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 (4/8/2013) منير فاشه

يراف وغيرىـواليند و بالعراؽ ومصر )ة في معظـ الحضارات ما قبؿ األوروبي الرياضيات نشأت كأداة تساعد اإلنساف في الػتعمـ  (ا 
فػػي حقيػػؽ العػػدؿ أداة لتكػػَفْيػػـ عتقػػة اإلنسػػاف بػػالكوف  و فػػي و  الطقػػس وعتقتػػو بالزراعػػة والبنػػا   مػػف حيػػثمعػػيش وفػػؽ الطبيعػػة ل

د دَ وُمػػػ ويغطػػػي ضراضػػػي ال تحػػػيف بنسػػػب ويافػػػي مصػػػر قػػػديما حيػػػث ي ػػػيض النيػػػؿ سػػػن مػػػبت بالنسػػػبة لػػػدف  الضػػػرا ب) المجتمعػػػات
 كانت عامت في تعميؽ الحكمة. ماضساسا لحساباتيـ(؛ ك 60ار العدد مختم ة  مما دعا المصرييف اعتماد م يـو النسبة واعتب

 
تضػّمف فػي  والػذ   فػي ضوروبػا‘ التنػوير’عصػر ب ؼَ رِ عُ  مانشأ عندما   ةنس 500 مف ما يقارب نويا قبؿكؿ ىذا ُطِمس واعتُِبَر با

‘ التنػوير’ضصػب  منػذ عصػر و   كػاف ناتجػا عػف جيػؿ ‘التنػوير’ما لـ تعرؼ البشرية مبمو مف قبػؿ. فػالظتـ قبػؿ عصػر بناياه ظت
ف لمتوضػي ن نعػيش فػي ظػتـ تػاـ بالنسػبة لمػا نأكمػو  وِلَمػف ]مبػاا رسػمية ومينيػيف مرّخصػيف وتخطيط ومؤسسػات عمـناتجا عف 

فػػي الزراعػػة و   عتقتيػػا ودورىػػا فػػي احقػػاؽ العػػدؿ ‘التنػػوير المظمػػـ’فػػي عصػػر  خسػػرت الرياضػػيات .قػػرر التصػػني ات األكاديميػػة 
سػيطرة  ضداة ضصػبحت .فيْ امعػمظيػر فػي اللكػف  يفخ ّيػ يفمبّطنػوظػتـ خمؽ ُظْمـٍ وضصبحت ضداة ناجعة في والبنا  وفؽ الطبيعة  

خضػػػاع و  السػػػيطرة واإلخضػػػاع ـ" يبا"جػػػر  وكانػػػت احػػػد  بالتصػػػميـ  – النسػػػيي فػػػي المجتمػػػ لإلنسػػػاف و  ؽٍ تمزيػػػو   مطبيعػػػة والبشػػػرلا 
 التعميـ الرسمي عامة  والرياضيات خاصة. الذ  ينشره ‘المنطؽ البنا ي’والتمزيؽ 

 
  بػتمّعف اذا نظرنػا الػم مػا جػر ما في ذلؾ الجزا ػر وفمسػطيف ومصػر. في دوؿ عربية  ب انتخابات ىدنا ختؿ العقود الماضيةاش

 فػي الرياضػيات ةريػىجو درة يشػّكؿ قػوعتقػات متحظػة ضنمػاط ) الم تمزيػؽ عميػؽ فػي المجتمػ  ضد   جميعا يكتن يانتحظ نمطا 
  بعنػٍؼ دمػو  ييػنتتو   خارجيػة قػو ن اجػرا  انتخابػات  فػوز ف ػة  بػـ تنقمػب األمػور بػدعـ مػف يوف النمطضما . (لكف مغيبة  وال كر
لػػم ـٍ  و يَ تّ الػػتبػػادؿ و  لمجتمػػ ا الػػم تمزيػػؽيػػؤد   الديمقراطيػػة  مغيَّبػػةنالر يسػػية  التمزيػػؽ ضداة تبقػػم بينمػػا  حػػوؿ ضمػػور بانويػػة ؿٍ دَ َجػػا 

