعلـــوم وأذواق
وفنـــون وأمنـــاط عيـــش تلـــك القبيلة تصلـــح يف كل مكان .مـــا أقوله يف هـــذا الكتاب
ٌ
ذلك عـــر تحادثات وقـــراءات) والتأمـــل فيهـــا واالجتهاد يف
نابـــع مـــن خـــرايت (مبـــا يف
ُ
توليـــف معـــى وفهـــم لهـــا .أوم ُ
ـــن أن كل إنســـان مصـــدر ورشيـــك يف توليف معىن
ِ
وفهـــم ،لـــذا آمل أن يقـــوم كل شـــخص بالتأمل واالجتهـــاد وتوليف معـــى لخرباته.
ّ
فع ْ َ
تتكـــون رؤى ّ
حيـــة متنوعة حـــول التعلـــم والتعلمي.
ـــر تفاعـــل هذه االجتهـــادات
ِ
ّ
هـــذه الرشاكـــة أهم ما ميزي اإلنســـان؛ هي قـــدرة بيولوجية ومســـؤولية وحق (مغيب
مـــن اإلعـــان العاملي!) ،وهي مصدر كرامـــة وتنوع ومســـاواة ودميقراطية – دميقراطية
املعىن ،كأســـاس.
ّ
قناعـــة أخـــرى أساســـية بـــدأت تتبلور لـــدي عـــام  1971وتعمقـــت مع الوقـــت تكمن
يف أن ٍّ
تحديـــا رئيســـيا نواجهـــه يتكـــون من شـــقني :الشـــفاء من كلمـــات ومعتقدات

 .14قرأت تعبري «القبيلة األوروبية» أول مرة يف مقال ل»إميانيويل ليسكانو» أستاذ علم االجمتاع يف الجامعة
املفتوحة يف مدريد بإسبانيا .كلمة ‘قبيلة’ هنا تشري إىل مجموعة من الناس مرتبطة مبكان وسياق وتاريخ مشرتك
عرب مرحلة زمنية.
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ِّ ُ
تعمق أوهاما وخرافات نكتســـبها يف املدارس والجامعات واملؤسســـات عامة (كلمات
هدفها الســـيطرة عـــى العقـــل واإلدراك وبالتايل عىل الســـلوك والعالقـــات فميا بيننا
ومـــع الطبيعـــة)؛ أما الشـــق الثاين فهو اســـتعادة كلمـــات وقناعات تنعشـــنا وتغذينا
وتعمـــق لدينا العيـــش بعافية وحكمة .تمشـــل الكلمات واملعتقدات مـــن النوع األول
“ناجـــح” و”فاشـــل” ،واالعتقاد أن باإلمـــكان قياس قمية املرء عرب أرقـــام ،وأن التعلم
ينتـــج عن تدريـــس وينتقل من األســـهل إىل األصعب .أما بالنســـبة لكلمات وقناعات
متجـــذرة يف حضارتنا واليت ميكن أن تســـهم يف اســـتعادة العافيـــة والحكمة والكرامة
واالحـــرام والتعددية يف الحياة فتمشل مجاورة (كوســـيط للتعلـــم والعمل املجمتعي)
ويحســـن (كمصـــدر ومرجـــع ومعيار لقمية املرء) [أســـهب حـــول الكلمتـــن يف الكتاب].
تمشل القناعات الرضوري اســـتعادتها‘ :كل إنســـان رشيك يف تكوين معاين الكلمات
الـــي يســـتعملها ويمسعها ويقرأها’ وأن التعلم (كالشـــفاء والهضـــم والتنفس) قدرة
بيولوجيـــة ،ما يحتاجه حـــى يحدث هو أجـــواء حقيقية ّ
حية غنيـــة بتفاعالتها وتنوعها.
ّ
خطـــوة أوىل ميكـــن أن نتخذها الســـتعادة العافية هـــي التوقف كمهنيـــن (أي كتجار
كلمات) عن اســـترياد مصطلحات وبيعها بأســـعار عالية للشـــباب.
جديـــر هنا ُ
ٌ
ذكر عالقة كلميت مجاورة ويحســـن بالرياضيات ،إذ أن ما ميزيهما عن الفكر
ّ
واملغيب
املهميـــن هـــو أن عالقتهمـــا بالرياضيات ترتبـــط مبا أعتربه جوهـــر الرياضيـــات
بوجـــه عـــام مـــن التعلمي الرمسي ،كالقـــدرة عىل ربـــط ظواهر عدة بحيث نـــرى الصورة
الكليـــة اليت تســـاعدنا يف تكوين رؤيـــا نعيش وفقها .نتكلم عن الخـــرات وأهميتها،
ولكـــن ال نتكلـــم ما فيـــه الكفاية حول التأمـــل فيها واالجتهاد يف توليـــف معىن لها.
الخـــرات ترتبـــط بالحـــواس ،مبا هـــو مريئ ومبـــا نحس به؛ التأمـــل واالجتهـــاد يرتبطان
خاف عـــن الحواس ،مثـــل املنطق الذي يحكـــم اإلدراك والعالقات والســـلوك
مبـــا هو
ٍ
واألفعال ...هما مبثابة «أشـــعة إكس» إذ يســـاعداننا عىل رؤية ما هو تحت الســـطح
الخـــايف عـــن العني املجـــردة .يكمـــن جوهـــر الرياضيـــات والفلســـفة والحكمـــة والبعد
الروحـــي بهـــذا التأمـــل واالجتهاد .روعة كلميت مجاورة ويحســـن تكمـــن يف ارتباطهما
بهـــذا الجوهـــر .فالرياضيـــات اليت منـــت يف مرص والهنـــد مثال ارتبطـــت مبالحظة ما هو
منتظـــم يف الحيـــاة والكـــون (مثـــل مـــا يتعلـــق بالزراعـــة وإدارة شـــؤونهم الحياتية،
والعيـــش بحكمة ووفـــق الطبيعة).

الكلمـــة الـــي تلخـــص يف رأيـــي أيديولوجيـــة القبيلة األوروبيـــة ،عرب القرون الخمســـة
ٌ
صعب أن أجد كلمة حديثة ال تتمضن ســـيطرة .هدف
املاضيـــة ،هي كلمة “ســـيطرة”.
ّ
التعلـــم الرمســـي (كما مصمـــه ‘نربيها’) الســـيطرة عـــى العقـــول؛ والعلم كمـــا عرفه
“فرانســـيس بيكـــون” هو إخضـــاع الطبيعة والســـيطرة عليهـــا ،كذلك بالنســـبة لقول
دارون “البقـــاء لألصلـــح” ،وتقيمي اإلنســـان رقميا ،واخـــراع مقياس للـــذكاء ،وتحويل
ُّ
كلمـــة “تمنيـــة” (كما حدث مع كلمـــة تعلم قبل أربعـــة قرون) من كلمـــة حياتية إىل
كلمـــة مهنية وتصنيـــف أكادميي.
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جديـــر بالذكـــر أن مظهـــرا من مظاهـــر الحكمـــة يف حضـــارات إفريقية وآســـيوية كان
اختيارهـــم زهـــرة اللوتـــس للتعبـــر عـــن فلســـفتهم يف الحيـــاة (كالحضـــارة املرصيـــة
ً
وانتهاء
والبوذيـــة) .يف املقابـــل ،اختـــارت املدنيات اليت نشـــأت يف الغـــرب (بدءا برومـــا
بالواليـــات املتحـــدة) الرمـــز املعـــروف بامس “فاس-ســـز” والذي اشـــتقت منـــه كلمة
“الفاشـــية .”15رأيـــت زهرة اللوتس يف زيـــاريت لألقرص مبرص ،ويف زيـــاريت للهند وإيران
ومالزييـــا .كمـــا رأيـــت رمس “الفاس-ســـز” يف كثـــر مما رأيتـــه يف الواليـــات املتحدة
(انظـــر امللحق يف نهايـــة الفصل).
ما نشـــهده حاليا من تدمري وتخريب وإفســـاد لشـــى نواحي الحياة هو نتيجة معارف
وعلـــوم ورياضيـــات ،ال نتيجة جهل .من أخطر ما هو ســـائد حاليا ســـهولة خداع العقل
عرب كلمات ورموز تحكم اإلدراك والســـلوك .ال أعرف شـــخصا يقبل بوضع كريوســـن
ب ‘معـــدة’ (موتـــور) ســـيارته ألنه يعرف أن ذلك ســـيخرب الســـيارة ،بيمنـــا يف أغلب
الظـــن ال يـــردد ذلـــك الشـــخص بوضع ما هو أســـوأ يف أمعـــدة أطفاله ،رغـــم معرفته
بـــأن ذلك يـــر بهم .كيـــف نفـــر اهمتامنا بالســـيارة أكرث مـــن طفل؟ نحـــرم اآللة
أكـــر مـــن اإلنســـان ونتعامل معها وكأنهـــا الجوهر ،وأننا ســـنتخلف عـــن الركب إذا مل
نواكبهـــا! كذلـــك ،نحـــرم العالمة الـــي يحصـــل عليها طفـــل أكرث بكثري ممـــا يغذي
جمســـه وعقلـــه .إذا رفض شـــخص الرضوخ ملا متليـــه التكنولوجيا نتهمـــه بالتخلف...
األول من حيايت [أبلغ من العرم  74ســـنة] كانت كلمـــة «لحاق» تعين
خـــال النصـــف
َ
ْ
اللحـــاق بالغـــرب .بدأت تعـــي يل خالل عقد الســـبعينيات اللحاق (قبل فـــوات األوان)
َ
غال مبجمتعنـــا وحضارتنا (لكـــن مغ َّيـــب) والعيش وفقـــه يف حياتنا.
باســـتعادة مـــا هـــو ٍ
ّ
تطلـــب اللحـــاق الثاين الشـــفاء مـــن كلمـــات مؤسســـاتية وتصنيفات أكادمييـــة ،كما
ّ
ّ
تطلـــب اســـتعادة كلمـــات نابعة مـــن الحياة والحضارة .شـــكل الشـــفاء واالســـتعادة
محـــورا رئيســـيا يف بحيث عـــن معىن وحكمـــة يف الحيـــاة والتعلمي .وجـــدت نفيس دون
تخطيـــط وبدافع حديس فطري أزداد قناعة أن الطريق نحو املســـتقبل يبدأ باســـتعادة
ّ
عالقـــي باملـــايض :مـــع ذايت ومجمتعـــي وحضـــاريت وقـــدرايت البيولوجيـــة – الـــي متثـــل
مناعـــي الداخلية كأســـاس للتخلص مما هو معيق فينا وكأســـاس يجعلين أكتســـب
دون خـــوف ما أرغب باكتســـابه مـــن الغري.
أول مقاومـــة جديـــرة بالذكـــر لالحتالل املعريف كانت اليت ّ
جســـدها خليل الســـكاكيين
ّ
وعـــر عنهـــا يف كتـــاب نرشه عـــام ( 1896وهـــو يف الثامنة عـــرة من العـــر) بعنوان
«االحتـــذاء بحـــذاء الغري»؛ هـــذا ما رآه كجوهـــر التعلمي الرمسي الذي جاءنـــا من الغرب
يف نهايـــة القرن التاســـع عرش ،ونرشه االنكلزي يف أنحاء فلســـطني بعـــد احتاللهم لها.
الكتـــاب الذي بني أيديكم ّ
يكمل ســـعي الســـكاكيين يف انزتاع أحذيـــة الغري وامليش
15. In English, “fas-ces” from which the word fascism evolved.
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حفـــاة لتلمـــس أرجلنـــا األرض مـــرة أخـــرى .تعـــي عملية االنـــزاع (من بني مـــا تعنيه)
التوقـــف عـــن تعلـــم العلـــوم والرياضيـــات بـــدون ســـياق وحكمـــة .امس أول جامعة
ٌ
رصاع
أنشـــأها العـــرب قبـــل  1200ســـنة ‘بيت الحكمـــة’ .الرصاع الـــذي نعيشـــه حاليا
عـــى مســـتوى البرشية من أجـــل البقـــاء ،يتطلب اســـتعادة الحكمـــة يف الحياة واليت
تعـــي النظـــر يف عواقب مـــا نفعله واســـتعادة العافيـــة والكرامة واألمـــل والصرب يف
الحيـــاة ،واملجاورة كوســـيط للتعلم ،وما يحســـنه الشـــخص كمصدر قميتـــه ،والتعامل
ّ
كســـيد[ .منـــذ  2008وأنا أحـــاول إقناع جامعة فلســـطينية
مـــع التكنولوجيـــا كأداة ال
إلنشـــاء ‘بيـــت حكمـــة’ كمـــا كانـــت يف بغداد ،لعـــرة طلبة فقـــط ،لكـــن ال حياة ملن
تنـــادي؛ أي اقـــراح ال يتطابق مع القبيلـــة األورو-أمريكية غري مقبـــول يف جامعاتنا].
َ َ
دعـــاء إلمام« :اللهـــم أخرجين من ظلمات الوهـــم وأكرمين بنور الفهـــم» .ما أ ْص َدق
هـــذا القـــول يف يومنا هـــذا ،رغـــم أنه قيل قبـــل مئات الســـنني .المتيـــز يف الدعاء هو
بـــن الوهـــم والفهـــم ،ال بـــن العلـــم والجهـــل؛ إذ ممكن أن يحمل شـــخص شـــهادة
عاليـــة لكـــن يعيش وهما .ســـنكون أكرث صدقـــا إذا بدأنا بوضـــع «أوروبية-أمريكية»
كصفـــة للرياضيـــات يف كتبنـــا املدرســـية ولدوائر الرياضيـــات يف جامعاتنـــا .دون هذه
ٌ َ َ
اعتقاد أ ْســـهم بنـــر الفكر األصويل
اإلضافـــة نتوهم أن الرياضيات الســـائدة عاملية؛
ّ
الحديـــث املمتثـــل بعامليـــة املعرفـــة وأحاديـــة مســـار التقدم واحتـــكار الحقيقـــة[ .أعترب
رياضيـــات القبيلـــة األوروبيـــة عاملية فقـــط مبعىن أنها ســـاهمت يف تخريـــب العامل ].ال
يوجـــد معىن عاملـــي وال معرفـــة عاملية ،فاالثنـــان مرتبطان مبكان وســـياق .الهندســـة
الديكارتيـــة ليســـت عامليـــة بل ولدت بفرنســـا ولها معـــى هناك مما يجعـــل اعتبارها
عامليـــة يطمـــس معاين أخرى للهندســـة .أمي عملت  50ســـنة يف عمـــل مالبس آلالف
النســـاء ،جـــم ٍّ
كل منهـــن لـــه هندســـته الخاصـــة .مل تحتـــاج إىل هندســـة إقليدس وال
هندســـة ديـــكارت وال إىل علبة الهندســـة وال إىل األشـــكال املســـتوية كاملثلث واملربع
والدائـــرة وال إىل النقطـــة والخـــط املســـتقمي كأســـاس .كانـــت مهندســـة مـــن نـــوع ال
تســـتطيع الجامعات مالحظته وفهمه .هندســـتها ليســـت موجودة يف أي كتاب مقرر
ََ
تعامل ْت مع هندســـة األجســـام الـــي ال تجرؤ جامعة
وال معـــرف بهـــا يف أي جامعة.
الخـــوض فيهـــا وال يجـــرؤ مؤلـــف أن يمشلهـــا يف كتابـــه .ملاذا؟ ألن هندســـة األجســـام
محليـــة جـــدا وبلديـــة جدا وحية جـــدا ومنوعة جـــدا مما يفقـــد القبيلـــة األوروبية تربير
ادعائها بأن هندســـتها عاملية .الهندســـة الديكارتية يف عامل أمي تشـــكل معرفة غريبة
ُ
ســـاهمت فيه ســـنوات
مبعـــى .exoticدور الرياضيـــات األوربيـــة يف مجمتعنـــا (والذي
ّ
بني ٍة حســـنة) هو أداة ســـيطرة وخداع وافتخار بالعبودية ،وتعمية عن الغىن الهائل يف
الحياة .الرياضيات موجودة يف الزراعة وتســـلق شـــجرة والطبخ والصالة واملوســـيقى...
مالحظتهـــا يف الحياة يحررنا مـــن األحادية /األصولية يف الفكر واملعـــى .املنطق الثنايئ
تخطـــاه جـــال الديـــن الرومي قبل  700ســـنة حـــن قال« :مـــا بعد الصـــواب والخطأ
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يوجـــد حقـــل؛ لنلتقي هنـــاك» .كذلك عمليـــة التقيـــم العمودية تخطاهـــا اإلمام عيل
يف عبارتـــه «قميـــة كل امرئ ما يحســـنه» .هـــذا الكتاب دعوة لنلتقـــي يف حقل ما بعد
الصـــواب والخطأ ويف عامل «ما يحســـنه الشـــخص» مضن مجـــاورات مكونة من مريدين
ومراديـــن ،ال ســـلطة داخليـــة فيهـــا وال خارجية ،حيث لكل شـــخص قميـــة ،وحيث كل
إنســـان كامل بشـــكل فريد.
ُ
ٌ
عجزت عـــن رؤية الرياضيات اليت كانت متارســـها والديت
ســـؤال أقلقين ســـنوات :ملاذا
ّ
عيـــي حـــى أصبح عـــري  35ســـنة حـــن انتبهت أن مـــا كانت
األميـــة يوميـــا أمـــام
ُّ
تفعلـــه هـــو رياضيات ال أســـتطيع فهمها وال عمل مثلها؟ يدل هذا عىل ســـهولة خداع
ـــر ٌ
العقـــل عـــر تمسية مـــا كنت أفعلـــه برياضيات بيمنا مل ُي ِ ْ
أحد ملا كانـــت تفعله أمي
ُ َ
برياضيـــات ،وألن رياضياتهـــا ال تشـــبه رياضيات القبيلـــة األوروبية وبالتـــايل ال ت ْعت َب
رياضيـــات (ممـــا جعل اللجنة املرشفة عىل رســـاليت يف الدكتوراه تســـخر من وضع أمي
مرجعا).

