
ــي فـــــي عـــودتـــه  ــربــ ــغــ ــاتــــب املــ ــكــ ــده الــ ــ ــ ــؤّك ــ مـــــا يــ
ـــه لـــم يــِف 

ّ
ــّس بـــأن ــمــا أحــ

ّ
إلـــى الــكــتــب ذاتـــهـــا كــل

ها في االشتغال. فما 
ّ
النصوص القديمة حق

ــــي، ومـــا أعــظــم بالغة  أغـــزر كــنــوز الــنــقــد األدبـ
 
َ
ابها املعرفة

ّ
العصور املاضية، التي ينقل كت

نّصًا  ه 
َ
ف

ّ
م مؤل

ِّ
ُيعل الــذي ال  النصَّ  ويعتبرون 

هامشيًا.
ــالع 

ّ
ــه ال بــّد للباحث من االط

ّ
يــرى كيليطو أن

الــعــربــي.  لـــدراســـة األدب  الــغــربــي  عــلــى األدب 
من موقعه الشخصّي، لم ينتقل كيليطو من 
ما كــان مقيمًا في أدَبــْن 

ّ
ثقافة إلــى أخــرى، إن

توّجٌه  ولــديــه  تن، 
َ
غ

ُ
بل يكتب  نفسه.  بالوقت 

ــزدوج لــلــبــصــر؛ بـــصـــٌر يــلــتــفــت بــالــضــرورة  ــ مــ
شـــرقـــًا عــنــدمــا يــكــتــب بــالــعــربــيــة، وغـــربـــًا، أو 

شماال، إن كتَب بالفرنسية.
ــدورًا، »فـــي جـــّو مـــن الــنــدم  ــ فـــي آخـــر كــتــبــه صــ
البحث  »إن  كيليطو:  يقول   ،)2020( الفكري« 
األدبــي، والقراءة بشكل شامل، تغدو عملية 
تعديل مستمرة، فمن أجل االمتثال للنموذج 
األجنبي نقوم تلقائيًا، وبحسن نية، بتقطيع 

النصوص أو تمديدها حسب الحاالت«.
 
ّ
، ألن

ً
يعتبر كيليطو دراسة نّص أدبي مغامرة

ه ال يعرف أين 
ّ
الدارس يعرف من أين يبدأ، لكن

ه تستحيل 
ّ
ه يعتقد أن

ّ
ستقوده خطاه؛ كما أن

ــة الــغــرابــة،  ــة األدب مــفــصــواًل عــن دراســ دراســ
فأحيانًا يكون املألوف جــّدًا هو سّر الغرابة. 
 على الناقد أن يبتعد أحيانًا عن األدب 

ّ
عدا أن

من أجل االقتراب منه وتناوله بصفة عميقة. 
وال يمكنه أن يــدرس التراث إذا لم يكن ملّمًا 
 
ّ
بـــاألدب الــحــديــث، والــعــكــس صحيح. ذلــك أن
ُيــــدَرس  ــدَرس فــي ضـــوء األدب، وقـــد  ــ ُيـ األدب 
فـــي ضــــوء عـــلـــوٍم أخـــــرى. يــقــول كــيــلــيــطــو إنــه 
الخالص  األدب   

ّ
أن بــارت  م بفضل روالن 

َّ
تعل

 تحليل نصٍّ أدبــي يقتضي 
ّ
ال وجــود له، وأن

معرفة األبحاث الحديثة في مجاالت أخرى. 
 َمن يكتب نّصًا أدبيًا َيخضع 

ّ
ويقول أيضًا إن

ألنـــســـاق ثــقــافــيــة وجــمــالــيــة وإيــديــولــوجــيــة 
محّددة، وقد ال يعي خضوَعه لها.

ـــف املــغــربــي أن الــكــتــابــة تفصله 
ّ
ــؤل يــذكــر املـ

م عن 
ّ
بــشــكــٍل مــا عــن ذاتــــه. فــهــو يكتب ليتكل

زه 
ّ
ٍر ال يــزول. ما يحف

َ
الكتب التي دمغته بأث

على الكتابة هو إظهار االمتنان تجاه الكتب 
، أســلــوٌب 

ٌ
الــتــي أبــهــرتــه. الــكــتــابــة عــنــده نــبــرة

عــلــيــه، وأن  يــحــافــظ  أن ينشئه، وأن  يــحــاول 
 املــطــلــوب مـــن الــنــاقــد أن 