فػي  داة ناجعػةأك نشأ مف الحياة بؿ المنطؽ البنا ي لـ ينب  التعميـ الرسمي. مف ختؿ الذ  نستبطنو  المحكومة بالمنطؽ البنا ي
ليػػا ىـو  َتْسػػُيؿ السػػيطرة عمػػييـ بالتػػاليوتكػػويف ادراؾ دونػػي ألن سػػيـ وجعِمِيػػـ ضعػػدا ل  بعُضػػيـ لػػبعض  و  النػػاس اذاؿ عمػػا ىػػو  ا 

وا يػزاؿ مػف الػداخؿ.  الػذ  ىزمنػا‘ حصاف طػروادة’ شّكؿ‘ المنطؽ البنا ي. ’ةآمن ةمكنضيبقم المتسمطوف محمييف في فجوىر   
مػػرات  –انتخابػػات وفػؽ المنطػؽ البنػا ي  –اا ضننػػا لُػِدْغنا مػف ن ػس الجحػر    ُيْمػَدغ المػػؤمف مػف جحػر مػرتيف"قػوؿ "افػرغـ وجػود 

ف وعي مينا ععْ تُ  المؤسسات والخبرا  وضصحاب األلقاب والمناصب الرسميةفييا َعيِّشنا تُ  التي فحالة التخدِير ننتبو. عديدة دوف ضف
 ماما ضف استعادة العافية تبدض بالشؾ في الخبرا   وكؿ ما يصدر عف مؤسسات رسمية.لذا  ضنا مقتن  ت .في العمؽ ما يحدث

 



يخػرج  نعػدةالحياة بأشػكاؿ ب ونترجم وجد بديؿ بالث.المنطؽ البنا ي مبني عمم اادعا  بأف ض  عبارة اما صا بة ضو خاط ة وا ي
وا  لػث؛ وفػي المسػابقات  يخػرج الشػخص امػا فػا زا ضو خاسػراوا يوجد بػديؿ با اضو راسب ااامتحانات العامة اما ناجح مف الطالب

 ويتـّ اقصا  ال  ات األخر . تخرج ف ة فا زة  )في السياسة والجامعات...( كذلؾ الحاؿ في اانتخابات. يوجد بديؿ بالث
 

يكتػب شػعرا ببيػاف جميػؿ كيؼ يخّرب المنطػؽ البنػا ي اإلنسػاف والحيػاة والمجتمػ خ لنأخػذ مبػاؿ طالػب يعشػؽ آداب المغػة العربيػة و 
اطار ضػيؽ كػالتوجييي ممػا يجعػؿ تقػزيـ قيمتػو  ضمف عقمو رُ شْ حَ  مف الصعب يبّيف نواحي عميقة في ادراكو ووعيو وفيمو  لكف

اختيػار بتبػة  تػـّ و شخصػا لمسػابقة فػي كتابػة القصػة   50اذا تقػدـ  كػذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لمجػوا ز  فمػبتبناج  ضو راسب جريمة. 
المتقػػدـ  شػػخصالاذ يكتػػب   البقافػػةو  اإلنسػػاف تخريػػبذلػػؾ يػػؤد  الػػم إف فػػ  ‘(خاسػػروف’عمػػم ارخػػريف و ‘ )فػػا زوف’يـ ُيْطمَػػؽ عمػػي

مػف مشػاعر ومعػاني  داخمػوبيانا صادقا يبػّيف مػا يخػتمي ب ما يكتبو كوفي تعميمات تضعيا المجنة المشرفة بدا مف ضف ؽَ فْ وِ  لمجا زة
الكتابػة. اف اييػاـ النػاس بلبيتيـ الحمػاس لتسػتمرار اغػضف ت قػد بػأنيـ خاسػروف  ْعِممػواضُ ذيف شعور ال الم جانب ذلؾ  يؤد وفيـ. 