ٌ
ســـؤال آخر هام :مـــن قرر املواد املدرســـية الحاليـــة ،ومباذا ميكن أن نســـتبدلها؟
هنـــاك
رمبا يبدو الســـؤال غريبـــا ملن يعتقد أن املواد يف املناهج الحاليـــة تعكس نواحي حقيقية
يف الحيـــاة .مـــا حصـــل يف الواقع أنه ّمت تقســـم املعرفة بشـــكلها الحايل عـــام  1892من
لجنة تضم  10أشـــخاص ُ(ع ِرفـــت ب:)committee of ten.
هـــذاالتقســـممضـــنالقبيلـــةاألورو-أمريكيـــةليـــس مالمئا لنا .أمـــا بالنســـبة ملا ميكن
أن تكـــون املـــواد يف مدارســـنا ،ســـأقرتح فميـــا يـــي رؤيـــا حـــول التعلـــم والتعلـــم يف
نـــواح حياتية حيث نســـتعمل املجاورة
املرحلـــة االبتدائيـــة كمثال .تمتحـــور الرؤيا حول
ٍ
كوســـيط للتعلم.املادةالرئيســـيةاألوىلاليتأقرتحها هيالزراعـــ ة (اليتتمشلدودة
األرض:أعجوبـــةطبيعيـــةبأربعـــةقلـــوب) واليت تمشـــل علوما ورياضيـــات والطقس
والطعـــام.رشيـــانالحيـــاةعـــرآالفالســـننييففلســـطنيكانالزراعةوســـنضطر
للعـــودةإليهـــابالشـــك.فإذاهـــذاماحـــدثب «ديرتويـــت»ملكةاملـــدنالصناعية
(حيـــثيوجـــدفيهاحاليـــاأكرثمـــن009حديقـــةزراعيةجماعيـــةبعدانهيارالســـوق
عـــام8002)فمـــابالكـــميفبلـــدكفلســـطني!لووعـــىاملفاوضـــونيفأوســـلوهذه
الحقيقـــةلرفعـــواشـــعار ‘الغـــورأوال’ال ‘غزة-أريحـــاأوال’ (والـــذيتحـــول فعليـــاإىل
ّ
رامهللاوالبنـــوكأوال)،فالغـــورهـــوالســـلةالغذائيـــةلنـــاكفلســـطينيني.مـــنخالل
اســـتعادتناللزراعـــةوإعـــادةاالعتبـــارلدودةاألرضســـرفعشـــعار ‘البقـــاءلألضعف’
يفعلـــماألحيـــاءيفمدارســـنابدالمن ‘البقـــاءلألصلح’الذيرفعـــه ‘دارون’أحدعلماء
القبيلـــةاألوروبيـــة (الـــذييتوافـــقمـــع تلـــك القبيلـــة)لكنـــهاليتوافـــقمـــعقبائل
بـــاد الشـــام والعـــراق ومرص.تمشـــل مـــادةالزراعـــةمعرفةمـــايدخلأجســـامنامن
أطعمـــةوبالتـــايلحمايتنـــا ممـــاخربتـــهالعلـــوم.القمـــحالذيشـــكلغذاءأساســـيا
لنـــاعـــىمـــدىآالفالســـننيأصبـــحبعدتخريـــبالعلـــوملهمـــنأخطـــراملأكوالت
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لألطفـــال. أمـــا املادة الثانية الرئيســـية يف املرحلـــة االبتدائية فهـــي الثقافة اليت تمشل
اللغـــة ّ
الحيـــة اليت نكتســـبها عرب تفاعالتنـــا مع الحيـــاة واألدب والحكايـــات والفنون.
تدريـــس اللغـــة العربيـــة كمـــا هـــي يف الكتـــب املقـــررة يعكـــسضحالـــةمـــنوجهة
نظرنـــا كعـــرب ، إذ أننـــا نتعلمهـــا عـــر النطـــق والمســـاع والشـــعر واألدب والقـــرآن
ّ
معـــانوفهم
ٍ
كبيـــانلتبيـــنمـــايتولـــفمـــن
ٍ
والحكايـــاتوالتعامـــلمـــعاملعرفـــة
لدينـــا،بـــدءابحـــاالتحياتيـــةبدالمـــنمصطلحـــاتمهنيـــة؛أينتعلمهامـــنخالل
جماليتهـــاومنطقهـــاوالحكمـــةيفثناياها.اللغـــة الرمسيةالتخلقصـــورايفالخيال.
كذلـــكالحالمع مـــادة التاريخحيث مـــن األفضل أننبـــدأبالذاكرةالجمعيـــةالغنية
واملتنوعـــة كأســـاس،والهامـــة جـــدا يف جدل نســـيج يف املجمتـــع ومع املايض .أمـــا املادة
ّ
والتعرف
الرابعـــة فهـــي الجغرافيا والـــي ميكن أن تبدأ بالتجوال مشـــيا عىل األقـــدام
عـــى املـــكان والطبيعـــةوالنـــاس مـــن حولنـــا (كمافعـــلالســـكاكيينمبدرســـتهقبل
مائـــة عـــام وكمـــا فعـــل معنـــا مديـــر املدرســـة الـــي درســـت فيهـــا : خليـــل أبـــو
ومعان
ريـــا،تلميـــذالســـكاكيين) .مـــن خالل املـــي يتعرف األطفـــال عىل أشـــكال
ٍ
مختلفـــة للمأوى ،وطـــرق مختلفة ملعالجة الفضالت .فالســـيفوناملســـتعمليفبيوتنا
ُْ َ
وينظـــرلـــهكأنـــهتقدم) يشـــكل انتحارا يف بالد الشـــام الشـــحيحة باملياه (باســـتثناء
(
ّ
بعرم مبكر عـــى الفرق
لبنـــان) .يشـــكل الســـيفون مثاال يتعرف مـــن خالله األطفـــال
ٍ
خـــالمـــنالحكمـــة
ٍ
بـــنالعلـــموالحكمـــة،إذيشـــكلاخرتاعـــاعلميـــاهائـــالكـــن
ّ
ونخرب الرتبـــة ونلوث البيئـــة ...كل هذا ليظهـــر املرحاض
(إذ نخـــر املـــاء والفضـــات
نظيفـــا كأنـــه ال يوجد طرق أخرى) .الســـيفون الـــذي جلبه االنكلزي يشـــكل (عىل املدى
البعيـــد) خطرا أســـوأ مـــن االحتالل العســـكري .مل أمسع بعد عن جامعة يف بالد الشـــام
مهمتـــة بكيفيـــة معالجـــة هذا الخطـــر.موضـــوع خامس هوالقـــر الذييشـــكلجزءا
هامـــامـــنالحضـــارةالعربيةاإلســـاميةحيثيجمـــعبنيالعلـــموالفلـــكوالطبيعة
والديـــنوالشـــعر،كمـــا أنمشـــاهدة األطفال لـــهومالحظـــةنظام حركتـــهالغريبة
يشـــكل خـــرة مفيـــدة ملعىن علـــم وتكوين معرفـــة .باإلضافـــة إىل هذا ،يربـــط القرم
عالقتنـــا بالكـــون والتقـــومي .أما املادة األخرية الـــي أود ذكرها فهي القـــدس باعتبارها
املدينـــة الوحيـــدة الـــي يطمـــح أكرث مـــن نصف البـــر زيارتهـــا .ما هو جميـــل يف هذه
املواد أنها تتطلب اســـتعمال الحواس واأليدي واألرجل واألصابع املهملة يف مدارســـنا
والرضوريـــة لربـــط الفكر بالحياة والطبيعـــة .تبلورت اليقظة يف بالدنـــا يف أواخر القرن
التاســـع عرش وبداية القرن العرشين حول الشـــعر واألدب والـــروح العربية ،مث انحدرت
إذ غـــاب الشـــعر واألدب وبـــدأت قلـــة األدب فأصبحنـــا عبيـــدا للتكنولوجيـــا والبنوك.
اليقظـــة الحاليـــة تتطلـــب اســـتعادة مـــا يعكس حكمـــة وعافيـــة يف منط حياتنـــا بدءا
باملرحلـــة االبتدائيـــة .وفـــق هـــذه الرؤيا ال معـــى لكتب مقـــررة (بل لكتب هـــي ٌ
بيان
ّ
يبـــن نضجـــا يف الخـــرة وعمقـــا يف الفهـــم) ،وال معـــى للتنافـــس والتقيـــم عـــى خط
عمـــودي بـــل العيـــش وفـــق «قميـــة كل امرئ ما يحســـنه» ووفـــق املجاورة كوســـيط
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للتعلـــم والعمـــل املجمتعي ،ووفـــق الطبيعة.ماحصلبالنســـبةلتقســـماملعرفةمض 
ن
القبيلـــةاألورو-أمريكيـــةحصـــلأيضـــابالنســـبةلتقســـماملجمتـــعإىلقطـــاعحكومي
وقطـــاعأهـــيوقطـــاعخاص (تقســـميرتبـــطبالســـوقالبالحيـــاة)؛تقســـميعمينا
عـــنرؤيـــةمكونـــاتاملجمتـــعكمـــاعشـــناهاآالفالســـنني والـــي مـــن الـــروري أن
تكـــون جـــزءا من التعلمي بـــدءا باملرحلـــة االبتدائية:تربـــةأرضيةتغذيالجـــم،وتربة
ثقافيـــةتغذيالفكروالخيالوالجمال،وتربةاجمتاعيـــةتغذيالروح،وتربةاقتصادية
تغذي النسيج املجمتعي.
لذا من الرضوري أن يكون يف كل جامعة فلســـطينية ‘مركز دراســـات القبيلة األورو-
أمريكية’ .انتشـــار رياضيات تلك القبيلة يف العامل ارتبط بقرار ســـيايس غرضه اإليحاء
بتفـــوق تلـــك القبيلـــة فكريـــا وأخالقيـــا .ســـاهم السياســـيون يف نرشها بحجـــة أنها
عاملية ،كما ســـاهمت الرياضيات يف بســـط سياســـة القبيلة عىل مناطق عديدة بحجة
َ
ُ
متدينهـــا! أعتقـــد أن علبـــة الهندســـة الـــي أ ْج ِ ْب ُت قبل  65ســـنة عـــى رشائهـــا وأ ْج َ ْب ُت
َ
املتبـــادل .مل أســـتعمل العلبة
طلبـــي عـــى رشائها ،لعبـــت دورا كبـــرا يف هـــذا الدعم
بحيـــايت خـــارج الصفوف ،ومل تحتاج لها أمـــي يف عمل آالف املالبـــس وال يحتاجها الفنان
أو الطبـــاخ أو املـــزارع .ملـــاذا نفرضهـــا إذن عىل جميع الطلبـــة؟ ألنها وســـيلة توحي بأن
مـــا تصنعـــه أوروبا عاملي ،كما تجعلنـــا نعادل األدوات بالجوهر .جـــاء يف كتاب «البيان
والتبيـــن»« :اللهـــم إنـــا نعوذ بك مـــن فتنة القول كمـــا نعوذ بك من فتنـــة العمل».
تعبـــر ‘األول يف الصـــف’ (مثـــل الكثـــر يف التعلمي الرمسي) يجمع بـــن الفتنتني.
***
أود – قبـــل أن أنهـــي هذه املقدمة – أن أذكر ناحيتني جديرتـــن بالذكر :توضيح أهمية
الرياضيـــات يف فهـــم ناحيـــة يف غاية الخطورة (لكن ّ
مغيبة) نشـــهدها حـــول العامل ويف
ّ
منطقتنـــا بوجـــه خاص ،والـــي توضح أهميـــة تعلـــم الرياضيات مضن ســـياق حقيقي
ميـــس حياتنـــا يف العمق .أما الناحيـــة الثانية فتتعلـــق مبفهوم التغيـــر .ترتبط الناحية
األوىل باالحتـــكارات املذكـــورة يف بدايـــة املقدمـــة ،وهي الربـــح املركب (الذي ّ
ندرســـه
يف شـــى أنحـــاء العـــامل عرب حل مســـائل ضحلـــة ميتة مملـــة بطريقة آليـــة) وعالقته مبا
نشـــهده مـــن أخطار نعيشـــها حول العامل .مـــن الصعب مثال فهم ما حـــدث ويحدث يف
مـــكان مثـــل رام هللا (حيـــث زاد عدد البنوك من  3عام  1993إىل مـــا يزيد عن  30بنكا
يف الوقـــت الحـــايل ،باإلضافة إىل الفـــروع) دون فهم المنو/الرتاكـــم ّ
األس لرأس املال.
ّ
والكـــم الهائلني؟ من
مـــاذا حصـــل يف رام هللا بحيث تطلب منو البنـــوك بهذه الرسعة
الصعـــب وعـــي خطـــورة هـــذا المنو عـــى البيئـــة الطبيعية واملجمتـــع وأجيال املســـتقبل
دون فهـــم الربـــح املركـــب ودون قراءة ماركس .قـــرأت (مثل كثريين غـــري) كتابات
ماركســـية يف نهاية الســـتينيات وبداية الســـبعينيات ،لكن ارتبـــط معظمها يف ذهين

33

بأيديولوجيـــة ال بواقـــع .نحتـــاج لفهم مـــا يحدث بـــرام هللا وكيف ميكـــن التقليل من
عواقبـــه إىل قـــراءة ماركـــس مرة أخـــرى .بعبـــارة أخرى ،نحتـــاج إىل الرياضيـــات (ليس
كأيديولوجيـــة بـــل كأداة تســـاعدنا لرمس صـــورة ذهنية تربط الظواهـــر بعضها ببعض)
ّ
ٌ
مثـــال يوضـــح أهميـــة انـــزاع أنفســـنا مـــن تخصصات
لفهـــم مـــا يحـــدث يف العمـــق:
ّ
ّ
أكادمييـــة ضيقـــة متنعنـــا من رؤيـــة الرتابـــط يف الحياة ،وتذكرنـــا بأهميـــة التعلم مضن
ســـياق ،والـــذي بدونه نكـــون أدوات ضـــد الحياة وضـــد مصلحتنا كبرش.
أمـــا الناحيـــة الثانيـــة واملتعلقة مبفهـــوم التغيري فهي قناعـــي بـــأن أي محاولة لتغيري
األوضـــاع مـــن حولنـــا دون أن يواكب ذلـــك تغيري يف داخلنـــا هي محاولـــة ال تلبث أن
تتبخـــر (أو تـــرك آثارا ســـيئة) .رمبـــا أكرب خلل فينـــا كأكادمييني (ويف الخـــراء واملهنيني
ّ
تحـــو ٌل بداخلنـــا .تخطط
عامـــة) هـــو أننـــا نخطط لتغيـــر العـــامل دون أن يواكـــب ذلك
املنظمـــات الدوليـــة واألهليـــة لتغيـــر املجمتـــع دون أن يتغـــر أي يشء يف القناعـــات
واإلدراك .قصـــي مـــع الرياضيـــات املذكـــورة يف هـــذا الكتـــاب تعكس التحـــول الذي
ّ
التحولني
حصـــل باســـمرار داخـــي وحويل؛ هـــذا ما حدث معـــي منـــذ  .1971الجمع بـــن
هـــو مـــا ميكن أن نمسيه بالزنعة اإلنســـانية؛ نزعـــة ميكن أن تكون ما يجمع بني املســـار
الديـــي بروحـــه واملســـار العلمـــاين بوعيـــه .لكن هـــذا غري ممكـــن إال إذا كانـــت نقطة
التـــايق بني املســـارين هي الحكمـــة .أهمية الجمع بني املســـارين وبني مـــا يحدث من
تغيـــر يف داخلنـــا ومـــا نســـعى لتغيريه حولنا هـــو ما آمل أن يســـهم فيـــه الكتاب.
باختصـــار شـــديد ،جوهر هـــذا الكتاب هـــو حكاية قلـــب األمور يف حيايت عـــى أصعدة
ّ ً
ّ
التحـــول مـــن أن أرى رياضيات أمي مـــن منظور
جذريـــة
شـــى ،والـــذي كان أكرثهـــا
َ
ّ
متثل ْ
ـــت يف معرفيت)
القبيلـــة األورو-أمريكيـــة إىل أن أرى رياضيات تلـــك القبيلة (كما
مـــن منظـــور عامل أمي ،مـــن منظور الحيـــاة ،بدءا باســـتعمال رياضياتهـــا لفهم حقيقة
الرياضيـــات الـــي درســـتها ّ
ودرســـتها – كان ذلـــك االنقـــاب أعمق تحـــرر حدث يل يف
ّ
حيـــايت؛ كان ضـــد التيـــار املمســـوح بـــه ،إذ ال ُي ْ َ
ســـح للمقهور أن يـــدرس القاهـــر! وضح
ذلـــك االنقـــاب أمـــورا مل أكـــن أتخيلهـــا لو بقيـــت أفكر مضـــن املصطلحات املؤسســـية
والتصنيفـــات األكادميية.
نتيجـــة الضغـــوط الهائلة اليت تتعرض لهـــا الطبيعة والبرش ،تحدث تســـوناميات عىل
الصعيدين .تجســـد أول «تســـونامي» برشي يف ميدان التحرير بالقاهرة (بعد الرشارة
الـــي انطلقـــت من تونـــس) ،وتبع ذلـــك مبدن أخـــرى كنيويـــورك واســـطنبول .هناك
مؤمتـــرات ضد تخريب اإلنســـان للطبيعـــة (كما هو الحـــال وأنا أكتب هـــذه الكلمات:
 12كانـــون األول  2015حيـــث يعقـــد مؤمتر يف باريـــس حول أهمية اســـتعادة الطبيعة
لعافيتهـــا) .لكـــن ال يوجد اهمتام شـــبيه بالنســـبة للعقـــول؛ آن األوان لنعمل من أجل
اســـتعادة عقولنا لعافيتها.
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ملحق :بني زهرة “اللوتس” و “فاس-سزي”
…Some examples: memorial church at Harvard University & Seal of the Senate
ّ
شـــكلت الرمـــوز عـــر التاريخ عامـــا قويـــا يف ترصفات النـــاس .الرمزان عىل اليســـار
يعكســـان عاملـــن“ :زهـــرة اللوتس” و”فاس -ســـز”:

ّ
شـــكلت “زهـــرة اللوتس” شـــعار حضارات عديـــدة ،كاملرصيـــة والفارســـية والهندية؛
ّ
ْ ُ َّ
شـــكلت “فاس -ســـز” [  fascesواليت ُت ْق َ
ـــرأ  ، fas-cesاشـــتقت منها ]fascism
بيمنـــا
شـــعار اإلمرباطوريـــة الرومانية ،وتســـتعمل حاليا يف دول أوروبية (كفرنســـا وإيطاليا
والســـويد واســـبانيا) ،واختارها موســـوليين شـــعارا له .نجد الرمز حاليا مضن شـــعارات
يف الواليـــات املتحدة (كالـــي تظهر بأعاله عـــى الميني).
لعـــل أروع مـــا ميـــز اللوتس إضافـــة إىل جمالهـــا أنها تنبـــت برتبة طينية عكـــرة ،تخرج
ّ
ّ
مـــن وســـطها دون أي أثر لألوســـاخ فيها وكأنهـــا تطهر وتنقي األوســـاخ فتظهر فوق
املـــاء نظيفـــة جميلة وباعثـــة لألمل .أما ’فاس -ســـز‘ فهي رزمة عيـــدان مربوطة معا
ً
وعىل رأســـها بلطـــة .رزمة العيدان ّ
تكون وحـــدة بالقوة ،ودور البلطـــة هو معاقبة من
يحاول الخروج مـــن الرزمة.
أول مـــرة انتبهت للزهـــرة كان يف معبد الكرنك باألقرص مبـــر .مث انتبهت إىل وجودها
يف آثار “بريســـيبوليس” قرب شـــراز بإيـــران .مث يف معابد للبوذيـــن يف الهند ومالزييا.
وكانـــت أول مرة انتبهـــت لل”فاس -ســـز” يف  Memorial Churchبجامعـــة هارفارد.
مث رأيتـــه عـــى الكريس التـــذكاري ألبراهـــام لنكولن ،وعـــى الخمت الرمســـي للواليات
َّ
(املبـــن بأعاله).
املتحدة
أود أن أربـــط هـــذا مبيدان التحرير :أليس ما حدث خالل  18يوما شـــبيها مبا تفعله زهرة
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اللوتـــس بطبيعتهـــا؟ خرجت ثورة  25ينايـــر (متاما مثل اللوتس) من الوحل واألوســـاخ
وأبهـــرت العـــامل وألهمتـــه ّ
وحركته بجمالهـــا وروحها .خـــرج املرصيـــون ،بطبيعتهم دون
خرجوا نظيفـــن دون أي
مســـاعدة مـــن أحد ،من مســـتنقع مـــيء بالوحل واألوســـاخ،
ََْ
ُّ
ّ
انصبت عليهم عـــر األيديولوجيـــة الحديثة .أل تكـــن تلك األيام
للتلوثات الـــي
أثـــر
تجســـيدا واســـمرارا لروح مرص عرب آالف الســـنني ،تجســـيدا ألفق حضاري انتعش من
جديـــد ومـــأ عبيقـــه الدنيـــا ،يف نفس مرص الـــي ما زالت زهـــرة اللوتس ّ
تزيـــن آثارها
وطبيعتهـــا حـــى اآلن؟ أهـــي صدفة أم قـــدر؟ أم أن روح مرص مل متت أبـــدا يف العمق؟
ً
مـــر اليت كانت منارة للحكمة عرب مكتبة االســـكندرية قبـــل أن يحرقها أتباع أباطرة
رومـــا .نشـــهد اآلن أباطـــرة رومـــا الجديـــدة (واشـــنطن) يحاولـــون حرق مـــر .التاريخ
يعيد نفســـه بشـــكل مذهل .رضوري قراءة ذلـــك التاريخ بعيون مرصية شـــابة .جدير
بالذكر أن رافعي شـــعار “فاس -ســـز” شـــعروا بخطـــورة الزهرة ممـــا جعلهم يضعوا
ُ ْ
كل أســـلحتهم ،العســـكرية واملاليـــة واإلعالمية ،يف طمســـها وقتلها؛ رمبا ســـتط َمس
لفـــرة مث تعـــود إىل الغليان كفوهـــة بركان .هنا تكمـــن أهمية األمل كقـــوة اجمتاعية
ميلكهـــا النـــاس ...نحتاج إىل تجنب أي يشء يســـعى لطمـــس األمل فينا.
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قصيت مع الرياضيات
 2.2عـبـر  68سـنــة
د .منيـر فــــاشــة
مدرس وتربوي متعايف،
امللتقى الرتبوي العربي – فلسطني

حكايـــة شـــفايئ مـــن أوهـــام وخرافـــات حديثـــة واســـتعادة وعيـــي لوجـــودي
وعافيـــي وعالقـــي بالحيـــاة والحضـــارة والطبيعـــة.