ّ
يــصــونــه. يــقــول إن

 
ّ

ُيباِغت ويزعج، كما يجب أن يكون شعار كل
 من نفسك بحيث ال يعّوضك 

ْ
كاتب: »اجعل

زم تشبيهه بكاتب، 
ّ
أحــد«. وإذا كــان من الـــال

مونتاين  الفرنسي  مــن  أفــضــل  يــرى  ال  فهو 
ـــ 1592( الـــذي كـــان يــكــتــب، عــلــى حــّد  ـ  1533(

قوله، »بالقفز والوثب«.
الــقــراءة عند كيليطو هــي إعـــادة قـــراءة، تلك 
وتــآزرًا   

ً
حركة مشتركًا،  مسارًا  تفترض  التي 

أو مع كائنات  عاشرهم 
ُ
ن قــّراء  وتضامنًا مع 

بــّد  كــتــابــًا، ال  الــقــارئ  نــحــّبــهــا. فعندما يفتح 
 كيانه، بمقروئه، بزمنه 

ّ
من التوجه إليه بكل

وثقافة عصره. والقارئ عند كيليطو هو َمن 
اب أن 

ّ
الكت  على 

ّ
أن يخلق شــروط األدب، كما 

يخترعوا قّراءهم.
ة الــجــاحــظ، ذاك الــنــاثــر  ــراء ــ أحــــبَّ كــيــلــيــطــو قـ

غادة الصنهاجي

يمكن إدراك تعريٍف للنصِّ األدبي: 
ـــج. وتـــاريـــخ 

َ
ــال ــعـ ــا ال يــفــتــأ ُيـ ــه مـ ــ ـ

ّ
إن

الــفــتــاح كيليطو  عــبــد  عــنــد  األدب، 
اليوم ذكــرى ميالده  الــذي تصادف  ــ   )1945(
 مـــراجـــعـــٍة مــتــواصــلــة. عــنــدمــا يعيد 

ُ
ـــــ تـــاريـــخ

كيليطو قـــراءة كــتــابــاتــه، تــبــدو حــالــة املــرض 
هي األصل، والعافية مجّرد فرع. يتعّن، إذًا، 
 ال نهاية لهذا 

ّ
عالج النصوص مع اليقن بأن

بأنه يرتعب من  يقّر  كــاتــٌب  الــعــالج. كيليطو 
إعادة قراءة ما كتبه؛ وأحيانًا، حن يطالعه، 
ــف هــذا 

ّ
 فــي نــفــســه: »هـــل أنـــا مــؤل

ً
يــرتــّج قــائــال

الــــنــــص؟«. وهــــو أيـــضـــًا الـــقـــائـــل: »يــنــبــغــي أن 
ص من كتاباتنا«.

ّ
م التخل

ّ
نتعل

 ،)2014( »مــســار«  كــتــابــه  فــي  كيليطو،  يــذكــر 
ى قــواًل يعود إلــى أحد 

ّ
أنــه كــان يــوّد أن يتبن

أديناور،  كونراد  ه 
ّ
ويظن األملــان،  السياسين 

الــذي تساءل يومًا: »فيَم أنا معنيٌّ بما قلته 
بــاألمــس؟«. الحذف في الكتابة عند كيليطو 
ــادة، إضـــافـــة. هــو عملية  ــ لــيــس نــقــصــًا، بــل زيـ
 
ّ
ــرى بـــأن ــة بــالــنــســبــة إلـــيـــه. يـ ــروريـ ـــاءة وضـ

ّ
بـــن

الكتابة ال   
ّ
إتــالفــهــا، وبـــأن فــي  الكتابة  حــيــاة 

 باملحو.  
ّ

تكون إال
أعــســر مــا فــي األدب هــو الــحــديــث عــنــه، وهــذا 

الجزائر ـ العربي الجديد

ــاٌت حـــــــول ضــعــف  ــ ــظـ ــ ــــالحـ ـــــثـــــار مـ
ُ
ــيــــرًا مـــــا ت ــثــ كــ

الــنــصــوص األدبــيــة الــتــي تتضّمنها املــقــّررات 
ر  تتغيَّ تنفكُّ  ال  والتي  الجزائر،  في  الدراسية 
بـــدعـــوى إدخــــــال إصــــالحــــاٍت عــلــى املــنــظــومــة 
الــتــعــلــيــمــيــة. وهــــــذه املــــالحــــظــــاُت تــنــتــهــي فــي 
ل حول معايير اختيار 

ُ
العادة إلى طرح تساؤ

ِمـــــن دون تـــقـــديـــم إجـــابـــات  تـــلـــك الــــنــــصــــوص، 
وافـــيـــة لــهــذا الـــتـــســـاؤل. تــحــت عـــنـــوان »الــنــصُّ 
ــي فــــي الـــجـــزائـــر:  ــدرســ ــي فــــي الـــكـــتـــاب املــ ــ ــ األدبـ
الــحــضــور واألشــــكــــال«، ُيــقــيــم »مـــركـــز الــبــحــث 
والثقافية«  االجتماعية  األنثروبولوجيا  في 
 علمية 