مػف ] بأف مصدر قيمة ما ي عمونو يكمف خارجيـ بدا مف داخميـ ومف عتقاتيـ يؤد  الم تمزيػؽ الشػخص مػف الػداخؿ والخػارج.
ؿ عتمػػات )ض   رفػػض تصػػنيؼ اسػػتعمرفػػض ا 1101بالقػػدس عػػاـ ضف خميػػؿ السػػكاكيني عنػػدما ضنشػػأ مدرسػػتو األولػػم المػػدىش 

لإلمػاـ  كعػرب لػدينا قػوؿ  نحػف   .وتخريبػا لممجتمػ  ز اذ رض  في اابنيف اذاا لمبشػرورفض استعماؿ جوا   الطمبة بناج  وفاشؿ(
مػػا  ئٍ قيمػػة كػػؿ امػػر "ن منػػوضكبػػر حكمػػة و  ضصػػدؽ وضعمػػؽ قػػوا وىػػو كبيػػر    فيمػػا قرضتػػو فػػي التربيػػةفػػي حيػػاتي  ضر قػػض والػػذ  لػػـ عمػػي 

قػػػوؿ بصػػػا ب ضو ال ا يمكػػػف وصػػػؼ ىػػػذا العربيػػػة تشػػػمؿ اإلتقػػػاف والجمػػػاؿ والعطػػػا  والن ػػػ  وااحتػػػراـ.المغػػػة ب ‘يحسػػػف’و "؛ونُ ِسػػػحْ يُ 
 .وااعتقاد بوجود مسار ضحاد  لمتقدـ مف فكرة التقييـ السا دة المرتبطة بال كر البنا ي بالذات خاطي   فيو بمبابة مبدض يحررنا

 
تػػرتبط . ]فػػي المقابػػؿ  فػػي م يػػـو العػػرب القػػدما  يرتكػػز عمػػم حكمػػة ف الُحْكػػـض  ض؛ حكمػػة ضػػّمفمغػػة العربيػػة تتبال‘ حكومػػة’كممػة 
خضػػاعسػػيطرة و باانكميزيػػة ب governmentكممػػة   . مػػف ضىػػـ مػػا يميػػز الحكمػػة العػػدؿ والعػػيش وفػػؽ الخميقػػة وعػػدـ القيػػاـ بعمػػؿ ا 

قصا  ال  ات األخر   ستإف اانتخابات التي تؤد  الم ضف تمخّرب ليا. لذا  ف تصػّرؼ  يتنػاقض مػ  ىػو أبر ف ة بمقاليد الحكـ  وا 
ىػػي انتخابػات تسػػتبطف    وبالتػاليةوتعدديػػ ةجوىرىػػا متنوعػ فػيالتػػي ومػػ  الحيػاة   )ض  مػ  روح العػػرب األصػيمة( والحكمػػة العػدؿ

)بدا وفؽ م يـو النسبة في الرياضيات  )ضو مجمس طمبة ضو ض  ىي ة( ف تكويف حكومةلذا  فإ ُظْممال ا يمكف ضف يمر عمم خير.
عمم  ووض  ضغوط وشروطىو ضمر ضكبر عدا وحكمة  كما يجعؿ مف الصعب عمم قو  خارجية التدخؿ مف المنطؽ البنا ي( 

دارة شؤوف الحياةجعميا ترضخ. نكوف بيذا ضقرب الم و  الحاكمة   ةال  .شراكة حقيقية في الحكـ وا 
 

تحػػّدد كيػؼ ن كػػر ونعّبػػر  بعُضػػيا عػػف بعػض  عشػػوا ي  منعػزؿٍ ضكاديميػػة بشػكؿ ة ضػمف تصػػني اٍت وضػ  المعرفػػ ال كػر "التنػػوير "
يا. اخترت فػي ىػذا المقػاؿ نػاحيتيف تبػدواف وكػأف ا عتقػة بينيمػان مكونات ة ا رابط بيفمحياة مشرذمجعؿ ادراكنا ل  مما ونتعامؿ

اا مػف خػتؿ تغييػرات جذريػة  ذلػؾ ضف يتحقػؽ ا يمكف  خاباتعف تغيير جذر  في اانتالرياضيات واانتخابات. عندما نتحدث 