توضيح:

منذ

ســـبعينيات القـــرن املـــايض ،ال أذكـــر أين كتبـــت أي كلمـــة ال يرتبـــط
معناهـــا بتأمـــل يف خـــرات مـــررت بهـــا واجتهـــاد يف توليـــف معـــى لهـــا،
مب ــا يف ذل ــك اقتباس ــات م ــن خ ــرات آخري ــن .ي ــأيت ه ــذا انس ــجاما م ــع قناع ــة ب ــدأت
تتبلـــور عنـــدي عندمـــا بـــدأت أعـــي معرفـــة والـــديت األميـــة بـــدءا بالرياضيـــات،
جســـدت عاملـــا متناغمـــا ،بيمنـــا معرفـــي ّ
وأعـــي أن حياتهـــا ّ
تدعـــي العامليـــة.
ال ميكن ــي التفك ــر بكلم ــة واح ــدة ميك ــن أن يك ــون له ــا مع ــى عامل ــي .ل ــذا ،أي كلم ــة
َ
يف ه ــذا الكت ــاب ت ـ ِـر ْد مض ــن س ــياق وخ ــرات تح ــدد معناه ــا .ق ــادين ه ــذا اإلدراك إىل
ّ
التفك ــر يف الرياضي ــات وتدريس ــها مض ــن س ــياق.
يف كتابـــي ألي جملـــة ،أنطلـــق مـــن حالـــة عايشـــتها ومـــررت بهـــا ،أتحـــدث عـــن
نفـــي وأدعـــو اآلخريـــن للمشـــاركة بآرائهـــم مـــن خـــال خرباتهـــم .ويف محاولـــي
لتكوي ــن مع ــى لخ ــرايت وتجارب ــي ،أتح ــدث بص ــدق وأمان ــة ع ــن كي ــف أرى األم ــور
م ــن خ ــال تأم ــي يف تل ــك الخ ــرات ،األم ــر ال ــذي يع ــي انفت ــاح القل ــب واس ــتعداد
ُّ
تحـــو ٍل يف قناعـــايت إذا لـــزم األمـــر.
العقـــل ملواجهـــة مـــا هـــو مختلـــف ،وإجـــراء
أكت ــب بش ــكل خ ــاص لليافع ــن والش ــباب يف الع ــامل العرب ــي ،فه ــؤالء كان ــوا وم ــا زال ــوا
ضحايـــا تقيـــم وأوهـــام وخرافـــات ومقاييـــس تحتقـــر اإلنســـان وتســـلبه كرامتـــه –
مصدره ــا القبيل ــة األوروبي ــة .م ــن ه ــذا املنطل ــق ،ميك ــن اعتب ــار ه ــذا الكت ــاب مبثاب ــة
وثيق ــة اع ــراف.
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املحور والسياق الرئيس لهذا الكتاب
متامـــا كمـــا تحتـــاج أجســـامنا لتنقيتها من مســـوم ومواد ضـــارة تســـببها األطعمة
املصنعـــة واملهجنـــة يف رشكات ،كذلـــك تحتاج عقولنـــا لتنقيتها من مســـوم تحملها
ّ
ّ
أفـــكار وكلمات ومفاهمي مصنعة يف مؤسســـات رمسية مرخصـــة .وكما أن الصيام
وتنظيـــف الجـــم عـــر أطعمـــة عضويـــة يســـاعدان الجـــم يف اســـتعادة عافيته،
كذلـــك فـــإن الصيام وتنظيف العقـــل من كلمات وأفكار بالســـتيكية عرب كلمات
تســـمد معانيهـــا مـــن الحياة يســـاعدان العقل باســـتعادة عافيتـــه .تنظيف العقل
وخرافـــات حديثـــة عرب كلمـــات ومفاهـــم «عضويـــة» هو محـــور هذا
مـــن أوهـــام
ُ
الكتـــاب ،وهو محـــور أطلـــق عليه يف ســـياق الحياة مصطلـــح «حكمة».
ّ
األطعمـــة املغذيـــة اليت تدخل أجســـامنا ،واألفكار ّ
الحية املجذرة الـــي تدخل عقولنا
لـــن تكون ذات أثـــر وجدوى إذا ما بقيت رواســـب املواد الســـامة والضارة موجودة
يف دواخلنـــا .لـــذا فـــإن تنظيـــف الجـــم والعقـــل رضوري لعافية الجـــم والعقل،
وفهـــم ســـلميني ،فالهضـــم للجـــم كما الفهـــم للعقـــل .املنطـــق الثنايئ
ولهضـــم
ٍ
(الســـائد عامليـــا) والـــذي يؤكد أن أي عبـــارة إما صائبـــة أو خاطئـــة وال بديل ثالث،
وأن أي يشء إمـــا أن يكـــون ‘أ’ أو ‘ليس أ’ وال بديل ثالث ،هـــو منطق علينا الحذر
والشـــفاء منـــه يف أفكارنـــا وعالقاتنـــا وترصفاتنـــا .هـــذا املنطق مفيـــد يف التعامل
مـــع أجهـــزة وآالت ويف الســـيطرة عـــى العقول ،لكنـــه ِّ
مخرب عندما نســـتعمله يف
الحيـــاة إذ يتناقض مع التنـــوع الطبيعي يف الحياة ومع كرامة اإلنســـان .الجرثومة
القابعـــة يف هـــذا املنطـــق تفعـــل فعلها اليسء يف شـــى نواحـــي الحيـــاة ،فأنت يف
املؤسســـة التعلمييـــة إمـــا ناجح أو فاشـــل ،ال خيار ثالـــث ،ويف املباريات إمـــا فائز أو
نـــام أو متخلـــف .عندما قال
خـــارس ،ال خيـــار ثالـــث ،ومن وجهة نظـــر التمنيـــة إما ٍ
الرئيـــس بـــوش يف حربه ضد العـــراق« :إذا مل تكـــن معنا فأنت ضدنـــا» ،كان بذلك
ّ
يطبق ما درســـه يف املدرســـة يف مـــادة الرياضيات! ننتقد «بـــوش» وال منس املصدر.
أعلـــن الرئيـــس األمريـــي «ترومـــان» يف  1949/1/20بـــكل وقاحـــة أن الشـــعوب
خـــارج الواليات املتحـــدة وأوروبا الغربية غـــر ناميني وأبدى «كرمه» يف املســـاعدة
لتمنيتنـــا! حـــر أربع أخماس شـــعوب العامل وآالف الحضارات يف خانـــة واحدة نحتاج
حل واحـــد :التمنيـــةَ .
فيهـــا جميعـــا إىل ّ
وم ْن سيســـاعدنا يف ذلك؟ الشـــخص الذي مل
يرجـــف لـــه جفن إللقـــاء القنبلة الذريـــة عىل مدينتـــن مأهولتني!
هـــذا االحتقار للشـــعوب والحضارات بـــات ممكنا بفضل نوعني من «الفريوســـات»
الفكريـــة :االعتقـــاد بـــأن البرش غـــر متســـاويني يف الـــذكاء ،وجعلنا كبـــر نفتخر
بعبوديتنـــا دون وعي منا ،إذ نفعل – كطلبة وأســـاتذة – يف املؤسســـة التعلميية ما
ْ َ
ُيـــى علينا دون ســـؤال ودون معرفة ملاذا .االفتخار بالعبوديـــة هو جوهر ما تفعله
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املؤسســـة التعلميية ،فالعبد هو مـــن يتبع تعلميات دون ســـؤال ودون معرفة ملاذا.
الفـــرق بـــن العبوديـــة يف العـــر الحـــايل والعبوديـــة يف عصـــور ســـابقة يكمن يف
أننـــا نشـــعر بالفخر بعبوديتنـــا حاليـــا .كل الحضارات مشلـــت عبودية ،لكـــن املدنية
الحديثـــة هـــي األوىل الـــي اســـتطاعت أن تخلق عبيـــدا يفتخـــرون بعبوديتهم! ال
التفاخر .هذا بالضبط ما خربته يف مســـريت
أمـــل للبرشية بالتحرر إذا
اســـمرينا بهذا ُ
ْ
ّ
ّ
َ
ـــي عـــي يف الرياضيات دون ســـؤال
التعلمييـــة ،كطالـــب
درســـت ما أم ِ
ومـــدر ُسُ :
ودون معرفـــة ملاذا مث َّ
ل ّ
ـــت مـــا أ ْم ِ َ
عيل دون ســـؤال ودون معرفة ملاذا ،ونقلت
در ْس
ٌ
تخدير مل يشـــهد لـــه التاريخ مثيال .كيف ميكـــن أن ّ
أفس هذه
العـــدوى إىل طلبـــي!
الظاهـــرة يف حيايت؟ عـــن طريق إغرايق بكلمـــات إطراء ومديح مثـــل إيهامي بأنين
أكـــر ذكاء من اآلخرين ،وعرب منحي شـــهادات ووظائف وألقاب ورموز أشـــعرتين
ّ
ّ
بزهـــو ومنعتـــي مـــن رؤيـــة الواقـــع .بعبارة أخـــرى ،مصلحـــي تطلبـــت أن ال أعي
هـــذه الحقيقـــة .هذه أخطر ظاهـــرة يف العرص الحـــارض .هي الســـبب الخفي لكثري
مـــن األزمـــات وتخريـــب الحياة اليت نشـــهدها حولنـــا .التحـــرر من عبوديـــة العقل
أســـاس للتحرر عـــى أصعدة أخـــرى ،ويتطلب هذا التحرر الشـــفاء من الفريوســـن
املذكوريـــن بأعاله :من االعتقاد بأن البرش غري متســـاوين يف الذكاء ،ومن الشـــعور
بالفخـــر الســـتعبادنا .هـــذان الفريوســـان يعمالن بال كلـــل يف قتل ومتزيـــق مناعتنا
الداخليـــة عـــى الصعيـــد الشـــخيص والجمعـــي ،وبالتـــايل تـــم هزميتنا مـــن الداخل.

دبابات عسكرية ّ
ّ
ودبابات فكرية
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نعيـــش نحن الفلســـطينيني منذ عقود تحـــت ظل االحتالل اإلرسائييل العســـكري
ألرضنـــا ،ويبـــدو أننـــا نغفـــل إدراك االحتـــال اآلخـــر :احتـــال العقـــول .فبيمنـــا ّ
يمت
دبابات عســـكرية يمت الغـــزو الثاين عـــر ّ
الغـــزو األول عـــر ّ
دبابات فكرية .عشـــت
خـــال حيايت “قصفـــا» عىل أربع جبهـــات :عسكرية-سياســـية-اقتصادية ،معرفية-
أكادميية-إدراكية ،مؤسســـات دينيـــة ،وأطعمة وهميـــة – وردت جميعا من أوروبا
والواليـــات املتحـــدة .وصلتنا األوىل عـــر جنـــود ورشكات ،والثانية عرب إرســـاليات
تعلمييـــة ،والثالثـــة عـــر رجـــال يعطـــوا أنفســـهم صالحيـــة الحكـــم عـــى البـــر،
والرابعـــة عـــر رشكات أغذية مزيفـــة .أدى ذلك إىل فقداننا ملقوماتنا ومســـؤوليتنا
يف حكـــم ذاتنا.
بوجـــه عام
بعبـــارةأخـــرى،ميكنـــيالقـــولأنحكايـــيمـــعالرياضيـــات والتعلمي
ٍ
تتشـــابه مـــع عالقيت
بنواح حياتية أخرى، إذ تتشـــارك جميعـــايفنقطةذهنية واحدة:
ٍ
ّ
محـــلمايصفونـــهبالقدمي
ّ
ادعـــاء أنهـــمميثلـــونالحداثـــةوالتقدموالعامليـــة،ويحلون
واملتخلـــفواملحـــي .هـــذااالحتـــال ُيشـــارلـــهبالمتـــدنواللحـــاقبالغـــرب .باختصار،
.16ترجمةحرفيةللتعبريباإلنكلزييةtankthink
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عـــارصت االحتـــال بكافـــة أشـــكاله ،واعتقـــدت أن الرياضيـــات اليت أتت مـــن لندن
عامليـــة؛ وأن مســـيح القبيلـــة األوروبية أرىق من يســـوع النـــارصي ،واألطعمـــة املعلبة
واملغلفـــة أفضـــل مما يـــأيت مـــن األرض .رحلة شـــفايئ انطلقت مـــن الرياضيـــات :من
خـــال عمـــي مـــع معلمي وطلبـــة الرياضيـــات يف مـــدارس الضفـــة الغربيـــة من عام
 3791حـــى  ،8791مث يف العـــام  6791عندما وعيت أن والـــديت ّ
األمية متارس الرياضيات
بطريقـــة مل أســـتطع فهمها أو عمل مثلهـــا .كان ذلك الوعي مبثابة زلـــزال بركاين خلخل
معتقـــدات كانـــت مركزية يف حيـــايت ،خلخل أركان وأســـس فهمـــي األكادميي وحررين
عـــى عـــدة أصعدة .شـــعرت بتحرر مل أشـــعر به مـــن قبل مما مـــأين خوفـــا يف البداية:
هـــل مـــن املمكن أين كنـــت مخدرا لتلـــك الدرجة؟
الزلـــزال الربكاين الثـــاين الذي حصل يف حيايت حدث عندما قـــرأت (عام  )1997يف كتاب
ّ
عـــي« :قمية كل امرئ ما
الجاحـــظ «البيـــان والتبيني» (قبل  1200ســـنة) عبارة لإلمام
يحســـنه» .أقول كانـــت مبثابة زلزال فكـــري إدرايك ألين منذ  1971وأنـــا أفكر يف كيف
ميكننـــا التخلـــص مـــن فـــروس التقيـــم الذي يضـــع النـــاس بعضهم فـــوق بعض عىل
خـــط عمـــودي مدعيـــا أن موقعهم يحدد قميتهم ،لـــذا عندما قرأت عبـــارة اإلمام عيل
شـــعرت مبارشة بأنها الجواب الكايف والشـــايف كبديل رائع للتقيـــم العمودي كمصدر
ومعيـــار لقميـــة اإلنســـان .بعـــد الرياضيـــات والتقيمي ،بدأ شـــفايئ من إدراك املؤسســـة
ّ
تكـــون مضن القبيلـــة األوروبية ،واســـتعادة يســـوع النارصي
الدينيـــة للمســـيح الذي
مـــن خـــال ّ
تجســـده يف ترصفات وأســـلوب عيـــش والديت .أما شـــفايئ مـــن األطعمة
ّ
الســـامة فبـــدأت مع اجتهـــاد بادر به ابـــي األصغر تامـــر وزوجيت كارمـــن ،حيث عاش
ّ
االثنـــان تجربـــة تعلمية تتناســـق مع حيـــاة مليئة بالعافية .أما شـــفايئ مـــن االحتالل
العســـكري فلـــم يحصـــل مبعىن أنـــه انتهى ،لكـــن مبعىن تدبـــر أمورنا وإدارة شـــؤوننا
الحياتية بأنفســـنا كفلســـطينيني (قـــدر اإلمكان) عـــى الصعيد الشـــخيص والجماعي.
ظهـــر هذا املنحى بشـــكل صارخ مرتني يف حيـــايت :األوىل خالل الســـبعينيات من القرن
املـــايض ،والثانيـــة خـــال االنتفاضـــة األوىل  .1991-1987أمـــا االحتالل الغـــذايئ فقد ّمت
ّ
باحتـــال أغذية ال تســـتطيع توليد ذاتها محل أطعمة ولدت ذاتها عرب آالف الســـنني.
ّ
ٌ
احتالل – أعتـــره األخطر – أال وهو احتالل البنوك ملســـتقبلنا .ســـأركز
بـــدأ عـــام 1993
يف هـــذا الكتاب عىل دور املصطلحات املؤسســـاتية والتصنيفـــات األكادميية يف احتالل
العقـــول والســـيطرة عىل الســـلوك والعالقات ،وعـــى دور كلمات ّ
حية غنيـــة مبعانيها
ومتتـــد جذورهـــا يف التاريخ والحضارة كموارد ذاتية يف اســـتعادة الحكمـــة والعافية يف
حياتنا.
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إعادة النظر يف التعلمي الرمسي
أول خـــرة يل مـــع التعلـــم الرمســـي كانـــت يـــوم كنـــت يف الخامســـة مـــن عـــري،
ّ
والـــدي انزتاعـــي مـــن بســـتان حقيقي حـــول مزنلنـــا يف القـــدس ونقيل إىل
حـــن قـــرر
ُ َ َّ
بســـتان مصنـــع معتقديـــن أنهـــم بذلـــك نقلـــوين إىل وضـــع أكـــر تقدما .رغـــم متردي
ورفـــي لعمليـــة االنتقـــال تلـــك ،يف النهايـــة خرست .يف البســـتان الحقيقـــي تعلمت
ُّ
يقي أدايئّ .
الكثـــر دون أن ّ
يدرســـي أحـــد أو ّ
جســـد تعلمـــي قدرة بيولوجيـــة ،وارتبط
ببيئـــة وأجـــواء حقيقيـــة وغنيـــة وحافلة بأشـــياء ّ
حيـــة من حـــويل ،ومليئة باالســـمتاع
والحيويـــة .انزتاعـــي ممـــا هـــو حقيقـــي ووضعـــي فميـــا هـــو مصطنـــع ،واالدعـــاء
بـــأن ذلـــك تطـــورا ،يحـــي قصـــة حيـــايت الـــي رافقتـــي حـــى مرحلـــة الدكتـــوراه.
ٌ
تفكري مضن ســـياق ووفـــق حكمة ،ويمشـــل التأمـــل يف خربات
التفكـــر النقـــدي هـــو
َْ
ـــم لهـــا .يتطلـــب هـــذا باســـمرار إيجاد تـــوازن بني
ه
وف
معـــان
واالجتهـــاد يف توليـــف
ٍ
ٍ
مختلـــف نواحـــي الحياة ،خاصـــة بني ما نعرفـــه عن طريـــق العقل الواعي ومـــا نعرفه
عـــن طريـــق العقـــل الفطـــري /الحـــديس (واملغيـــب مـــن املؤسســـات الحديثـــة الـــي
كمـــا يظهـــر ال تمســـح للعقـــل الفطـــري العميـــق بدخولها ألن مـــن الصعب الســـيطرة
عليـــه – ولعبـــة املؤسســـات هي الســـيطرة والفـــوز) .ترتبـــط املعرفة العقليـــة الواعية
مبـــا هـــو مـــريئ ،بالخـــرات والتجـــارب واملالحظـــات .أمـــا الجـــزء غـــر املـــريئ يف الحيـــاة
ّ
ـــل بالخـــرات والتجـــارب ،وإىل اجتهـــاد يف
– وهـــو يف رأيـــي األهـــم – فيحتـــاج إىل تأم ٍ
تكويـــن معـــى وفهـــم لهـــا ،كمـــا يحتـــاج إىل الغـــوص ملعرفـــة جـــذور مـــا نشـــهده،
والتعـــرف عـــى املنطـــق الذي يحكـــم األفعـــال والعالقـــات يف الحياة .هـــذا االجتهاد
قـــادين إىل أن التعلـــم الرمســـي ال يمتحـــور حـــول التعلـــم والفهـــم بل حول الســـيطرة
ّ
والفـــوز .التعلـــم الرمسي (خاصـــة الرياضيات) يشـــكل عامـــا هاما يف عامل الســـيطرة.
يـــم االحتـــال والســـيطرة عـــى الصعيـــد غـــر املـــريئ عـــر كلمـــات ورمـــوز ال تســـمد
معانيهـــا من الحيـــاة بل تصدر عن مؤسســـات ومهنيـــن مرخصني ،وتعمتـــد مقاييس
عموديـــة ،كالعالمـــات الـــي تحتقـــر البـــر وتشـــعرهم بالدونيـــة .ولعـــل الكلمـــات
الـــي تســـتبطن عـــدم املســـاواة يف الـــذكاء هي األكـــر نجاعـــة يف عملية الســـيطرة.
هـــذه التعديـــات عىل الكرامة اإلنســـانية يمت اســـتقبالها والتعامل معهـــا كأمر عادي.
هـــذه العبوديـــة ملقاييس عمودية تطال شـــى نواحي الحياة .يتفـــى هذا املرض حىت
يف الجامعـــات «املرموقـــة» .لطاملا تســـاءلت :إذا كانـــت جامعة هارفـــارد تقوم بعمل
اســـتثنايئ رائـــع ميكـــن للنـــاس أن يالحظوه ،فلماذا تســـعى دومـــا أن يكـــون ترتيبها
األول؟ مـــاذا يعين هـــذا الرتتيـــب يف الواقع أصال؟
أعـــود ألكـــرر وأؤكـــد :التعلـــم الرمســـي ال يمتحـــور حـــول التعلـــم والفهـــم بـــل حول
َ
الســـيطرة والفـــوز .هـــذا الوضع ينبغـــي أن ُي ْعكـــس؛ ينبغي أن نتوقف عن الســـر يف
ّ
طريق يحطم العامل الداخيل لإلنســـان وميزق النســـيج يف املجمتع ،وأن ننزتع أنفســـنا من
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االعتقـــاد بأن قياس قمية البـــر بأرقام يعكس حقيقة .إفســـاد األطعمة واملرشوبات
والرتبـــة والبحـــار والعالقـــات الـــي نشـــهدها ليســـت ناجمة عـــن جهل ،بل عـــن علوم
وتخطيـــط وتمصمي من قبل مؤسســـات وخـــراء ومهنيني مرخصني .كنـــت دون خوف
(حـــى عـــر  20ســـنة) أتنـــاول  4بيضـــات نيئـــة يوميا ،ذلـــك قبـــل أن يتدخـــل العلم
ّ
و»يطـــور» البيـــض ،أي يخربـــه .ال أجـــرؤ اليـــوم عـــى تنـــاول بيضـــة واحدة نيئـــة! بدأ
قصفي – كما ســـبق وذكرت – بالقنابل والكلمات منذ كنت يف الخامســـة من عرمي.
ّ
ســـأمي
يف حـــن دمـــرت األوىل العامل من حويل ،ســـعت الثانيـــة لتدمري عاملي الداخيل.
يف هـــذا الكتاب بني كلمات هدفها الســـيطرة والتخريب وكلمـــات تحمل معاين غنية
متعددة وتســـر يف تناغـــم مع العيش بحكمـــة وعافية .بيمنا تحتـــاج الكلمات األوىل
إىل خرافـــات متكنهـــا مـــن االدعاء بـــأن لها معـــاين عاملية ،تســـمد الثانيـــة معانيها من
حياة النـــاس ومن ســـياق وفعل.