ً
ــران، غـــرب الــجــزائــر، نــــدوة بمدينة وهــ

تنطلق عند التاسعة من صباح األحد املقبل، 
إبــريــل 2021، بمشاركة عـــدٍد من  نــيــســان/   11

الباحثن واألكاديمّين الجزائرّين.
الــنــدوة ضمن مشروع بحثي  تندرج أشغال 

 نـــصـــوٍص 
ُ
ــة ــ ــدّونــ ــ ــنـــوان »مــ ــعـ ــز بـ ــركــ أطـــلـــقـــه املــ

ــيـــة«،  ــمــي الـــُكـــتـــب املـــدرسـ
ّ
أدبـــيـــة لـــفـــائـــدة مــعــل

 حضور 
َ
ن مــســألــة

َ
والـــذي تــنــاول خــالل سنت

ــي الـــكـــتـــاب املـــدرســـي  ــة فــ ــ ــيـ ــ الـــنـــصـــوص األدبـ
التوفيق  وقــاَرب محاوالت  الثانية،  للمرحلة 
ــايـــات الــبــيــداغــوجــيــة الـــتـــي يحتكم  ــغـ بـــن الـ
ِمن جهة، وبن  املدرسية  الُكتب  إليها معّدو 
 بطبيعة النّص 

ُ
األبعاد الجمالية التي ترتبط

األدبي ِمن جهة ثانية. وضمن هذا املشروع، 
نـــجـــزت الــعــديــد ِمـــن األبـــحـــاث الــتــي تــنــاولــت 

ُ
أ

ــق بــقــضــايــا مــثــل 
َّ
مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة؛ تــتــعــل

نــدواٌت  قيمت 
ُ
وأ واملواطنة،  الوطنية،  الهوية 

العام  نهاية  ظمت 
ُ
ن  

ٌ
نـــدوة بينها  ِمــن  علمية 

2019 تحت عنوان »الكتاب املدرسي وسؤال 
املواطنة في الجزائر«.

للنقاش؛  محوَرين   
ُ
الــجــديــدة  

ُ
الــنــدوة وتقترح 

»الــنــصــوص األدبــيــة في  يحمل األّول عــنــوان 
الــكــتــاب املــــدرســــي«، وُيــعــالــج املـــشـــاركـــون فيه 
ــنـــص األدبـــــــي فــــي الــكــتــاب  مـــســـألـــة حـــضـــور الـ
ــاّدتـــي الــلــغــة الــعــربــيــة  ــمـ ــي الـــخـــاص بـ ــدرســ املــ

عالج ما ال يُشفى

تتناول الندوة، التي 
ُتقام غدًا األحد، مسألة 
حضور النصوص األدبية 

في الكتاب المدرسي 
الجزائري، كما تطرح 

المعايير التي تتحّكم في 
اختيارها

تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة ذكرى 
ميالدها، في محاولة 

إلضاءة جوانب أخرى 
من شخصيتها أو من 

عوالمها اإلبداعية. 
تصادف اليوم، العاشر 

من نيسان/ أبريل، ذكرى 
ميالد الكاتب والناقد 
المغربي عبد الفتّاح 

كيليطو )1945(

تعيدنا لعبة 
تجريبية، أطلقها 

فريق من »معهد 
ماساتشوستس 

للتكنولوجيا«، إلى 
المربّع األّول من 

التساؤل حول العالقة 
بين األخالق والتقنية

الكتاب المدرسي في الجزائر سؤال المعايير

في الحيرة بين طبيعة واحدة أو طبائع بشرية

عبد الفتاح كيليطو الكتابة بوصفها امتنانًا

ما يحّفزه على 
الكتابة إظهارُ االمتنان 

تجاه أعمال أبهرته

يجري، خالل الندوة، 
عرض نتائج دراسة 

ميدانية حول 
الكتب المدرسية

القرارات األخالقية 
اختلفت باختالف 

الجغرافيا والثقافة

ال تكون الكتابة 
إلّا بالمحو، وكأّن حياتها 

في إتالفها

الكاتب  لعالقة  فهمه  عن  حديثه  في 
في  كيليطو،  الفتاح  عبد  يقول  بعمله، 
»مسار«  ــحــواري  ال كتابه  إجــابــات  إحــدى 
يكتب  فيما  غائٌب  »المؤلّف  إنـّـه   ،)2014(
ــذه  كــشــخــص، وحـــاضـــرٌ كـــصـــورة، وه
الصورة تكاد تكون بال عالقة مع المؤلّف 
المؤلّف  يعتبر  َمن  نجد  ولذلك  الواقعي. 
وال  به  يَسمع  أن  يجب  الُمِعيِدي،  كالطائر 
بعنوان  المغربي  الكاتب  تأثّر  وقد  يــراه«. 
الفرنسي  للشاعر  عاريًا«  غدا  وقد  »قلبي 
ربما  الصورة  »هذه  فقال:  بودلير،  شارل 

هي الكتابة«.