نيػا  ىيمنػة ل ادراكنػاتغييػر عمم ضرورة ركزت  .مرتبطة بيا ضخر  في نواحٍ  مرياضػيات بحيػث تشػمؿ ضنػواع متعػددة مػف المنطػؽ وا 
 ‘بحتػةالرياضػيات ال’ التخصػص فػيسػيطرة. لػذا فقو  ممصال  عتقتو بمف الحياة بؿ مف  تويمق المنطؽ البنا ي الذ  ا يستقي
ضقوؿن ض  تغييػػر جػػذر  فػػي اانتخابػات ا يمكػػف ضف يػػتـ دوف تغييػػر جػػذر  فػػي المنطػػؽ التانسػػاني ىػو تشػػويو لجوىرىػػا وروحيػػا.ض

عنػػدما  . لػػذاقبػػؿ ضف تسػػتوطف شػػعوبيـ فػػي ضراضػػينافينػػا    واسػػتوطفالكولونياليػػة المعرفيػػة واسػػتبطّناه عبػػرالػػذ  تنشػػره الرياضػػيات 
تخػػدير الػػذ  يأخػػذنا الػػم حيػػث ا نقػػ  فػػي مسػػتنق  ال فإننػػا ذ  يحكميػػالػػا دوف ضف نوضػػ  القػػيـ والمنطػػؽ ديمقراطيػػةلا شػػعار  نرفػػ
تعكػس التعدديػة فػي المجتمػ   تشػكيؿ حكومػات  يعنػي   ممػاوالحكمػة بالعػدؿ والرياضػيات . مف الضرور  ربػط الديمقراطيػةرغبن
  ـْكػالحُ  ضنػواع ضفضػؿ ىػذا ىػو عتقػد ضفضوات التي حصموا عمييػا. ]ا تعكس األص شمؿ جمي  األطراؼ كشركا  حقيقييف بنسبوت

  . عمون ضف ما يمكفبالنسبة ل ضعؼ اإليمافض ذاى  لكف ضمف الظروؼ السا دة
 

سعم ليدؼ واحدن اشعار الناس بػأنيـ ضقػؿ  ويحتػاجوف الػم مينيػيف ومؤسسػات وخبػرا   –بما في ذلؾ اسمو  – ‘التنوير ’ال كر 
  عدوىـ فػي القيػػاـ بميػػاـ الحيػاة  بمػػا فػػي ذلػؾ الػػتعمـ والشػػ ا  وتربيػة األط ػػاؿ والزراعػػة والتعبيػر والعبػػادة والسياسػػةوضكػاديمييف يسػػا

دارة شؤوفو  ليػا  النػاس   الت وؽ األختقػي لػد  الغػربييفاإليحا  بػىدؼ اإلعتف العالمي لحقوؽ اإلنساف ذو شقيفن  ...الحياة ا  وا 
الذ  يميز الحؽ  مبؿمبؿ العدؿ والتنوع في الحياة والتعددية في ال يـ وفي وسا ط التعمـ  و  ة جوىريضكبر ىو  وعما بأمور بانوية

 وفيـ. ومعرفة معنم ليؼالشراكة في تو  الحؽ في نوىو اض( اإلعتف وا يشمم)والذ   آخر اإلنساف ضكبر مف ض  حؽ
 

نقمػب األمػور فػي ضذىاننػا ونتحػرر مػف معظػـ األوىػاـ في رضيي الػم نيايػة الطريػؽ. الوضػ  فػي العػالـ يضػطرنا ضف  البشرية وصؿ
ربمػا تكػوف لػذا  والسمـو والخرافات التي نشرتيا ضوروبا حوؿ العالـ ختؿ القروف الخمسة الماضية والتي استبطناىا وكأنيػا تقػدـ. 