رحل الربيطانيون عن فلسطني لكنهم تركوا رياضياتهم فيها

ُ
كتـــاب الرياضيات الذي درســـته يف املدرســـة 17يف أعقـــاب رحيل االنكلـــز ط ِبع بلندن
(مـــا زلـــت أحتفـــظ به) .كتـــب املؤلـــف يف املقدمـــة« :ينطلق الكتـــاب من اإلميـــان بأن
الهـــدف الرئيس مـــن تدريس الرياضيات هو مضـــان الدقة .ففي عامل الحســـاب املجرد،
ّ
قـــل ارتكابـــه لألخطاء» .كان علينـــا أن ّ
قلـــت حاجة الطالـــب للتفكري كلما ّ
نحل
كلمـــا
مســـائل كالتاليـــة (أضعهـــا باإلنكلزيية ألن ترجمتها تفقدها شـــيئا):

“In a race of 100 yd., A beats B by 10 yd., and beats C by 13 yd. By how much
will B beat C in a race of 120 yd., assuming that A, B, C all run at constant
”?speeds throughout
يتمضـــن الكتـــاب فصال حـــول األســـهم والســـندات .من بني املســـائل الـــي كان ّ
عيل
التعامـــل معها:
(1) A man invests 450 pounds in Indian 2% stock at69.Find,to the nearest
penny,how much stock he buys and the income from it.(2) London Brick8%
(1 pound) shares stand at 36s., and Rio Tinto 5% shares stand at 4. Which
?investment gives the larger yield
حصلـــت عـــى عالمـــة كاملـــة يف كافـــة امتحانات ذلـــك الفصـــل ،وأثىن األســـتاذ ّ
عيل
ّ
أمـــام الصـــف ،ومـــع ذلـــك ال زلت أجهـــل معىن ســـهم وســـند مبفهومهمـــا العميل ،مل
ً
امتلـــك أيـــا منهما بحيايت .تعلمـــت ِح َيال ألحصل عىل إجابات يتوقعهـــا املدرس .فعلت
ّ
عـــي صفة «ذيك» ،كذبتان
ذلـــك آليا دون فهم ،أطلقوا عـــى ذلك «تعلم» وأطلقوا
17. Durell
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يف طلقـــة واحـــدة! [ال أعتقد أن حـــال املدرس كان يختلـــف عين] ...
ْ ً
كان فهمـــي َوهمـــا ،ومعرفـــي مرتبطـــة بأيديولوجيـــة معينـــة ،وذكايئ الفطـــري ّمت
ّ
عـــي أن أتقن حيـــا لخـــداع نفيس ومـــدريس ،ومنعين
إفســـاده .تعلمـــت حـــى أنجح
املديـــح مـــن رؤيـــة الحقيقـــة .أولئـــك الذيـــن غـــروين باملديح كانـــوا هم أنفســـهم قد
ّ
خدعوا يف مســـرتهم الدراســـية .كيـــف يل وأنا يف الرابعة عرشة أن أشـــكك يف كتاب
مـــدريس أنيـــق مطبـــوع يف لنـــدن – ومحمـــي بإمرباطوريـــة «كبرية» تقـــف خلفه؟!
قـــد يقـــول البعض أنين أشـــر لكتـــاب قـــدمي وأن الحال اليـــوم أفضل ،لكـــن الحقيقة
تقـــول غري ذلـــك .فمثال ،يف نـــرة إخباريـــة ملنظمة اليونســـكو لتغطية أخبار شـــهري
أكتوبـــر /ديمســـر  2002دعـــا جـــون دانيـــال  John Danielنائـــب مديـــر التعلـــم العام
يف املنظمـــة إىل «الســـر عـــى خطـــى مكدونالـــد يف التعلـــم” ،وكتـــب «ترينـــا جامعة
ماساتشوســـيتس للتكنولوجيـــا الطريـــقلجعـــلمـــوادMITالصفحـــاتااللكرتونيـــة
مجانيـــة ومتوفـــرة للجميـــع، لـــذا دعونـــا نتفـــاءل ونرجـــو أن تعـــم هـــذه الخطـــوة
وتنجـــمعنهـــاحركـــةعامليـــةتجعـــلالتعلميســـلعةتهـــدفللصالـــحالعـــام».يلتقي
هـــذاالتوجـــهمعالقـــولالســـابقل»ديوريـــل»: «كلماقلـــتحاجةالطالـــبللتفكري
تـــزداد قدرتـــه عـــى تجنـــب ارتـــكاب أخطـــاء». التعلـــم االلكـــروين يـــأيت يف هـــذا
الســـياق ليتعامـــل مـــع التعلـــم باعتبـــاره وجبـــات جاهـــزة يقدمهـــا شـــخص آلخـــر.
غـــادر اإلنكلـــز فلســـطني لكـــن تركـــوا وراءهـــم مـــا هـــو أســـوأ وأكـــر وطـــأة مـــن
ً
االحتـــال العســـكري :تركـــوا احتـــاال يســـتهدف العقـــل واللغـــة والطعـــام ،تركـــوا
تقيميـــا عموديـــا يحتقر اإلنســـان ويهمـــل قدراتـــه البيولوجيـــة ويطمس أمنـــاط عيش
تحكمهـــا العافيـــة ،تركوا وســـائط تعلم مبنية عىل الســـيطرة .هـــذه االحتالالت غري
املرئيـــة تعاملنا معهـــا كأنهـــا مســـار تقـــدم! تـــرك االنكلـــز رياضياتهم الـــي عاثت
فســـادا مـــن الصعب مالحظته والشـــفاء منـــه .رغم هـــذا ،هناك معلمـــون ومعلمات
يفتحـــون أذهـــان الطلبـــة ألمـــور تربـــط املعـــارف بالحياة ،فمثـــا يف حصـــة دارت حول
الكســـور ،حدثنـــا املعلـــم عن األســـباب الـــي دفعـــت املرصيـــن القدامـــى الخرتاعها.
أخربنـــا أنه بســـبب فيضان النيل كان عىل جابي الرضائب أن يحســـبوا نســـبة مســـاحة
ُ َ
األرايض الـــي اســـت ْع ِملت ونســـبة الوقـــت الذي اســـتعملت فيه من قبـــل الفالحني،
ممـــا اضطرهم الخرتاع الكســـور لحســـاب الرضائب بشـــكل يكون أقـــرب إىل العدل.
كذلـــك ،كان مديـــر مدرســـتنا خليـــل أبـــو ريا مولعـــا بالفلك ،فـــكان يحدثنـــا دوما عن
غرائـــب الكـــون ،ممـــا زرع صـــورا ّ
حية ملهمـــة للكـــون يف مخيالتنا .تعلمنـــا منه كيف
اســـتعملت الرياضيـــات لقيـــاس محيـــط األرض يف مكتبة اإلســـكندرية قبل أكرث من
َ
َ
املذكوريـــن ،تعلمـــت بطريقة غـــر مقصـــودة (تجلت
املعلمـــن
ألفـــي ســـنة .مـــن كال
يف عمـــي فميـــا بعد) بـــأن الرياضيات ليســـت عمليـــات حســـابية جامدة ال حيـــاة فيها
ووج َ
ُ
ـــدت إلثبات نظريات ال حاجة لها ،بل وســـيلة لرؤية الرتابـــط بني ظواهر مختلفة،
ِ
وأداة لحكـــم عـــادل ولفهـــم الواقـــع والعيـــش وفـــق الحكمـــة والعافيـــة يف حياتنـــا.
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تـــرك االنكلـــز فلســـطني لكنهـــم تركـــوا خلفهـــم فكـــرة الدولـــة الوطنيـــة (الـــي
وضعت ســـياجا حـــول أراضينـــا وعقولنا ،ومث ســـلبتنا وطننـــا) ،كما تركوا الســـيفون18
ِّ
مهـــدد للحيـــاة يف فلســـطني (إذ
الـــذي مل نـــدرك عواقبـــه الخطـــرة بعـــد ،إذ هـــو أكـــر
ّ
ويلـــوث البيئـــة) .كذلـــك ،تركـــوا التعلـــم
يســـلبنا امليـــاه والفضـــات ويمســـم الرتبـــة
الرمســـي الـــذي يطيـــح بـــكل مـــا لـــه قميـــة يف حضارتنـــا ومعارفنـــا ،وتركـــوا بنـــوك
ً
وشـــاحنات متـــزق نســـيجنا االجمتاعـــي االقتصـــادي ،تركـــوا أطـــرا اجمتاعيـــة تفتقر إىل
ّ
الصـــدق والحيويـــة (مؤسســـات) ّ
همهـــا الرئيـــي الســـيطرة والفـــوز والـــي حلـــت
محـــل بـــى اجمتاعيـــة ّ
ّ
حيـــة (كاملجـــاورة) أقـــرب إىل العيـــش املســـتدام .ال زلنـــا ندفـــع
مثنـــا باهظـــا ملـــا تركـــه االنكلـــز خلفهـــم .املقلـــق يف األمـــر أننـــا نعـــي رضر االحتـــال
العســـكري ،لكـــن ال تـــرى األغلبيـــة عمـــق الـــرر الناجـــم عـــن االحتـــاالت األخرى.
ّ
من املناســـب يف هذا الســـياق تذكر االســـراتيجية اليت وضعها «ماكويل» Macaulay
عـــام  1835لتكـــون مرشـــدا لإلنكلـــز يف حكمهم للهنـــد (وهي ذاتها الـــي طبقت يف
فلســـطني وغريها) ،واليت تتلخـــص يف جوهرها باحتقار الثقافـــة املحلية ،وطرح الثقافة
االنكلزييـــة كبديـــل أكرث رقيا ،واســـتعداد االنكلزي «للمســـاعدة» يف أن نكون نســـخة
عنهم !
كنـــت يف الثالثـــن من عـــري عندمـــا بـــدأت أدرك هـــذه املخاطـــر .تجاهـــل القدرات
البيولوجيـــة (كالتعلـــم والشـــفاء) وقتل مصـــادر املناعـــة الداخلية فينـــا (كقدرتنا عىل
تقيـــم أنفســـنا عىل ســـبيل املثال عـــر عبارة اإلمـــام عيل) يـــرك أثارا عميقـــة مدمرة
يف أوساطنا.

تفكيك الخرافات واألوهام« :اكتشاف»
رياضيات والديت ّ
األمية
يف ذروة عمـــي بالرياضيـــات (قبل  40ســـنة) ،أدركـــت أن والديت األميـــة كانت متارس
ُ
الرياضيـــات يوميـــا (ممـــا دعا ريتشـــارد نـــص  Richard Nossبجامعة لنـــدن ،يف أعقاب
محـــارضة يل بوصفهـــا «الرياضيـــة األميـــة»).illiterate mathematicianكانوعيـــي
ذاكمبثابـــةزلـــزال معـــريفإدرايك خلخـــلخرافـــاتوأوهـــاماكتســـبتهايفاملـــدارس
والجامعـــات.ظهـــرتقصتهـــاأولمـــرةيفرســـالةالدكتـــوراهمثيفغريهـــا ( ,1990
 .)2002Fashehكثـــرممـــا كتبته وقلته وفعلتهمنذ وعيي ذاكجاءبإلهاممنعاملها.
يف ســـنوات الســـبعينيات عملت موجها مركزيـــا لتعلمي الرياضيـــات يف الضفة الغربية،
كمـــا كنت ّ
أدرســـها يف جامعيت بريزيـــت وبيت لحم ،وكنت معروفـــا كمعلم ممزي يف
 .18مثال السيفون سؤال رضوري نسأله يف الوقت الحارض أكرث من أي وقت مىض (وهو شبه مغيب متاما)« :ماذا
نخرس من جراء أي يشء نكسبه؟ وهل ما نخرسه أكرث وأخطر مما نكسبه؟ وهل باإلمكان أن نكسب دون خسارة
أو خسارة قليلة؟»
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تدريســـها .يف تلـــك الفرتة بالـــذات ،ويف عـــام  6791تحديدا ،وعيـــت أن والديت األمية
متـــارس الرياضيـــات بطريقـــة ال أســـتطيع فهمهـــا أو عمل مثلهـــا! كان وعيـــي لعاملها
العامـــل األكـــر يف إنقـــاذي مـــن ســـطوة خرافـــات حديثة عديـــدة ،والذي ســـاهم يف
وعيـــي ملعىن تواضـــع وتعددية املعرفة ومســـاواة البرش يف الذكاء وبأن أفضل شـــكل
للتعلـــم هـــو الـــذي يحـــدث دون تدريـــس (عـــر مجـــاورة بوجه خـــاص) ،وبـــأن املعرفة
يف جوهرهـــا ِف ْعـــل وتنتـــج عـــن تأمل يف الخـــرة واجتهـــاد يف تكوين معىن لهـــا ،وبأن
التعلـــم الرمســـي ميزق عـــامل اإلنســـان الداخـــي والنســـيج املجمتعي ويف خلق أشـــخاص
يفتخـــرون بعبوديتهـــم .أدركت حينها بأن عـــامل والديت كان متناســـقا متناغما يف حني
كان عاملـــي متناثـــرا ومشـــتتا – وأطلقوا عليه صفـــة تخصص إلضفـــاء إيجابية مزيفة.
ّ
الرياضيـــات الـــي اكتســـبتها يف املـــدارس والجامعـــات تولـــد إحساســـا بالرتاتبيـــة
والنخبويـــة ،بالتفـــوق والدونيـــة بـــدال مـــن املســـاواة والعدالـــة والتعدديـــة والجدوى
والعيـــش بتناغـــم مـــع الطبيعـــة .وعيـــي لرياضيـــات والـــديت حـــررين مـــن االدعـــاء
بـــأن الرياضيـــات تتطلـــب ذكاء أعـــى ممـــا تتطلبـــه حياكـــة ملبـــس ،أو حكايـــة
قصـــة ،أو كتابـــة شـــعر ،أو زراعـــة حقـــل ،أو تربيـــة طفـــل ،أو قيادة مركـــب رشاعي،
أو العـــزف عـــى آلـــة موســـيقية ،أو إعـــداد وجبـــة مغذيـــة ،أو خلـــق بيـــت ســـعيد.
ّ
مـــا فعلتـــه أمي بشـــكل شـــبه يومي عىل مـــدى  05عاما متثـــل بقيامهـــا بقص قطعة
قماش مســـتطيلة وتحويلها إىل ملبس يناســـب جمس املرأة اليت أحرضت تلك القطعة،
درس ُ
مما فاق قدريت عىل فهم ما كانت تفعله .فبيمنا ْ
ـــت ّ
ودر ْســـت أشـــكاال هندسية
تتكـــون مـــن خطـــوط مســـتقمية ومثلثات ودوائـــر الخ ،كانـــت والديت تصنـــع مالبس
ُ
انشـــغلت
تتوافـــق مـــع أجســـام آالف النســـوة ،حيـــث لكل جـــم هندســـته الخاصة.
مبســـائل تتعلـــق بأشـــياء هزيلـــة مثـــل تطابـــق املثلثـــات ،بيمنـــا كانت أمي منشـــغلة
بهندســـة جديـــدة كل يوم هـــو تطابـــق امللبس مع جمس املـــرأة اليت أحـــرت القطعة
يف الصبـــاح! مل تحتاج أمي إىل نظريات ليســـت نابعة من الحيـــاة ،وال إىل علبة األدوات
الهندســـية .كل مـــا احتاجت إلنجاز عملها هو «مرت» من جلـــد وإىل جمس امرأة حقيقي.
يف حـــن كانت رياضيايت دقيقـــة بطريقة «دوجماتية» كانـــت رياضياتها دقيقة مبعىن
مرنـــة ،بيمنا تدعـــي معرفيت أنها عامليـــة ،كانت معرفتهـــا ّ
تكون عاملـــا متناغما متجذرا
يف الحيـــاة واملجمتع .كأكادميي ،كنت أشـــبه بتاجر وببغاء :أجلـــب كلمات مصنعة مضن
القبيلـــة األورو-أمريكيـــة أرددهـــا كالببغـــاء للطلبة مقابـــل مثن مرتفـــع .وكلما كانت
الكلمـــات أقرب إىل عامل االســـتهالك كلما كان المثن أعىل .التحرر الذي شـــعرت به إثر
وعيـــي لعامل أمي ســـاعدين يف فهـــم معىن الهمينة الســـائدة حاليا :االعتقـــاد بأن هناك
مجموعـــة متفوقـــة ذهنيا وأخالقيا مـــن مجموعة أخرى بانني ذلك عـــى اخرتاع أدوات.
كان عقـــي محتـــا عندمـــا وعيـــت رياضيـــات أمـــي .كان أول مـــا تبـــادر إىل ذهـــي
هـــو اعتقـــادي أن بإمـــكاين إيجـــاد طريقـــة لتعلميهـــا مـــا أعرفـــه يف محاولـــة لرفـــع
مســـتوى معرفتهـــا! لكـــن رسعـــان ما أدركـــت ســـذاجة ذلـــك االعتقـــاد ،إذ أن الخلط
بـــن النوعـــن يشـــبه وضـــع أزهار حقيقيـــة وأخـــرى بالســـتيكية يف إناء واحـــد ،عندها
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ســـتبقى األزهـــار البالســـتيكية شـــامخة بيمنـــا تذبـــل األزهـــار الحقيقيـــة وتختفـــي.
هـــذا مـــا حـــدث :بقيـــت رياضيـــايت شـــامخة بيمنـــا غابـــت رياضياتهـــا مـــن الوجـــود.
عشـــت معظـــم حيـــايت يف نفـــس املـــكان :منطقـــة القدس .رغـــم ذلك ،عشـــت تحت
حكـــم أربعـــة أنظمـــة سياســـية مختلفـــة (الربيطـــاين مث األردين مث اإلرسائيـــي مث
الفلســـطيين) .الغريـــب يف األمـــر أن الرياضيات بقيت «مكانك قف» ،مل تتغري ســـوى
يف بعـــض النواحـــي الرمزية ،دون أن ّ
متس الجوهر :الوســـيط نفســـه ،والتقيمي نفســـه،
واالحتقـــار نفســـه ،والهرميـــة والرتاتبيـــة والنخبوية نفســـها والبدء بكلمـــات من صنع
مؤسســـات ومهنيـــن نفســـه .حامل شـــهادة بكالوريـــوس يف الرياضيات مـــن جامعة
محليـــة مثـــا يكـــون مؤهال لتقـــدمي طلب التحـــاق ألي جامعـــة يف العامل بيمنـــا ال تنفع
ّ
وظفته مؤسســـة اســـتهالكية! إن ّ
دل
معرفتـــه يف قريتـــه أو مخميـــه أو مدينته إال إذا
هذا عىل يشء فإمنا يدل عىل أن املعرفة اليت اكتســـبها هي أشـــبه بزهرة بالســـتيكية
ال عالقـــة لهـــا بســـياق ،هي ســـلعة لهـــا قمية يف ســـوق االســـتهالك .رياضيـــايت (متاما
كاألزهـــار البالســـتيكية) ال رائحـــة لهـــا وال طعـــم ،وال تتحرك مـــع هبـــوب الريح .لو
وضعنا مليون زهرة بالســـتيكية يف وعاء ملائة ســـنة ،لن تســـتطيع إنتاج زهرة واحدة،
بيمنـــا بـــذرة واحدة مـــن زهرة حقيقيـــة بعـــد أن تذبل ومتوت تســـتطيع توليـــد مليون
زهـــرة .هنـــا تتجـــى روح توليـــد الحيـــاة الـــي متزي ما هـــو حـــي ،وتفضح ما يبـــدو كأنه
حـــي .الرياضيـــات الـــي ال تتغري عرب  4أنظمة سياســـية هي رياضيـــات ميتة تحكمها
قـــم الســـيطرة والفـــوز .مل تنتـــر رياضيـــايت عـــى رياضيات والـــديت ألنهـــا أفضل ،بل
بالبلطجـــة وارتباطهـــا بالســـوق وإخضـــاع الطبيعة .رياضيـــايت خلقت بداخيل إحساســـا
بالتفـــوق ،وشـــعورا بالفخـــر ارتكـــز عىل أوهـــام غري حقيقيـــة ،بل يف جوهرهـــا عبودية
مبطنـــة .وبالعـــودة إىل معرفـــة والديت ،ال أجد كلمـــة أصالة تصف معرفتهـــا بدقة ،قد
ّ
يكـــون الوصـــف األدق هو القـــول بأن معرفتهـــا كانت مرتبطـــة عضويـــا بالحياة ،مع
انتبـــاه شـــديد للتفاصيل مـــن حولها ،مبـــا يف ذلك ما تريده النســـاء صاحبـــات املالبس.
ٍ
كانـــت النســـاء يف بعـــض األحيان يجلـــن مجلة «بـــوردا» األملانية ويخـــرن منها صورة
اللبـــاس الذي يرغـــن أن تحيكه أمـــي لهن.19
ُ
لله ّ
ويـــة .الكلمة باإلنكلزيية
أحد األشـــياء الهامـــة اليت تعلمتها منها هـــو معىن أعمق
 identityتعـــي التطابـــق الـــذي يتوافـــق مـــع القبيلـــة األوروبيـــة ومـــع تطابـــق
األشـــكالالهندســـيةيفالرياضيـــات.يفاملقابـــل،الهويـــةيفعـــاملأميتعـــيالوحدة
بينهـــاوبـــنخربتهـــاومـــاتعرفهوتفهمـــه،مفهـــومرائعألنيصبـــحاملعـــىاملتداول
َ
استخدمت والديت يف عملها آلة خياطة مصنوعة يف الغرب  singerواليت كانت نتاج اخرتاع علمي غربي .لكن
.19
كانت خادمة لها ال سيدة تفرض عليها ما تفعله ،بل كانت االتفاقيات ّ
الحرة الثنائية مع النساء اللوايت قصدنها
وهن يتأبطن قطعا من القماش هي ما تحكم العمل .اتفاق الطرفني حينها مل يكن بحاجة لتدخل أية سلطة ،إذ
متت العملية باتفاق مبارش بني النسوة ووالديت .املجاورة كانت وسيط تعلمها ،والتفاهم املشرتك كان الوسيط
يف عالقتها مع النساء.
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يفالجامعـــات،حيـــثيجـــبأنتتجســـداملعرفـــةيفمنـــطحيـــاةالعـــارف،أنتصبـــ ح
جـــزءامـــنحياتـــهاليوميـــة.عندهـــا،نســـتطيعأننقـــول:مـــاأجمـــلمعرفتـــهواليت
نراهـــاتتجســـديفحياتـــهوعالقاتـــهوترصفاتـــه،حيـــثيصبـــحوإياهاوحـــدةواحدة.
لـــوال الوضـــع الفلســـطيين ومجـــاورة والـــديت ومالحظـــة عاملهـــا، ملـــا كان بإمـــكاين
عـــرض مـــا أعرضـــه يف هـــذا الكتـــاب. إن معادلـــة معرفـــي (املرتبطـــة مبصطلحـــات
مهنيـــةوتصنيفـــاتأكادمييـــةومعلومـــاتتقنيـــةومهـــاراتآليـــة)مبعرفـــةوالـــديت
(الـــيكانمـــنالصعبفصلهـــاعنحياتهـــا)هي معادلـــة ضحلة وفجة ،ممـــا يدعونا
إىلإعـــادةالنظـــريفادعـــاءاتســـائدةحـــولالرياضيـــاتوعالقتنـــابها.إعـــادةالنظر
ّ
هـــذهتشـــكل حاليـــاتحديـــارئيســـيا.إنإدراكالتعلـــمعـــىأنـــهاســـتهالكمـــادة
جاهـــزةممصمـــةمـــنقبـــلخـــراء،هـــوجـــزءرئيـــيممـــايشـــوبالتعلـــمالرمسي.
محاولـــةانـــزاعمعـــارفحـــولالطبيعـــةنتيجـــةإخضاعهـــالتجـــاربمكثفـــة (وفـــق
إدراك «فرانســـسبيكـــن»للعلـــم)هـــيعمليـــةأشـــبهماتكـــونبانـــزاعاعرتافات
مـــنشـــخصبعـــدتعذيبـــه:النتيجـــةيفالحالتـــنمفيـــدةملـــنيســـعىللســـيطرة.
مـــا أدعـــو لـــه يف هـــذا الكتـــاب ميكـــن أن نطلـــق عليـــه «عـــودة» .والعـــودة بالنســـبة
للفلســـطيين هي مبثابة حلم حي مســـمر يف حياتنا .هكذا أنظر إىل املعرفة والرياضيات
خاصـــة .فمنذ الســـبعينيات ،وأنا أســـر يف عالقيت مـــع التعلمي والرياضيـــات والعلوم
عـــى طريـــق العـــودة إىل الحياة والـــذات واملجمتـــع والثقافـــة والحضـــارة الذين غذوين
جميعـــا ،والذين ذكرتـــي بهم والديت إذ أنهـــم أبعاد طبيعية يف عاملهـــا .فالبيت الذي
بنتـــه هـــي وأخواتهـــا بعد عرشين ســـنة من الشـــغل املضـــي يف صنع مالبـــس ،ماتت
وهـــي تحلم بالعـــودة إليه ،أورثتـــي الحلم ،ورمبـــا أورثه ألوالدي .حنـــن العودة هذا
بـــدأ يلمـــس نواحي أخرى يف حيـــايت :العودة إىل رياضيات تنبع مـــن الحياة ولها ٌ
نفع يف
الحيـــاة؛ رياضيـــات تنطلق من أوضاع حياتيـــة حقيقية بدال من كلمـــات ورموز مبهمة
صـــادرة مـــن مؤسســـات ،رياضيـــات تنطلق مـــن الزراعة واملوســـيقى والشـــعر واللغة
واملنـــاخ وليـــس من مصطلحـــات مهنية ال عالقـــة لها بالحيـــاة ،رياضيـــات تتوافق مع
الحكمـــة والعافية يف الحيـــاة .رمبا يحدث يل نفس املصري :أن أمـــوت قبل أن أعود كليا
إىل الرياضيـــات الـــي متتد جذورها بالحياة ،وتربط داخلنا مبـــا حولنا .املفاهمي اليت أحملها
اآلن عـــن الرياضيـــات هي نتيجـــة عييش يف فلســـطني ونتيجة مجاوريت لعـــامل والديت.
كان عـــام  1967أول عـــودة يل بعـــد  19ســـنة إىل البيـــت الـــذي بنتـــه أمـــي وأخواتها،
رغـــم بعـــده عنـــا  10دقائق فقط .مل تســـتطع أمـــي ،نفســـيا ،أن تقـــوم بزيارته حىت
وفاتهـــا ( .)1984تـــا عـــوديت إىل البيـــت عـــوديت للحيـــاة كرمجـــع وأســـاس يف عالقيت
بالتعلـــم واملعرفـــة .كان ذلـــك عـــر العمـــل التطوعي ونـــوادي العلـــوم والرياضيات
كبدايـــة ،عـــودة إىل الحياة مبعىن اســـتعادة العالقة مـــع الطبيعة واملجمتع واســـتعمال
اليديـــن والرجلـــن واألصابـــع ،عـــودة إىل جـــدل نســـيج مع كل مـــن وما حـــويل .مث تبع
ذلـــك عـــودة إىل الحضـــارة واألديـــان بروحهـــا بعيدا عن ســـيطرة املؤسســـات (يســـوع
الفلســـطيين ،الجامـــع خـــال االنتفاضـــة األوىل ،ومـــا يحســـنه الشـــخص كمصـــدر
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قميتـــه) .عـــودة إىل الرياضيـــات النابعـــة من الحيـــاة والنافعـــة يف الحيـــاة ،واليت ينظر
إليهـــا املخـــدرون بالتعلـــم عىل أنهـــا رياضيـــات أدىن وأقـــل .يف لقايئ األول مـــع اللجنة
املرشفـــة عىل رســـالة الدكتوراه بعد تقدميـــي الصيغة األوىل والـــي وضعت فيها أمي
عـــى رأس قامئـــة املراجـــع (باإلضافـــة إىل الدجاجة الفلســـطينية ودودة األرض) ،ســـأل
أحـــد أعضـــاء اللجنة مســـتهزئا« :مـــاذا أنتجت أمك؟» قلـــت« :قرابـــة  10آالف ملبس
كل ملبـــس لـــه هندســـته الخاصـــة بجـــم املـــرأة املعنيـــة .مـــاذا أنتجت أنـــت؟» طبعا
مل يـــرق لـــه ســـؤايل ،وتوقفت عـــن الكتابـــة مدة ســـنة ،عـــدت خاللهـــا إىل بريزيت .مث
توصلنـــا إىل حل وســـط :ســـحب الدجاجـــة الفلســـطينية ودودة األرض وإبقـــاء والديت.
مـــا قلتـــه بأعـــاه ال يعين أننا نســـتطيع فهـــم كل يشء من خالل الخـــرة فقط .نحن
بحاجـــة يف أحيـــان كثـــرة إىل مـــا هـــو أبعـــد من الخـــرة ،مثال مـــا يتعلـــق بالمسوم يف
ّ
األطعمـــة الـــي نتناولهـــا حيث معرفـــي عن طريق خـــريت ال تكفي لحمايـــي .ما مزي
تجربـــي يف مراقبـــة عامل أمي هـــو أنين مل أتدخل ،األمـــر الذي قد يبـــدو مناقضا للهدف
ّ
وتقي مث تغري ما شـــاهدته خالل
املرجـــو من عمليـــة املراقبة عادة :أن تعـــرف مث تحكم
املراقبـــة .كان ّرد فعـــي ملراقبـــة عـــامل أمـــي يف البداية هـــو رغبيت يف التدخـــل ومحاولة
الجمـــع بـــن النوعني مـــن الرياضيات ،لكنين رسعـــان ما تراجعت بعـــد أن أدركت بأن
واجبـــي يف هـــذه الحالة تحديدا يتطلب مـــي الحفاظ عىل الوضع كمـــا هو ألن تدخيل
ســـيكون مبثابـــة انتهـــاك واعتـــداء موجـــه ّ
ضـــد أمـــي .بهذا املعـــى ،يصبح أي شـــخص
مالـــك للمعرفـــة (عن طريـــق جامعة أو تدريـــب أو غريهما) ويحاول تغيـــر املجمتع هو
معتدي ومنتهـــك للحياة.
ظللـــت حـــى ســـبعينيات القـــرن املـــايض أعتقـــد أن وظيفيت هـــي نقل املعرفـــة اليت
امتلكهـــا للطلبـــة ألســـاعدهم يف الوصـــول إىل مـــا وصلت إليـــه .لكـــي أدرك اآلن أن
ّ
أفضـــل دور يل كمعلـــم كان عندما مل يكن هناك منهاج ينبغـــي أن أعلمه آلخرين .متثل
هـــذا النهج منذ الســـبعينات يف مواقع عدة :نـــوادي العلوم والرياضيـــات يف املدارس،
مســـاق «الرياضيـــات يف االتجـــاه اآلخر» بجامعـــة بريزيـــت ،مؤسســـة تامـــر للتعلـــم
املجمتعـــي ،امللتقـــى الرتبـــوي العربـــي ،العمل مع أمهـــات ومعلمات مبخمي شـــعفاط ،مث
ً
مع شـــبان وشـــابات يف مخمي الدهيشـــة ،ومجموعات أخـــرى أعمل معها حاليـــا .عندما
ّ ُ
يســـألين النـــاس عمـــا علمتـــه للشـــباب يف الدهيشـــة ،أقـــول« :ال يشء ،لهـــذا تعلموا
الكثـــر .تعلمـــوا بحريـــة عـــى الصعيد الشـــخيص والجمعـــي» .من بني مـــا «قدمته»
لهـــم هـــو أهمية إعـــادة النظـــر فميا اكتســـبوه عـــر مؤسســـات ،التعلمييـــة خاصة ،مبا
يف ذلـــك أن ال يشـــعروا بأنهـــم أقـــل يف حرضة مـــن يحملـــون ألقابا ّرنانـــة ويترصفون
بعنجهيـــة .كمـــا كنـــت أقول لهـــم ،إذا جاءك شـــخص بنية مســـاعدتك ،أهـــرب ،فأي
مســـاعدة غـــر تبادلية تتمضـــن عادة مهانـــة ومذلة.
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العقل الفطري الحديس ،والفكر العقالين ،والتساوي يف الذكاء
تعلمـــت الكثري من والديت ،لكـــن أهم ما حصل هو التحرر الذي شـــعرت به بأن كثريا
ممـــا اعتقدته صوابا كان خطـــأ .وعيت أن عقلها الفطري الحـــديس كان أكرث قمية من
تفكـــري العقـــاين الـــذي ميكـــن اســـتبداله بيمنـــا فكرها مل يكـــن قابال لالســـتبدال ،ال
ٌ
ملتحم بالحيـــاة ،يف حني عقيل
ميكـــن إنتاجه يف مؤسســـات وال بطـــرق علمية .عقلهـــا
أقرب إىل كونه ســـلعة أو قطعة غيار ميكن اســـتبدالها بعرشات األشـــخاص عرب إعالن
عـــن شـــاغر وظيفي يف صحيفة .وعيـــي لعاملها أقنعين بأن املهمة الرئيســـية يل هي أن
أحـــي حكايـــي يف أوســـاط وعامل املؤسســـات ،وأن أدعو مـــن هم مثيل بإعـــادة النظر
فميا اكتســـبوه مـــن معارف .تعلمـــت منها أن «التســـاوي يف الذكاء» يخـــص العقول
الحدســـية الفطريـــة ،والـــي يـــم طمســـها وعزلها عـــر التصنيفـــات الحديثة .مـــا أرجو
وأســـعى أن نركـــز عليـــه كمعلمـــي رياضيـــات ومربني هو تغذيـــة العقـــول الفطرية.
تأملـــوا :كل طفـــل عربـــي (بغـــض النظـــر عـــن لونـــه وجنســـه وخلفيتـــه االجمتاعيـــة
واالقتصاديـــة) يتقـــن بســـن  3ســـنوات التحـــدث بالعربيـــة دون الحاجـــة إىل مناهـــج
وتدريـــس وتقيـــم! [هـــذا صحيح بالنســـبة للناطقـــن بأي لغـــة] فاألطفـــال يتعلمون
ّ
ســـن مبكـــرة .كل مـــا يحتاجونـــه إلتقـــان
اللغـــة الحيـــة يف بيوتهـــم ويف الحـــارة يف
هـــذه العمليـــة هـــو بيئـــة حقيقيـــة غنية حيويـــة تفاعليـــة خالية مـــن اإلدانـــات .هذه
الحقيقـــة تدحـــض ثـــاث خرافات :خرافـــة أن الناس غري متســـاوين يف الـــذكاء ،خرافة
أن التعلـــم يحتـــاج إىل تدريـــس ،خرافـــة أن الطلبـــة يحتاجـــون لالنتقال من البســـيط
إىل املعقـــد (مـــن صـــف إىل أعـــى) .أمـــي دحضـــت الخرافـــات الثالثـــة ليـــس فقط يف
نـــواح أخـــرى كانـــت جزءا مـــن حياتهـــا (الديـــن والرتبية
عالقتهـــا بالرياضيـــات بـــل يف
ٍ
واإلدارة) .وهـــذا مـــا خربتـــه أيضـــا مـــع املعلمـــات واألمهـــات يف مخـــم شـــعفاط.
صحيـــح أننا ال نمتتع باملســـاواة السياســـية واالقتصاديـــة واالجمتاعيـــة يف حياتنا ،لكننا
أوضـــاع ال تحتـــاج إىل مطالبـــة
مـــع ذلـــك ميكننـــا أن نعيـــش املســـاواة يف الـــذكاء يف
ٍ
بـــل إىل ممارســـة ،بـــدءا مـــع أطفالنـــا يف البيـــت .العقبة هنـــا تكمـــن يف كوننا أرسى
لالعتقـــاد بعـــدم التســـاويّ .
تخيلوا للحظـــات ما ميكن أن يكـــون عليه الحـــال لو بدأنا
بالتعامـــل مـــع األطفال انطالقا من إميان راســـخ بأننا متســـاوون يف الـــذكاء وقادرون
عـــى التعلـــم دون تدريـــس ،وأن نبـــدأ بظواهـــر حياتيـــة ال مبصطلحات مؤسســـاتية،
كـــم ســـيكون الحال مليئـــا بالعافيـــة! ســـيكون هديتنـــا إىل األطفال الذيـــن يعانون
مـــن االعتقـــاد بعدم التســـاوي – والـــي تســـتخدم كمنطلق ملمارســـة القهـــر وتربير
النخبويـــة .يف خضـــم وذروة حركـــة الحقـــوق املدنيـــة يف الواليـــات املتحـــدة ، نـــر
جينســـنمـــنجامعةبـــركيل20دراســـةعـــام1969يؤكدفيهـــاأنالســـود – جينيا –
20. Jensen, A. R. (1969). How much can we boost IQ and scholastic achievement? Harvard Educational
Review, 30(1), 1–123.
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ّ
أقـــلذكاء!تشـــكل هـــذهالدراســـةالـــينـــرتيفمجلـــةهارفـــاردالرتبويـــةمثاال
صارخـــاعـــىالتواطـــؤبـــن أكادمييـــن مرموقـــنوجامعـــات مشـــهورة يســـتخدمون
«أســـاليب ونظريـــات علميـــة»لقهـــر وإذالل الناس عـــن طريق إثباتأنهـــميحملون
صفـــاتجينيـــة متدنيـــة .أحد أهـــم التحديـــات اليت تواجهنـــا اليوم تمتثـــل يف كيفية
ّ
تحريـــر أنفســـنا من مثـــل هذه الخرافـــات .التطور الذي شـــهدته املدنيـــة الغربية تركز
عـــى تطويـــر آالت ،ال الحيـــاة .الـــكاد ميكننا اإلشـــارة إىل تطور المس نواحـــي حياتية
يف الجوهـــر .األطعمـــة الـــي نأكلهـــا واملياه الـــي نرشبها والهـــواء الذي نستنشـــقه...
جميعهـــا تطـــورت إىل األســـوأ ،ليس لســـبب إال بهدف الربـــح والســـيطرة والفوز .من
هنـــا ،فـــإن اعتبار التطـــور عـــى صعيـــد التكنولوجيـــا واآلالت يعين بالـــرورة تطورا
ٌ
وهـــم وتشـــويه إلدراكنـــا .إذا طـــرأ ٌ
أمـــر – كالزائدة
عـــى صعيـــد البـــر والحيـــاة هو
ّ
عيـــي – ســـأتوجه إىل طبيـــب لديـــه معرفـــة وأدوات حديثة.
الدوديـــةأو مشـــكلةيف
أمـــاإذاكنـــتأبحـــثعـــنالعافية يف حيـــايت،فإنـــيبالتأكيـــدســـأذهب إىل مصادر
وأشـــخاص يمتتعـــونبالحكمـــة ،ال باملعرفـــة التقنيـــة .جديـــر هنـــا مالحظـــة أنجميـــع
الـــدوللديهـــاوزارات صحـــةلكـــنليـــسلديهـــاوزارات عافيـــة ،وأنـــه توجـــدكليات
صحـــة بيمنـــاال توجـــدكليـــات عافيـــة .مـــن هنـــا أيضـــا ،كان مـــن الصعب عـــى كثري
مـــن املدرســـن ّ
تقبل قـــويل بأنـــه «ال يوجد طفـــل غري منطقـــي» .تزرع املـــدارس بذور
عـــدم املســـاواة والعجـــز يف عقـــول األطفـــال ،ويجتهـــد الخـــراء يف تقـــدمي املايض عىل
ّ
أنـــه متخلـــف وول زمانه .ما أعنيه بالتســـاوي يف الـــذكاء هو أن الـــذكاء صفة برشية
ال ميكـــن قياســـها عـــى خط عمـــودي وال ميكـــن مقارنة ذكاء شـــخص مع آخـــر .الذكاء
هـــو مبثابـــة بمصة العقـــل .فكما الحال بالنســـبة لبمصـــة األصابع ،ال ميكـــن إخضاع بمصة
العقـــل ملقيـــاس عمودي .هـــذا اإلدراك يبدو صعبـــا قبوله لدى كثريين ألننا ببســـاطة
ننشـــأ تحت أســـطورة عـــدم املســـاواة يف الـــذكاء دون أن نمسع مرة واحـــدة غري ذلك.
نقبـــع يف مقاعدنـــا  21ســـنة دراســـية ،نحـــدق يف كلمـــات ورمـــوز ال معـــى لهـــا (عـــى
اللـــوح والورقـــة والشاشـــة) دون القيام بأي فعـــل ودون ربطها بأي ســـياق وحيث ال
نســـتعمل أصابعنـــا وأيدينـــا وأرجلنا وأجســـامنا ،مث نمسي ذلـــك تعلما! ٌ
أمـــر له عواقب
بالغـــة الخطـــورة لعقولنـــا وإدراكنـــا .األســـاطري موجودة لـــدى جميع الحضـــارات ،لكن
مدنيـــة القبيلـــة األوروبيـــة هي األوىل الـــي تدور حول قيـــاس قمية البـــر وذكائهم
وفـــق خـــط عمـــودي ،وحـــول قيـــاس تمنية مجمتعـــات عـــر أرقـــام – واعتبـــار أن ذلك
يعكـــس واقعـــا وحقيقة!