اب العاليػػة  فػػػي شػػػتم الشػػيادات والمناصػػػب واأللقػػػبمػػػا فػػػي ذلػػؾ الخبػػػرا  والمينيػػػيف و  نقطػػة البدايػػػة األنسػػب ىػػػي الشػػػؾ بػػالرموز 
اانتخابػػػات(  والتعمػػػيـ  ن  والديمقراطيػػػة )بأداتيػػػا(منطػػػؽ البنػػػا يأداتيػػػان الب)المجػػػاات. ومػػػف بػػػيف ىػػػذه الرمػػػوز ضيضػػػا الرياضػػػيات 

 والتقييـ )بأداتون مقارنة الناس عمم خط عمود (.لغة الكتب المقررة(   نالرسمي )بأداتو
 

ىمالػو  فػي نػواحي ضخػر . ا يمكػف لمبشػرية ضف تسػتعيد عافيتيػا وحكمتيػا وقػدرتيا عمػم البقػا  ا معنم لمحاربػة الشػر فػي ناحيػة وا 
في ظؿ ىيمنة ال كر الذ  ييدؼ الم اخضاع الطبيعػة والبشػر  وفػي ظػؿ ضنػو ضصػب  مػف الصػعب ضف يقػـو شػخص بعمػؿ شػي  

 اذا لـ يكف مقرونا بمسابقة وجا زة. مف الصعب تخيؿ تخريب لمبشر ضعمؽ مف ىذا.
 

  كنا ك مسطينييف مف ضكبر الشعوب الياما لمكبيريف حوؿ العالـ. وربما تكوف قضيتنا مف ضكبر القضايا الحّية في 1148ـ منذ عا
. يػر  كبيػروف ضف ىػذا الػدور وىػذه الحيويػة ىبطػا مػؤخرا. مػا ضراه ىػو غيػر ذلػؾ. ضر  الػدور والحيويػة المػذيف يمكػػف ضف  عػالـ اليػـو

ضر  ضنو األىػـن انتػزاع ضن سػنا مػف الكولونياليػة المعرفيػة  والػذ  يبػدض بػالتحرر مػف اإلدراؾ بػأف  نغذييما حاليا يكمناف في فمؾ آخر



التخريػػب فػػي سػػيطرة و كانػػت لمدوات األمعظػػـ  وىػػو ادراؾ يخمػػط بػػيف األدوات والجػػوىر. مػػف الجػػدير بالػػذكر  ضفضوروبػػا متقدمػػة  
ولعؿ تعابير مبؿ "جودة التعميـ" )بدؿ معرفػة  ٍؿ كميا مف الحكمة(.العمؽ )والمباؿ الذ  ضذكره دوما ىو السي وف كإنجاز عممي خا

قبػؿ ضف  .دؿ المعارؼ في المجتم ( توّض  مػا ضعنيػو بػدور الكممػات واإلدراؾ فػي عمميػة التخريػبنافعة( ومبؿ "مجتم  معرفة" )ب
إلخواف ضو ضدىـ؛ ضمريكػا مػ  تخريػب ضمريكا ليست م  اضىمية اإلدراؾ في فيمنا لما يجر . عمم ذكر مباا آخر   ضود ضف ضضنيي

كػتـ تت ػّوه  ض و ضمريكػا   أ  عمػؿ تقػـو بػوفػ. كما مّزقػت وخّربػت معظػـ األمػاكف التػي دخمتيػا وتػدّخمت فػي شػؤونيا وتمزيؽ مصر
ي لف تغ ر لشباب مصر اليػاميـ لشػباب نيويػورؾ فػ ضمريكاىدفو التمزيؽ والسيطرة. لكف ىناؾ ُبْعد  آخر في عتقتيا بمصر.   بو

%"  والػذ  11الصػراع فػي العػالـن "نحػف اؿ  يمّخص آخر شعاراو  شعار "الميداف ىنا"  حركتيـ "لنحتؿ ووؿ ستريت" حيث حمموا
  مصػا ر البشػر. لػذا تحّكمػوف فػيالػذيف ي ـ% في "ووؿ ستريت" وشػركاى1ىو بيف شعوب العالـ واؿ  الجوىر  الصراع يعني ضف

 .2011يناير  25ما حدث في  تشويومزيؽ مصر و كؿ جيدىا لت ض  ضمريكاتمف الطبيعي ضف 
 