«السيفون» كمنوذج للحداثة
مـــن بـــن كافـــة الحضـــارات ،مدنيـــة القبيلـــة األوروبيـــة هـــي أول مـــن وصفـــت
نفســـها ب “حديثـــة» .الحضـــارات الـــي ســـبقتها كان لهـــا أمســـاء ال صفـــات
ّ
(كالهنديـــة واملرصيـــة واليونانيـــة) .وصـــف املدنيـــة الغربيـــة بالحديثـــة ســـهل
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عليهـــا ادعـــاء العامليـــة وإخـــراج نفســـها مـــن ســـياق وظـــروف معينـــة .أوحـــى هـــذا
الوصـــف بـــأن الحضـــارات الـــي ســـبقتها متخلفـــة ووىل زمانهـــا .وإذا مل يقبـــل
ّ
شـــخص مبثـــل هـــذه التصنيفـــات ُيتهـــم بأنـــه يرغـــب البقـــاء متخلفـــا عـــن الركـــب.
ميكن لعقولنا (كما ســـبق وذكرت) أن تنخدع بســـهولة وتنساق إىل التعامل مع اخرتاع
ّ
ّ
تطـــو ٌر عـــى صعيـــد الحياة .لكـــن ،إذا مـــا قارنا ما كســـبناه
اآلالت وكأنـــه بالـــرورة
ومـــا خرسنـــاه نتيجة علـــوم القبيلـــة األوروبية لوجدنـــا أن ما خرسناه فاق ما كســـبناه
أضعافا ضاعفة .سأســـتخدم «الســـيفون» كمثال .ال شك أن الســـيفون اخرتاع علمي
هائـــل لكـــن يفتقر إىل الحكمـــة .اســـتعماله يف بلد كفلســـطني كاريث :يســـلبنا مياها
نحـــن بأشـــد الحاجة لها ،ويســـلبنا الفضالت اليت يجـــب أن تعود إىل الرتبـــة (مما يعين
خســـارة الرتبـــة) ،ويلوث الطبيعة – نخـــر كل هذا حىت يظهر املرحـــاض نظيفا! اخرتاع
الســـيفون ال يتناغـــم مـــع دورة الحيـــاة ،وال مـــع روح توليد الحيـــاة .أما بالنســـبة ملن
يتســـاءلون عـــن بدائـــل ،أقـــول بأنها متوفـــرة لكنهـــا مل تحظ بانتشـــار واســـع ألنها ال
تحتـــاج إىل رشكات تحقـــق عائدات مالية .تعرفت أول مـــرة عىل «مرحاض جاف» dry
 latrineواســـتخدمته مـــدة عـــرة أيـــام خالل وجودي يف بيت «غوســـتافو إســـتيفا»
 Gustavo Estevaيف جنـــوب املكســـيك .مل أســـتخدم املـــاء قـــط ،ومل يكن هنـــاك رائحة
كريهـــة ،كما تعود الفضـــات اليت خرجت من األرض إليها .الكســـل واالنبهار باملظاهر
يقفـــان وراء إعجابنـــا بالســـيفون وصوت املياه وهـــي تتدفق ،لكن نبقـــى معميني عن
وعـــي الكـــوارث الـــي تنجم عـــن ذلك .التعلـــم الرمسي ،من هـــذا املنطلق ،هـــو مبثابة
«ســـيفون» يشـــفط املعارف املتجذرة والنافعـــة ويرمي بها بعيدا ،معـــارف قادرة عىل
توليـــد ذاتهـــا ويطيح بالحكمـــة كرفيق للعقل .يشـــكل الســـيفون مثاال جيـــدا للفرق
بـــن العلـــم والحكمـــة .فالعلـــم الذي تنقصـــه حكمة ميكنه أن يســـر برسعـــة هائلة،
مســـببا كـــوارث .الرياضيـــات يف هـــذا املمضـــار ميكن أن يكـــون لها دور هـــام كما كان
الحـــال مـــع طالبات الصف الســـابع يف مدرســـة بنات مخمي شـــعفاط اللـــوايت متكن من
تقديـــر كمية امليـــاه اليت تحتاجها املـــدارس يف املخمي نتيجة اســـتخدام املرحاض( .تضم
املـــدارس  4آالف طالبـــا وطالبة ،فإذا اســـتخدم ٌّ
كل منهم الســـيفون مـــرة يف اليوم،
فـــإن ذلـــك يعين  40ألـــف لرت من املـــاء يوميا).

الحكمة :الفكرة املركزية يف الرؤيا اليت تتمضن عالجا وغذاء

ب ــدأت حال ــة انع ــدام الت ــوازن يف الحي ــاة البرشي ــة عندم ــا ُو ِض ـ َـع العق ـ ُ
ـل ع ــى الع ــرش
ُ َ
وس ـ ِـجنت الحكم ــة ،كم ــا حص ــل يف أوروب ــا قب ــل ح ــوايل  400س ــنة .ميك ــن للعق ــل أن
يبح ــر رسيع ــا دون حاج ــة إىل بوصل ــة – ألن الحكم ــة ه ــي بوصلت ــه الحقيقي ــة .ب ــدون
مرافق ــة الحكم ــة للعق ــل ،ميك ــن لألخ ــر أن يخل ــق مش ــكالت وك ــوارث كال ــي نعيش ــها
يف عــامل اليــوم .نحــن نــؤذي الطبيعــة لدرجــة قــد يكــون مــن الصعــب شــفاؤها ،ونلــوث
الب ــر (أجس ــامهم وعقوله ــم وأرواحه ــم وقدرته ــم ع ــى التخي ــل) ،ومن ــزق النس ــيج
االجمتاع ــي الروح ــي ال ــذي س ــيحتاج إىل جه ــود جماعي ــة خارق ــة إلع ــادة حياكت ــه م ــن
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جدي ــد .التعام ــل م ــع العل ــم ب ــدون حكم ــة مي ـ ّ
ـت إىل القبيل ــة األوروبي ــة ،لك ــن بالنس ــبة
ملعظ ــم الحض ــارات ال ــي س ــبقتها ،رافق ــت الحكم ــة العل ــم .أح ــد مكون ــات الحكم ــة
األساس ــية (كم ــا تش ــر له ــا حكم ــة الهن ــود األمريكي ــن) االمتن ــاع ع ــن عم ــل يشء إذا
كان ســيؤذي الجيــل الســابع مــن اآلن .نحــن بحاجــة إىل إتبــاع هــذا النهــج عنــد تدريــس
الرياضي ــات .الحكم ــة أيض ــا تتحق ــق يف االس ــتعداد الذه ــي للتفك ــر يف آراء تختل ــف
عن ــا ،أي ت ــرك التع ــايل ال ــذي يب ــدو صف ــة م ــن صف ــات املتس ــلطني ومؤسس ــاتهم.
أسسـ ُ
ـت «امللتقــى الرتبــوي العربــي» عــام  1997يف «مركــز دراســات الــرق األوســط»
بجامعــة هارفــارد ،وأدرتــه عــى مــدى  10ســنوات .كان اهمتامــي األكــر مــن وراء ذلــك
هــو اســتعادة الحكمــة يف حياتنــا ومعرفتنــا وتعاملنــا .قمــت بتجــارب عدة حــول املوضوع
مبــا يف ذلــك اســتعمال املجــاورة كوســيط للتعلــم .ملــدة  40ســنة انصـ ّ
ـب اهمتامــي عــى
دور كلمــات معينــة يف التخريــب واألزمــات والكــوارث واألخطــار الــي نعيشــها حاليــا،
وع ــى البح ــث ع ــن واس ــتعادة كلم ــات ميك ــن أن تش ــفينا م ــن أوه ــام وتغ ــذي حياتن ــا.
أول مواجهــة دفعتــي إلعــادة التفكــر ومحاولــة الشــفاء مــن فريوســات ضــارة كانــت
(كم ــا أرشت س ــابقا) ح ــن تعرف ــت ع ــى رياضي ــات وال ــديت .ل ــذا ،كلم ــا أمس ــع تعاب ــر
مثــل «جماعــات مهمشــة» أو «متكــن النســاء» أتســاءل :مــاذا عــن والــديت األميــة الــي
كانــت العامــل الرئيــي يف متكيــي (أنــا الــذي يحمــل دكتــوراه مــن هارفــارد) بــدال مــن
العك ــس؟ كم ــا أنه ــا مل تتب ــع تعلمي ــات خ ــال المثان ــن س ــنة ال ــي عاش ــتهم ب ــل كان ــت
دوم ــا تعم ــل تلقائي ــا وف ــق انتب ــاه ش ــديد مل ــا يج ــري حوله ــا وتت ــرف وف ــق م ــا ت ــراه
مقنعــا .أي اتبعــت مــن حيــث ال تــدري مــا يشــر إليــه غانــدي بحكــم الــذات .مــن هــذا
املنطلــق ميكــن القــول بأنــي كنــت مهمشــا عــن الحيــاة ،ممــا اضطــرين إىل البحــث عــن
مؤسس ــة ألج ــأ له ــا .نحت ــاج الي ــوم إىل يقظ ــة ال إىل تط ــور ،إىل حماي ــة ال إىل تمني ــة ،إىل
ش ــفاء ال إىل ارتق ــاء ع ــى س ــلم االس ــتهالك .املح ــور األه ــم يف عملي ــة التعل ــم يكم ــن
يف مواجهــة اإلنســان لنفســه ومعتقداتــه ،والشــك فميــا يمسعــه مــن خــراء ومهنيــن.
نحت ــاج إىل عالق ــة املث ــى باللغ ــة العربي ــة (سأس ــهب فيه ــا الحق ــا) – عالق ــة يف تجرب ــي
كان ــت أفض ــل مرش ــد يل لفه ــم ومواجه ــة نف ــي .كان ــت أم ــي الش ــخص ال ــذي عش ــت
معــه أطــول عالقــة مثــى ،والــي مــن خاللهــا تعلمــت وأدركــت بــأن مــن املســتحيل يل
ان افهــم نفــي وأترجــم هــذا الفهــم – إذ بقيــت العمليــة محصــورة بشــخيص وحــول
ذايت .كان ال ب ــد م ــن وج ــود ش ــخص مقاب ــي يف عالق ــة مث ــى مع ــي ألق ــوم بذل ــك.
عالق ــي بزوج ــي وأوالدي وأخ ـ ّ
ـي وأصدق ــاء كثريي ــن آخري ــن ه ــي األخ ــرى عالق ــات
«مث ــى» س ــاعدتين يف مواجه ــة ذايت يف أك ــر م ــن مج ــال يف الحي ــاة.

الشـــفاء مـــن االفتخـــار بكـــوين مســـتعبدا مـــن الغـــر ...ومـــن
اســـتعبادي لغـــري
اإلميــان بــأن النــاس متســاوون يف الــذكاء ميكــن أن يــؤدي إىل الشــفاء مــن العديــد مــن
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األم ــراض االجمتاعي ــة والسياس ــية والنفس ــية ،ع ــى الصعيدي ــن الش ــخيص والجمع ــي.
ي ــرز هن ــا س ــؤال جوه ــري :كي ــف نف ـ ّـر س ــهولة خ ــداع العق ــل؟ ازدادت قناع ــي ع ــى
مـ ّـر الســنني بــأن اإلجابــة تكمــن يف ثالثــة عنــارص :غيــاب الحكمــة ،اســتخدام كلمــات
ال تســـمد معانيهـــا مـــن الحيـــاة وال تشـــكل صـــورا يف املخيلـــة (كلمـــات بالســـتيكية
كم ــا يصفه ــا اللغ ــوي األمل ــاين Poerken)،والرواتـ ـبالـ ـيتعمتـ ـديفأغلـ ـباألحي ــان
عـــى اســـتعدادنا ألن ُن ْخ َ
ّ
مـــدرس بتدريـــس
ـــدع .مـــن املمكـــن جـــدا أن يقـــوم
مـــادة مـــدة 20 عامـــا دون أن يســـتعملها أبـــدا يف حياتـــه ، ودون أن يكـــون
لديـــه ســـبب شـــخيص واحـــد لتدريســـها! تشـــكل هـــذه الظاهـــرة قلقـــا خطـــرا
بالنســـبة يل يف العـــر الحـــارض. فالشـــخص الـــذي يتبـــع مســـارا ال يتوافـــق مـــع
نهـ ـجالس ــلطاتاألكادمييـ ـة (الـ ـيتك ــونمرتبطـ ـةبس ــلطاتسياس ــيةواقتصاديـ ـة)
يتع ــرضلعقوب ــاتقــدتتخــذش ــكلالتهكــممبــايق ــومب ــه،كمــاميكــنأنتصــليف
أحيـــان إىل طـــرده بحجـــة أن أداءه ليـــس جيـــدا مبـــا فيـــه الكفايـــة.21 ال يوجـــد مـــرر
ّ ّ
ـوتعلمـ ـييفمعاهـ ـدالتعلـ ـميتعلـ ـمفيـ ـهاإلنس ــانبحري ــة.
واحـ ـدلع ــدمتوفـ ـرج ـ 
أمضيـ ـتالس ــنواتالس ــبعةاألخ ــرةوأنـ ـاأح ــاولإقن ــاعجامعـ ـةفلس ــطينيةواح ــدة
ع ـىاألق ـلللمس ــاحلع ــرةطلب ـةمم ـنيرغب ــونيفالتعل ـموف ـقروحبي ـتالحكم ـة
يف بغـــداد؛ مل أنجـــح يف إقناعهـــم بعـــد؛ لكـــن ســـأواصل الســـعي.

ّ
كلمات متجذرة كوسيط للشفاء من أوهام
وخرافات مرتبطة بالحداثة

أي ــن ميك ــن أن نبح ــث ع ــن أم ــل يف ع ـ ٍـامل في ــه نس ــبة كب ــرة م ــن الب ــر تش ــعر بالفخ ــر
لكونه ــا مس ــتعبدة؟ لحس ــن الح ــظ لس ــنا بحاج ــة إىل إمرباطوري ــات لفظي ــة للتعام ــل
ّ
م ــع اإلمرباطوري ــات األكادميي ــة .كت ــب النف ــري قب ــل أل ــف ع ــام يف بغ ــداد« :كلم ــا
اتس ــعت الرؤي ــا ضاق ــت العب ــارة» .والرؤي ــا املناس ــب ُ
طرحه ــا هن ــا ه ــي «املس ــاواة يف
ال ــذكاء» مس ــتخدما يف العب ــارة كلمت ــن ذي عالق ــة بالرياضي ــات :املس ــاواة وال ــذكاء
– بطريقـــة تتناغـــم مـــع الكرامـــة والعافيـــة .االعتقـــاد بعـــدم املســـاواة يف الـــذكاء
مي ـ ّـرض العق ــول ويمس ــم العالق ــات وي ــرر القه ــر والظل ــم واالس ــتعباد .بيمن ــا اإلمي ــان
بتس ــاوي ال ــذكاء ميك ــن أن يح ـ ّـد بش ــكل فع ــال م ــن ظاه ــرة الس ــيطرة ع ــى اإلنس ــان.
ميك ــن اس ــتخدام الحكاي ــة كوس ــيلة للش ــفاء ،لك ــن يحت ــاج ه ــذا إىل ورق ــة منفصل ــة.
س ــأكتفي هن ــا باختي ــار ث ــاث كلم ــات مغيب ــة ون ــادرة االس ــتعمال؛ كلم ــات تحم ــل يف
ثناياهــا بلــم الشــفاء مــن أوهــام حديثــة ،أال وهــي كلمــة مجــاورة ويحســن ومثــى.
21. Like what happened to Cornel West (Harvard University), Ward Churchill (University of Colorado
Boulder), and Eileen de los Reyes (Harvard University).
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املجاورة
تش ــر كلم ــة «مج ــاورة» هن ــا إىل مجموع ــة م ــن مريدي ــن ومرادي ــن يق ــررون ّ
بحري ــة
وبداف ــع ذايت االلتق ــاء دوري ــا ح ــول أم ــر أو ناحي ــة يف حياته ــم يس ــعون إىل العي ــش
وفقهـــا أو تعلمهـــا وفهمهـــا أو القيـــام بعمـــل يتعلـــق بهـــا ،وبحيـــث تتوفـــر فيهـــا
حريـــة عـــى الصعيـــد الشـــخيص والجمعـــي للتعلـــم انطالقـــا مـــن الواقـــع الـــذي
يعيشـــه املتجـــاورون ،دون وجـــود ســـلطة داخـــل املجموعـــة أو مـــن خارجهـــا .ولعـــل
أفضـــل املجـــاورات هـــي الـــي تنســـجم مـــع الحكمـــة والعافيـــة والتعدديـــة كقـــم.
ينطب ــق ه ــذا الوص ــف ع ــى مراك ــز التعل ــم العظمي ــة ال ــي ش ــهدها التاري ــخ الب ــري
مث ــل مكتب ــات اإلس ــكندرية وجنديش ــابور وقرطب ــة وبي ــت الحكم ــة يف بغ ــداد .جدي ــر
بالذكـــر أن املجـــاورة كمـــا أســـتعملها هنـــا تتناقـــض مـــع مفهـــوم المنـــوذج ،إذ كل
مج ــاورة ه ــي مبثاب ــة «كائ ــن ح ــي» يمن ــو ع ــر تفاع ــات داخ ــل املج ــاورة وم ــع البيئ ــة
مـــن حولهـــا .اســـتخدمت املجـــاورة يف عمـــي منـــذ  1971دون أن أســـتعمل الكلمـــة
نفس ــها ،ب ــدءا بالعم ــل التطوع ــي يف الضف ــة الغربي ــة مث ن ــوادي العل ــوم والرياضي ــات
يف املـــدارس ،مث مبؤسســـة تامـــر (الـــي أنشـــأتها يف االنتفاضـــة الفلســـطينية األوىل)،
مث امللتقـــى الرتبـــوي العربـــي (الـــذي أنشـــأته يف مركـــز دراســـات الـــرق األوســـط
بجامع ــة هارف ــارد) .وأس ــتعملها حالي ــا يف عم ــي م ــع مجموع ــات يف مواق ــع عدي ــدة.
أود أن أس ــهب قلي ــا ح ــول «لج ــان األحي ــاء» ال ــي ازده ــرت تلقائي ــا خ ــال االنتفاض ــة
األوىل ،وكيــف تعاملــت إرسائيــل معهــا .ففــي حــن مل تكــرث أو تعــرض عــى قيامنــا
بعقــد مؤمتــرات دوليــة يف القــدس ضــد إغــاق ســلطات االحتــال للمؤسســات التعلمييــة
وغريهــا واملطالبــة بإعــادة فتحهــا ،كان ّرد فعــل ســلطات االحتــال للجــان األحيــاء رسيعا
وعنيف ــا .فك ــرت كث ــرا لفه ــم الس ــبب يف ك ــون الزراع ــة الجماعي ــة والتعل ــم املجمتع ــي
أك ــر خط ــورة م ــن املؤمت ــرات الدولي ــة .التفس ــر الوحي ــد ال ــذي ب ــدا منطقي ــا يل ه ــو
االختــاف يف الوســيط .فبيمنــا وســيط املؤمتــرات هــو أكادمييــون ومؤسســات مرخصــة،
كان الوس ــيط يف «لج ــان األحي ــاء» مج ــاورات تش ــكلت بق ــرار وفع ــل ذاتي ــن ،يعم ــل
فيهــا األشــخاص بحريــة وانتبــاه شــديد تجــاه مــا يجــري حولهــم .كتبــت مقــاال نتيجــة
ذل ــك بجري ــدة الق ــدس« :حري ــة الفك ــر والتعب ــر أم تحري ــر الفك ــر والتعب ــر؟» فالحري ــة
الحقيقيــة هــي الــي تحــرر أفكارنــا وتعابرينــا مــن اإلدراك والكلمــات الســائدة واملهمينــة.
ّ
املجــاورة الــي تجلــت يف «نــوادي العلــوم والرياضيــات» داخــل املــدارس كانــت الوســيط
لتعلــم الرياضيــات والعلــوم .انطلقــت النــوادي مــع نهايــة عــام  1973وانضــم اليهــا كل
مــن أراد مــن الطلبــة االنمضــام لهــا ،وكل مــن شــعر أن لديــه ســؤال يرغــب بالبحــث عــن
إجابة له .كانوا يلتقون كل «خميس» واســمرت النوادي حىت  1976عندما أعلن ضابط
االحتــال املســئول عــن التعلــم أنهــا «محظــورة « ومنــع اللقــاءات .مل تتمضــن النــوادي
منهاج ــا ومل يخض ــع املش ــاركون ألي إم ــاءات م ــن خارجه ــم .كان ــوا مريدي ــن ومرادي ــن.
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املثــال الثالــث الــذي ّ
جســد روح املجــاورة هــو باحــة املســجد األقــى يف القــدس ،والــي
ظل ــت ع ــى م ــدى  1400س ــنة (ح ــى احت ــال الربيطاني ــن للق ــدس ع ــام  )1917مكان ــا
للن ــاس ع ــى اخت ــاف دياناته ــم ومذاهبه ــم وخلفياته ــم للتج ــاور فمي ــا بينه ــم ،كم ــا
كان ــت الباح ــة أيض ــا مكان ــا رحب ــا ألوالده ــم ليلعب ــوا س ــويا .م ــن الجدي ــر هن ــا التط ــرق
إىل قص ــة وردت ع ــى لس ــان واص ــف جوهري ــة ،املق ــديس املول ــد والنش ــأة وال ــذي ع ــارص
فـــرة الحكـــم العمثـــاين واالحتـــال الربيطـــاين لفلســـطني ،حيـــث أشـــار يف مذكراتـــه
أن أح ــد أول القوان ــن ال ــي أقره ــا اإلنكل ــز كان خاص ــا بدخ ــول باح ــة األق ــى .ح ـ ّـدد
القانــون أيامــا للمســلمني وأيامــا لليهــود وأيامــا للمســيحيني تحــت ادعــاء أن القانــون
ه ــو لمض ــان ح ــق الجمي ــع بالدخ ــول! بقانونه ــم ذاك اس ــتبدلوا املج ــاورة (ال ــي م ــزت
باحـــة األقـــى قبـــل االحتـــال الربيطـــاين) مبحـــاورة .يف الواقـــع ،كان هـــدف القـــرار
ه ــو زرع ب ــذور الطائفي ــة ال ــي كان ــت مب ــدأ راس ــخا اش ــتهر ب ــه املس ــتعرم الربيط ــاين يف
الحك ــم « :ف ـ ّـرق تس ــد».

ُيحســـن

عندمـــا أنشـــأت «امللتقـــى الرتبـــوي العربـــي» عـــام  1997يف «مركز دراســـات الرشق
األوســـط» بدأت أقرأ كتبا مسعت عنها باملدرســـة لكن مل نقرأها .بدأت بكتاب «البيان
والتبيـــن» للجاحـــظ ،الـــذي ُك ِت َ
ـــب قبـــل  1200ســـنة .قرأت فيـــه عبـــارة لإلمام عىل
«قميـــة كل امـــرئ ما يحســـنه» (باملعاين املتعددة لكلمة «يحســـن» :اإلتقـــان والجمال
والعطـــاء والنفـــع واالحـــرام) .ال أذكـــر عبـــارة تركـــت يف حيايت قـــدر مـــا تركته هذه
العبـــارة مـــن شـــعور بالتحرر عىل أصعدة شـــى ،وبالشـــفاء من مصطلحات مؤسســـية
وتصنيفـــات أكادميية .أجدهـــا رائعـــة كأســـاس لقمية املـــرء وكرؤيـــا للتعلـــم عندنا؛ إذ
بحســـبها ال يـــم تقيمي الفرد من قبل أشـــخاص مرخصني ومقاييس تدعـــي العاملية ،بل
معان ترتبط بســـياق
مبوجـــب املعاين الخمســـة الـــي تحملها كلمـــة « يحســـن» ،وهي
ٍ
وعالقـــات وتتمضـــن كرامة ويكـــون وفقها قمية لكل شـــخص ال ميكـــن مقارنتها بقمية
أي شـــخص آخـــر .مـــا كانـــت تفعله أمـــي ميكـــن أن نصفه مبا تحســـنه إذ تنطبـــق عليه
املعـــاين الخمســـة :تخيط مالبس للنســـاء بإتقان بحيث تتناســـق مع جـــم وذوق كل
واحـــدة منهن؛ ما كانت تفعله كان جميال ونافعا ويتمضـــن عطاء واحرتاما .يف املقابل،
ال أســـتطيع أن أقـــول نفـــس اليشء بالنســـبة ملا كنت أفعلـــه .أســـتطيع أن أقول إين
ْ َْ ُ
درســـت الرياضيـــات بطريقـــة جيـــدة متقنة ولكـــن معظم ما ّ
ّ
ـــره وكان
درســـته مل أخ
ممضونـــه يف أغلـــب األحيان ُ يفتقـــر إىل الجمـــال والنفـــع والعطاء واالحـــرام .معظم
مـــا ّ
ّ
درســـته كان وفـــق مـــا أ ْم ِ َ
عـــي عرب كتـــب ومناهج مقـــررة ال أعرف مـــن قررها
ل
َْ
وملـــاذا اختارهـــا .باإلضافة إىل املمضـــون ،ارتبط تدريـــي للرياضيات بقميت الســـيطرة
والفـــوز .بعبـــارة أخـــرى ،ارتبطـــت قمية ما كنـــت أفعله مبؤسســـات وخـــراء مرخصني،
وتنتهـــي العملية مبســـخ قمية كل طالب إىل رقـــم! آجال أم عاجال ،ســـنضطر إىل اعتبار
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مـــا يحســـنه الشـــخص عـــى أنـــه مصـــدر قميتـــه – هـــذا إذا أردنـــا أن يكـــون مـــا نفعله
عـــر التعلـــم متوافقـــا مع كرامة اإلنســـان ومـــع التعدديـــة الطبيعيـــة يف الحياة ومع
اإلميـــان بـــأن كل إنســـان كامل بشـــكل فريد وأن قميتـــه ترتبط مبا يحمـــل من عالقته
بذاتـــه ومبـــن ومـــا حولـــه – حمايـــة الطلبة مـــن مقاييـــس مهينـــة أصبحت أمـــرا ملحا.
رمبـــا صـــاغ اإلمام عيل عبارتـــه الرائعـــة والحكمية من مشـــاهداته ومعايشـــته للعديد
ّ
مـــن التجمعـــات والثقافات الـــي تعرف عليهـــا ،إذ تنقل كثـــرا بني الجزيـــرة العربية
والعـــراق ،والتقى أناســـا من إيران والهند والســـند وغريهم .ويبـــدو أنه الحظ أن قمية
اإلنســـان ترتبـــط بتناغـــم يف عاملـــه الداخيل ،وتوافق مـــع العامل من حولـــه؛ أي ،ترتبط
بســـياق وعالقـــات وأفعـــال – وليس بأرقـــام .الحظوا :قميـــة املرء يف العبـــارة مرتبطة
ِبف ْعـــل – يحســـن – وليـــس برمز مجـــرد :رقم .يف يحســـن يتصدر االنســـجام والتناغم
بـــدال مـــن التنافـــس ،وبدال مـــن الرتكزي عىل مهـــارات تقنيـــة ومعلومـــات ،ننطلق يف
يحســـن ممـــا يفعلـــه الشـــخص بشـــغف وبدافـــع ذايت ،ويصبـــح دورنـــا يف هـــذه الحالة
هـــو توفري أجـــواء تغذي ذلـــك الشـــغف وتعمقه وتتوافـــق فيه مع الحكمـــة .ويعين
هـــذا بالـــرورة أننـــا نتعامـــل مع منطـــق تعددي لقميـــة املـــرء وبالتـــايل ال ميكن وضع
النـــاس عـــى خط عمودي بالنســـبة لقميتهم( .جديـــر بالذكر هنا أن صياغـــة عبارة مثل
املشـــار إليهـــا بأعاله تعكس قـــدرة رياضية تشـــكل يف رأيي أهم ما ميـــز الرياضيات:
ُ
اســـتنباط ما يربـــط ظواهر عـــدة ال ترى بالعـــن املجردة).

املثىن

ً
يشـــكل املثـــى جـــزءا ال بـــأس بـــه مـــن اللغـــة العربيـــة ومنطقهـــا الداخـــي .ال
يوجـــد لهـــا رديـــف باللغـــات األوروبيـــة (ســـوى اليونانيـــة القدميـــة) .يعكـــس املثـــى
ّ
الغـــى املوجـــود يف الحضـــارة العربيـــة ،ويذكرنـــا أن كل حضـــارة فيهـــا غـــى ميزيهـــا.
نواح
فحقيقـــة الحيـــاة أن كل حضـــارة فيهـــا مـــا ميزيهـــا ويف نفس الوقـــت تفتقـــر إىل ٍ
مـــا .ال توجـــد حضـــارة تمشـــل الخـــرة اإلنســـانية بكليتهـــا أو أن ادعاءاتهـــا عامليـــة.
وعيـــت منطـــق وجمال مفهـــوم املثـــى ألول مرة عندمـــا ّلب ْي ُ
ـــت دعوة للمشـــاركة يف
مؤمتـــر لليونســـكو حـــول الحـــوار بـــن الثقافـــات (مايـــو /أيـــار  .)2007جاء يف رســـالة
ًّ
ٌ
ٌّ
مليا
فلســـفي منذ القـــدم هو العالقة بـــن الفرد والجماعـــة» .فكرت
«حوار
الدعـــوة:
يف ذلـــك وقلـــت يف نفـــي« :ال أذكر أنين شـــعرت بتلـــك العالقة كأســـاس يف حيايت،
ّ
مكـــون من مثنيـــات عديـــدة» .فاملثىن يشـــر إىل عالقة بني
بـــل شـــعرت دومـــا بأنين
شـــخصني تصبـــح مع الوقـــت هامة جدا يف حيـــاة الشـــخصني ،ولكنها تبقـــى وكأن لها
وجـــود منفصـــل عـــن الشـــخصني .أي أن منطـــق املثىن يتوافق مـــع املعادلة الحســـابية
 :3=1+1الشـــخص أ والشـــخص ب والعالقـــة بينهمـــا كمخلـــوق ثالـــث (وكأنـــه ٌ
وليد له
وجـــود منفصـــل) .املثىن عالقة ليســـت قانونيـــة وال عقليـــة وال رمسيـــة وال اقتصادية
وال اجمتاعيـــة ،بـــل عالقة تعيش وتتطور بني الشـــخصني بحرية .هي ليســـت رديفا ِل
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 أو أي كلمـــة أخـــرىcouple or dualباإلنجلزييـــة .كلمة مثىنبالعربيـــةال تدركاآلخ ر
عـــىأنـــهليـــسأناأوأنهنســـخةعـــيأوأنالعالقـــة بيننـــاجدليةأرىقمـــناالثنني.
مـــنهنـــا، ّ
يجســـداملثـــىمنطقـــامختلفاعـــنمنطـــقأرســـطوومنطقهيجـــل،كما
أنـــهيختلـــفأيضاعـــنمنطقديكارتالـــذييقول: «أنـــاأفكر،فأناموجـــود»،إذيف
منطـــقاملثىن «أنـــتموجود،فأناموجـــود» –وجودييرتبطبوجوداآلخـــر [ممايجعل
ُ
ُ
ترجمـــةI-dentityب «ه ِو ّيـــة»ترجمـــة غـــر موفقةفالهويـــةمرتبطةب ‘هـــو’،بيمنا
I-dentityمرتبطـــةب ‘أنا’].منهنا،أؤمـــن أنغياباملثىنمنلغةيجعل صعباعىل
مـــنيتكلمهـــاأنيطـــورعالقـــة ّ
صحيـــةمعاآلخـــر.وهذايفرسســـببتأرجحشـــخص
مثـــل مصويـــل هنتنغتـــون (،6991 4002) بـــن الـــراع واإلدمـــاج بـــن الحضـــارات،
فغيـــاباملثـــىيفلغتهأدىإىلعدمقدرتـــهعىلرؤيةعالقةغريالـــراعأواإلدماج
مع اآلخرين.
***
كتلخيـــص ملا ســـبق :متثـــل «املجـــاورة» بديال للمؤسســـة املهمينة ،ومتثل ‘يحســـن’ بديال
ٍ
للتقيـــم العمـــودي؛ وميثـــل ‘املثىن’ بديال عالقة مـــع «أنت» ال «اآلخـــر» (كلمة «أنت»
تعـــي شـــخص محـــدد ،بيمنا «اآلخر» شـــخص مجـــرد .علينا التحـــرر من أحاديـــة وعاملية
املنطـــق الثنـــايئ واســـتعادة أنـــواع أخرى مـــن املنطق .مثـــا« ،املثىن» يعكـــس منطقا
مغايـــرا ملنطـــق أرســـطو وهيغـــل ،ومفهوم «يحســـن» يعكـــس منطقا تعدديـــا لقمية
ّ
املـــرء ،واملجـــاورة تعكس بنيـــة اجمتاعية ميكـــن أن تتخذ آالف األشـــكال .قبل أكرث من
 700عـــام ،كتـــب جالل الدين الرومـــي« :ما بعد الخطأ والصـــواب يوجد حقل ،لنلتقي
هنـــاك» .يتطلـــب الوضـــع الراهن أن نلتقـــي يف مثل هـــذا الحقل .تنســـجم الكلمات
الثالثـــة مع كثـــر مما ذكرته يف هـــذا الكتاب :مـــع مقولة الرومي ،وتســـاوي الناس
يف الـــذكاء ،وعمـــق التعلم دون تدريـــس ،واإلميان بأن قمية املرء ال ميكـــن مقارنتها مع
قميـــة آخريـــن ،وبالحرية الشـــخصية والجمعية يف التعلـــم ،والقدرة عـــى توليد الذات.
عندم ــا مي ــرض ج ــم إنس ــان ،ف ــإن الج ــزء الس ــلمي م ــن الج ــم ه ــو ال ــذي يش ــفي الج ــزء
املريــض ،لــذا فــإن دور األطبــاء واألدويــة هــو دعــم الجــزء الســلمي حــى يقــوم باملهمــة،
ال اس ــتبداله أو إهمال ــه أو التناق ــض مع ــه .كذل ــك الح ــال بالنس ــبة للمجمت ــع والحض ــارة:
الج ــزء املتع ــايف فيهم ــا ه ــو ال ــذي ميك ــن أن يش ــفي الج ــزء ال ــذي يحت ــاج إىل معالج ــة.
ّ
تشــكل الكلمــات الثالثــة وغريهــا ممــا يجســد حكمــة يف مجمتعاتنــا وحضارتنــا عنــارص
تش ــفينا م ــن أم ــراض حديث ــة .وع ــي م ــا ه ــو جمي ــل ومتع ــايف يف الحض ــارة العربي ــة،
ودعــوة اآلخريــن لوعــي مــا هــو جميــل ومتعــايف يف ثقافاتهــم ،تكـ ّـون جميعــا أساســا
لنقلــة نوعيــة يف إدراكنــا وتعاملنــا مــع الرياضيــات ومــع الحيــاة عامــة .لكــن رضوري أن
نتذكــر أن هــذا ال ميكــن تحقيقــه بقوانــن صارمــة وبرسعــة .فالنظــم املهمينــة عميقــة وال
ميكننــا مقاومتهــا مبــارشة .معظمنــا مضطــر يف هــذا الزمــان إىل العيــش وفــق مســارين
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يف الحيـــاة :أحدهمـــا يف عـــامل االســـتهالك واآلخـــر ليغـــذي الشـــخص روحـــه وعالقاتـــه
والجماليـــة يف حياتـــه .هنـــا بالضبـــط ،ميكـــن أن تســـهم الكلمـــات الثالثـــة املذكـــورة
بأع ــاه (وغريه ــا) يف تغذي ــة ه ــذه النواح ــي .م ــن هن ــا أيض ــا ،يش ــكل ش ــغف الطف ــل
وتغذيــة ذلــك الشــغف والســعي ليصبــح مــا يحســنه هــو الطريــق لمنــو حيــوي وســلمي.
الرياضيـــات واملجمتـــع والسياســـة :تجـــارب وخـــرات عمليـــة محسوســـة
يف هـــذا الجـــزء أود الحديـــث عـــن خـــرات وتجـــارب شـــخصية تعكـــس العالقـــة بـــن
الرياضيـــات واملجمتـــع والسياســـة.
الرياضيـــات كوســـيط يف عمليـــة التحرر :حـــال العامل اليـــوم يرغمنا عـــى التوقف عن
تدريـــس الرياضيـــات والعلـــوم بطريقـــة مرتبطـــة بعامل صاغـــه «فرانســـيس بيكون»
وغـــره مـــن علمـــاء القبيلـــة األوروبيـــة الذيـــن ادعـــوا أن العلم هـــو إخضـــاع الطبيعة
والبقـــاء لألصلـــح وأن العـــامل مكـــون مـــن ثالثة أبعـــاد ،واملنطـــق الريـــايض الثنايئ هو
األرىق ،ممـــا أدى إىل تخريب الحيـــاة والطبيعة ومتزيق املجمتع ،واســـتعمال الرياضيات
لقيـــاس ذكاء اإلنســـان وقميتـــه .ميهـــد تخريـــب العقـــل الطريـــق للتخريـــب يف نواحي
أخـــرى يف الحيـــاة .فميا ييل مثاالن حـــول اســـتخدام الرياضيات يف التحـــرر (مثال ذايت
ومثـــال مـــن أحـــد الطلبة) مـــن عقد الســـبعينيات مـــن القـــرن املايض .ســـبق وذكرت
نـــوادي الرياضيـــات والعلـــوم كوســـيلة من وســـائل التحرر .أمـــا املثال الثـــاين فيعود
إىل عـــام  1979عندمـــا أدخلت يف جامعة بريزيت مســـاقا لطلبة الســـنة األوىل يف كلية
ّ
لـــدي نتيجة عميل يف
العلـــوم بعنـــوان «الرياضيـــات يف االتجـــاه اآلخر» والـــذي تبلور
مـــدارس الضفـــة الغربيـــة مدة  5ســـنوات .متحور املســـاق حـــول مالحظة أوجه الشـــبه
بـــن ظواهـــر مختلفـــة ،وبوجه خـــاص املنطق الخفي اليت تشـــرك فيه تلـــك الظواهر.
ســـأذكر حادثتـــن لتوضيـــح ما أود قولـــه .يف إحدى الحصـــص بيمنـــا كان الحديث يدور
عـــن املنطق خلـــف العديد من الظواهر ،ســـألين أحد الطلبة« :أليـــس منطق العالمات
يف التعلـــم هـــو منطق ّ
فرق تســـد؟» قلت« :مل أفكـــر بالقضية بهذا الشـــكل من قبل،
لكـــن أوافقـــك متامـــا فميا قلتـــه» .أمـــا الحادثـــة الثانية فكانـــت عـــام  1980عندما مت
اعتقـــال أحـــد الطلبة يف شـــعبيت ملدة شـــهرين .بعد أن خـــرج من املعتقل جاء ليســـألين
عـــن كيـــف ســـأتعامل معه بالنســـبة للمســـاق بســـبب تغيبـــه ،ومـــى يحدثين عن
تجربتـــه وكان مـــن مضـــن ما قال إنه بعـــد التحقيق املنفـــرد نقلوه إىل غرفـــة كبرية مع
عـــدد مـــن املعتقلني ،وبإيحاء من املســـاق بـــدأ يتنقل بـــن املعتقلني ويســـألهم واحدا
واحـــدا عن األســـئلة الـــي وجهت لهـــم خالل التحقيـــق املنفـــرد .بعد أن ســـجلها تبني
لـــه أنـــه بالرغم مـــن اختالف األســـئلة اليت كانت توجـــه للمعتقلني الحـــظ منطا يجمع
بـــن كافة األســـئلة صاغه ووزعه عـــى الطلبة ليكونـــوا واعني للمنطـــق الذي يحكم
عمليـــة التحقيـــق يف حالـــة اعتقالهـــم .قلت له بأنـــي مل أفكر حني مصمت املســـاق بأن
ّ
لـــه أي عالقة باالعتقـــال! وبالتايل ،ال يحتـــاج لعمل أي يشء ،فمعرفتـــه تجلت عمليا.
مثـــال آخـــر يعـــود إىل عقد الســـبعينيات حيث كنت أجـــول يف مدارس الضفـــة الغربية

62

ٌ
جـــواب أذهلين صدر مـــن طفلة
وأســـأل األطفـــال أســـئلة مثل« :مـــا هي النقطـــة؟»
يف الصـــف الثـــاين حيـــث قالـــت باللهجـــة املحكيـــة« :دويرة بال خـــزق» .لوهلـــة ظننت
أنهـــا مل تفهـــم ســـؤايل ،مث أدركـــت الحيوية املذهلـــة يف خيالهـــا ،فالدائـــرة عندما تصغر
شـــيئا فشـــيئا ،تصل يف النهاية إىل نقطة حيـــث يختفي الثقب! لذا ،أومـــن بأننا بحاجة
لتجنـــب تعلـــم الرياضيات بعيدا عن الفعل والتخيل والســـياق ،بحيـــث يعي األطفال
(عـــى األقـــل يف الصفـــوف الســـتة األوىل) أن العامل مرتابـــط .التقومي اإلســـامي مثال
مرتبـــط بالقـــر ومراقبتـــه عىل مـــدى فـــرة زمنية ومالحظـــة أمنـــاط يف حركته تؤدي
جميعـــا إىل مالحظـــة الرتابط بـــن الرياضيات واللغـــة والدين والجغرافيـــا والفلك.
معـــارف مفيدة :يف العام  1967كنت مدرســـا للرياضيـــات يف كلية بري زيت يف الضفة
ُالغربيـــة ،لكنين فقدت عميل بســـبب حرب إرسائيل ضد مرص وســـورية واألردن حيث
ْ َ
أغ ِلقـــت الجامعـــات واملـــدارس .حينهـــا أدركـــت الفرق املذهـــل بني معرفـــي ومعرفة
والـــديت .بيمنـــا كنت بحاجة ملؤسســـة لتوظفين ،إذ خارج املؤسســـات مل يكـــن أحد بحاجة
ّ
ملعرفـــي يف الرياضيات ،ظلـــت معرفة أمي مفيدة يف جميع الظـــروف .رغم ذلك فإن
ّ
مقـــدرة وال ُم ْع َ َتف بهـــا يف عامل األكادميـــي! ّ
ندرس الطلبة باملؤسســـات
معرفتهـــا غـــر
حـــل مســـائل يف الرياضيـــات ال عالقة لهـــا بالحياة وال نعيشـــها ،وال نتحـــدث مثال عن
كيفيـــة اســـتخدام الرياضيات لتحرير أنفســـنا مـــن منط االســـتهالك يف العيش .خالل
االنتفاضـــة الفلســـطينية األوىل ،عملـــت مـــع مجموعة من الشـــباب وطلبت منهم أن
يســـجلوا بالتفصيل كل ما تشـــريه عائالتهم خالل شـــهر ،مث يحددوا حجم املشرتيات
الـــي كان من املمكن االســـتغناء عنها وليســـت رضوريـــة أو حىت ضارة .عـــادوا بنتائج
تشـــر إىل أن حـــوايل  70%ممـــا مت رشاؤه ذلـــك الشـــهر كان ميكـــن العيـــش بدونـــه.
الكلمـــات البالســـتيكية :نســـتخدم يف عـــامل اليـــوم كلمـــات بالســـتيكية22أكرثم 
ن
أيوقـــتمـــى. لـــونظرنـــامثـــايفالكلمـــاتالثالثـــةالتاليـــةاملســـتخدمةبكـــرة
هـــذهاأليـــام:تعلـــموتمنيـــةواســـراتيجية،نالحظأنهـــاتشـــبهالرمـــوزس،ص،ع
يفالرياضيـــات،مـــنحيـــثأننـــاإذاوضعناالكلمـــاتبأيترتيـــبفإنهاتبـــدووكأن
لهـــامعـــى!مثال :اســـراتيجية التعلـــم التمنـــوي ،تمنية التعلـــم االســـراتيجي ،تمنية
اســـراتيجية تعلمييـــة ،تعلـــم تمنيـــة اســـراتيجية ،التعلـــم االســـراتيجي يف التمنية،
اســـراتيجية التعلـــم يف التمنية ،اســـراتيجية التمنية يف التعلمي ،التعلمي واســـراتيجية
التمنيـــة ،االســـراتيجية يف التعلـــم التمنـــوي ،التمنيـــة االســـراتيجية يف التعلـــم...
ميكننـــا بالطبـــع تشـــكيل املزيـــد مـــن التعابـــر تمشـــل الكلمـــات الثالثـــة .عنـــد قراءة
22. Poerksen, U. (1995). Plastic words: The tyranny of a modular language. University Park, PA: Penn
]State University Press. [Originally published in German, 1988
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شـــخص ،لهـــذه التعابـــر يعرتيه الشـــعور أنـــه بحاجـــة إىل خـــراء ليرشحوا لـــه معناها
– متامـــا كمـــا يشـــعر الطلبـــة الذيـــن ميتلكهم شـــعور بـــأن أدائهـــم يف الرياضيات غري
جيـــد ألنهـــم ليســـوا أذكياء مبـــا يكفي ،بيمنـــا يف الواقـــع التفســـر األدق يكمن يف أن
عقولهـــم ترفـــض تقبـــل الرموز املجـــردة اليت ال تســـاعد يف خلـــق صـــور يف مخيلتهم.
عندمـــا حالفين الحظ :بالرغم من أن حيايت كفلســـطيين كانت مليئـــة وحافلة بالدمار
والتنقـــل اإلجبـــاري والتشـــتت والتقييـــد يف الحركـــة ،إال أنـــي ال زلـــت أعتـــر نفيس
محظوظـــا ألنين عشـــت معظم حيايت بـــدون دولة وطنية وما قبل عـــر التمنية وألن
أهـــم مـــن تعلمت منـــه كان امرأة أميـــة .أعترب نفـــي محظوظا ألن هـــذه العوامل
زودتـــي بنظـــرة حياتيـــة مل تصـــدر من مؤسســـات وخـــراء ومهنيني ،ممـــا اضطرين أن
أبحـــث وأفكـــر دوما مـــن جديد مبعـــاين الكلمـــات ،وأراجع نفـــي وأحاســـبها عىل كل
عمـــل قمـــت بـــه؛ كما تعلمـــت كيف أعيـــش مبا هـــو متوفر .هـــذه العوامـــل منحتين
ومعـــان لها دالالت يف الحيـــاة وحيوية ومناعـــة داخلية.
القـــوة والوضوح واملســـؤولية
ٍ
أشـــعر أيضـــا بأين محظـــوظ ألن العربية هي اللغة اليت كـــرت يف كنفها – أدركت كل
ســـح عندها للبنك الـــدويل دخول حياتنا
هذه األمور بشـــكل واضـــح بعد عام  3991إذ ُ ِ
َْ
وخلـــق أوهـــام وطرق عيش ،كمـــا فعل يف مجمتعات أخـــرى كثرية :دولـــة «وطنية»،
منهـــاج «وطـــي» ،بنـــك «وطين» ،قوى أمـــن «وطنيـــة» ...مما أفقدنـــا العيش بأمل
وبدأنـــا نعيـــش وفـــق توقعـــات؛ فقدنا وجودنـــا كأهايل وبتنـــا نعيـــش كمواطنني يمت
تعريفنـــا بأرقام وطنيـــة وترتبط عالقاتنا األساســـية مبؤسســـات رمسية.
معـــى «قميـــة» :عندمـــا كنـــت يف الصف التاســـع ،كان لـــدي زميل يف الصـــف يدعى
ســـامي حداديـــن (والـــذي يقـــم يف األردن) .إىل جانـــب كوننا صديقـــن حمميني ،كنت
وإيـــاه نتبـــادل املرتبـــة األوىل والثانيـــة يف الصـــف .كان األول يف بعـــض الفصول بيمنا
ّ
كنـــت األول يف فصـــول أخـــرى .مل نكـــرث بذلـــك ،حـــى كان ذلـــك اليوم عندمـــا علق
أحد املدرســـن وقال« :لرنى من ســـيكون األول هذا الفصل» .شـــعرنا بانزعاج شـــديد
ولكننـــا مل نعـــرف كيف نترصف .خجلنا مـــن مراجعة املدرس مبا شـــعرنا به من حيث أن
مـــا تفـــوه به ّ
يرض بصداقتنـــا .كانت صداقتنا أغـــى من أي يشء آخـــر .فكرنا يف مخرج
ألزمتنـــا ،فقررنـــا أن يكتـــب كل واحد منـــا امس اآلخر عـــى ورقة امتحانـــه – أنا اكتب
امســـه عـــى أورايق وهو يكتب امسي عـــى أوراقـــه ،إذ رأينا يف ذلك حمايـــة لصداقتنا.
اكتشـــف املعلـــم يوما لعبتنـــا ،واتهمنا بالغش .قلنـــا بأننا نفضل أن نغـــش يف أمسائنا
عـــى أن نغش بصداقتنا .تقيمي شـــخص من خـــال أرقام هو طريقة ّ
فعالة للســـيطرة
عـــى البرش ومتزيـــق عواملهم الداخليـــة وعالقاتهـــم بعضهم ببعض.
امللتقـــى الرتبـــوي العربـــي الـــذي قمت بإنشـــائه يف مركز دراســـات الرشق األوســـط
بجامعـــة هارفارد وأدرته عىل مدى عرش ســـنوات ( ،)2007-1997زرت خاللها  29دولة،
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عملـــت فيها مـــع أشـــخاص ومجموعـــات وجامعـــات ،أكرث مـــا أقلقين عىل مســـتقبل
البرشيـــة هـــو مـــا يجري يف عـــامل األكادميـــي .تعمقـــت قناعيت بأننـــا نحـــن األكادمييني
نشـــكل أكـــر قـــوة يف الجمود والعنـــادة ،كما نجســـد يف حياتنا أصوليـــة فكرية رهيبة
تمتثـــل يف اعتقادنـــا بوجود مســـار أحـــادي عاملـــي للتعلم والتطـــور ،وننظـــر إىل الحياة
ونتعامـــل معها عىل أنهـــا تطبيقات ألفكارنـــا ونظرياتنا .تؤكد الجامعـــات عىل إجراء
بحـــوث (مبعـــى)researchيســـيطرعليهـــامهنيـــونمرخصونبـــدالمـــنالرتكزيعىل
مـــايبحـــثعنـــهالشـــخصيفحياتـــهمضـــنســـياقه.قبـــل700عامـــاتقريبـــا،قـــال
ابـــنعربـــي: «أنـــتماتبحثعنـــه»،وهذامـــاحدثمعـــييفغالبيةاألبحـــاثاليت
قمـــتبهـــاخـــالحيايتحيثكانـــتمرتبطةمبـــاأبحثعنـــه،ارتبطأغلبهـــابعالقيت
بكلمـــاتووســـائطتعلـــم، ومبكامـــنالقـــوةفينـــا املتناغمـــةمـــعالعيـــشبحكمة.
خـــال عمـــي يف هارفـــارد ،أتاح يل «روجـــر أوين» مدير املركز املســـاحة اليت ســـاعدتين
للقيـــام مبـــا قمت بـــه خالل العرش ســـنوات .مـــن النادر أن يحظى شـــخص مـــن حرية
ودعـــم مثـــل ما حظيـــت به من «أويـــن» – من أكادميـــي قادر عىل رؤيـــة أهمية عمل
ينطلـــق مـــن االنغمـــاس بالحياة والتأمـــل فيها واالجتهـــاد بتكوين معـــى وفهم لها.
كان «أويـــن» نـــادرا بـــن األكادمييني الذيـــن عرفتهم وتعاملت معهـــم مبعىن أنه من
القالئـــل الذي يرتجم لقب «بروفيســـور» عمليا مبـــا تعنيه الكلمـــة باإلنكلزيية (وهي
مـــن الكلمـــات االنكلزييـــة القليلة اليت عشـــقتها) ،إذ تعـــي القول والفعـــل جهارة ما
معـــان وقناعات وفهـــم .هي قريبـــة جدا مما
يختلـــج ومـــا نضـــج بداخل الشـــخص من
ٍ
لخصـــه الجاحظ يف عنـــوان كتابه «البيـــان والتبيني» .فدور املعلم /الربوفســـور هو أن
ّ
يبـــن ببيان جميل وفصيح ما بداخله وأن يشـــجع اآلخرين ويحثهـــم ويوفر لهم أجواء
يبينـــوا بدورهم مـــا يختلج وينضـــج يف داخلهم مـــن فهم ومعىن.

مالحظات أخرية:
الطريقـــة الوحيـــدة لتعلم كيفية قيادة قـــارب تكمن يف الجلـــوس وراء املقود وقيادة
القارب .وينســـحب هذا عىل تعلم الغناء والطبخ وقيادة ســـيارة وتسلق شجرة .هكذا
يمت التعلم يف كل نواحي الحياة – باستثناء يف املدرسة ،إذ عندها يختفي الفعل والسياق.
بـــات مـــن الـــروري لبقـــاء البرشيـــة انزتاع أنفســـنا مـــن إتباع وســـيط أحـــادي تحت
ادعـــاء أنـــه الوحيـــد أو األفضـــل ،ممتثال مبنهـــج رمسي وصفـــوف /أقفاص (كمـــا وصفها
الشـــاعر والفيلســـوف الهنـــدي طاغـــور) وبســـلطة تســـيطر عـــى تفاصيـــل العمليـــة.
ينبغـــي التعامـــل معـــه كأحـــد الوســـائط ال الوحيـــد وال األفضـــل .لـــذا ،ال بـــد مـــن
املطالبـــة باســـتعادة جـــزء مـــن مزيانيـــات التعلـــم واســـتخدامها يف وســـائط مختلفة.
أنا ال أدعو الناس للتوقف عن اســـتكمال تحصيلهم العلمي وحيازة شـــهادات أكادميية
– إذا كان هـــذا رضوريا ملســـرة حياتهـــم .ما أحاول الرتكزي عليه هـــو القول بان هناك
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مســـارات أخرى لهـــا نفس األهمية يف حياتنـــا ،كما أدعو الناس عـــدم إهمال ما يغين
نواحـــي هامة يف حياتهم .وكما أســـلفت ســـابقا ،أنا أطرح هنا ما أشـــعر به يف أعمايق
ّ
والرد عىل مـــن يرغب يف التحـــادث حول
وأؤمـــن بـــه ،وأنا مســـتعد وجاهـــز للمواجهـــة
أي فكـــرة .مل يعـــد باإلمكان مواصلة الســـر يف حيـــاة مغلفة باألوهـــام .قلت ما قلته
بصـــدق .ال زلـــت أنظر إىل حيايت عـــى أنها «خلطة» من أبعاد مرتابطة وليس كأشـــياء
متفرقة .وهذا األمر هو أكرث ما يقلقين يف ‘التخصصات’ .أؤمن بأن الناس متســـاوون
يف الـــذكاء ،وأن قميـــة املرء تكمن فميا يحســـنه ،وأن التناســـق والرتابط يشـــكالن جزءا
مـــن جوهر الحيـــاة (وليـــس الكمـــال أو التطابق) .ال أســـتطيع إقصاء نفـــي وفصلها
عـــن تجاربـــي وخـــرايت وســـيايق ،فتفكريي وأعمـــايل وفهمـــي وتعابـــري متداخلة يف
مبعـــان وحلـــول عاملية ،لكـــن أؤمـــن برتابط عضـــوي عاملي.
مزيـــج متناغـــم .ال أؤمـــن
ٍ
معظـــم مـــا قلتـــه يف هذا الكتـــاب (كما ذكـــرت) يرتبـــط بالثقافة العربيـــة .الكلمات
واملقـــوالت الواردة فيه تشـــكل مصادر لقوتنـــا الذاتية .اســـتعادتها يف حياتنا اليومية
يجســـد جماليـــة الثقافـــة العربيـــة ،وآمـــل أن يحفـــز آخرين البحـــث عن مـــوارد الجمال
والقـــوة يف ثقافاتهم.

تقدير
أود التعبـــر عن شـــكري لزوجـــي كارمن ملســـاهمتها يف تحريـــر الورقـــة (باإلنكلزيية)
وتنبيهـــي لنقاط كانت بحاجة لتوضيح .كما أشـــكر برايان جرير وســـوابنا موكوبادياي
إلتاحـــة الفرصـــة يل للحديـــث عـــن قصيت مـــع الرياضيـــات عـــر  68عاما .كما أشـــكر
الســـيدة مسر القطـــب عىل قيامها باملهمـــة الصعبـــة يف ترجمة املقـــال .والدكتور جهاد
الشـــويخ يف مراجعـــة املـــادة وإبداء مالحظات أســـهمت يف توضيح نقـــاط كانت تحتاج
إىل توضيـــح .كما أشـــكر الســـيدة رناد القبـــج القرتاحها قيام مؤسســـة تامـــر برتجمة
ونـــر الكتاب.
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