كطائٍر تسمعه وال تراه

2425
ثقافة

ذكرى ميالد

متابعة

إطاللة

فعاليات

وللخطاب  لالختالق  املتحّمس  االستثنائي، 
 ُيمتعه، فيعيد كيليطو 

ٌ
ف

ّ
املنحول؛ وهو مؤل

 الجاحظ يقول 
ّ
عة. وألن

ّ
قراءته وبطريقة متقط

 الناس، 
ّ

 على الكاتب أن يعتبر الناس، كل
ّ
إن

 )العاقل( أاّل ينسى 
َ

أعداًء له، ويوصي الرجل
، فإن كيليطو يتساءل:   القارئ عــدوٌّ

ّ
ن

ّ
أبــدا بــأ

ا سنكون، أفرادًا وجماعات، من دون 
ّ
»ماذا كن

آليات  لفهم  »مــحــاَولــة  فــي  الفرنسية،  والــلــغــة 
ـــرات التي 

ّ
انــتــقــاء الــنــصــوص واســتــقــراء املـــؤش

ر 
ّ
تتأث قــد  والــتــي  االنتقائية،  هــذه  فــي  تتحكم 

ف أو املؤّسسة أو املنظومة 
ِّ
بأيديولوجيا املؤل

ــع 
ُ

الــقــيــمــيــة أو الــغــايــات الــتــعــلــيــمــيــة، وتــمــوض
رات، 

ّ
ي الجمالي ضمن هذه املؤش

ّ
الجانب الفن

ــي وصــنــاعــة 
ّ
ــرح أهــمــيــة الــتــلــق ــى طــ  إلــ

ً
إضــــافــــة

ي عند التلميذ، ِمن خالل البحث في 
ّ
الذوق الفن

وتحقيق  الفنية  الذائقة  تطوير  ميكانيزمات 
من.

ّ
االمتاع«، وفق بيان املنظ

قام الجلسة األولــى التي 
ُ
ضمن هذا املحور ت

ســهــا األكــاديــمــي محمد حــيــرش بــغــداد، 
ّ
يــتــرأ

»االنتقائية  هـــي:  أوراق؛  ثـــالث  فيها  م  ـــقـــدَّ
ُ
وت

فــي الــنــصــوص األدبــيــة فــي الــكــتــاب املــدرســي 
ملــرحــلــة الـــثـــانـــوي: قـــــراءة فـــي نــتــائــج دراســــة 
ــيـــة  إحــصــائــيــة« لــفــوزيــة بــوغــنــجــور، و»األدبـ
والبعد الثقافي في النص املدرسي« لفتيحة 
فــرحــانــي، و»كــيــف نــطــّور ذوق الـــقـــراءة لــدى 
ـــخـــتـــتـــم الــجــلــســة 

ُ
ــفـــل« ألحـــمـــد تـــيـــســـا، وت الـــطـ

وُيناقش  ملياني.  حــاج  لألكاديمي  بتعقيب 
املــحــور الــثــانــي، الـــذي يحمل عــنــوان »إنــتــاج 
الــكــتــاب املـــدرســـي فـــي الـــجـــزائـــر«، ســـيـــرورات 
املــدّونــات،  واختيار  املــدرســي  الكتاب  تأليف 
اعـــتـــمـــادًا عــلــى تـــجـــاُرب الــتــألــيــف واملــراجــعــة 
عمل  نتائج  عــرض  سيجري  كما  والتقييم، 

ميداني قام به املركز في هذا املجال. 

ــ  بيترارك  تعّجب  في  يــرى  كما  خصومنا؟«. 
الذي لم يكن يحب العرب: »عجبًا، بعَد العرب 
ال يجوز أن يكتب أحــد!« ــ أنه قد منح العرب 

من خالل هذا التعّجب تقديرًا كبيرًا.
وجد كيليطو في كتابات أبي العالء املعّري، 
 ثــقــافــيــة 

ً
الـــشـــاعـــر الــعــظــيــم األعــــمــــى، خــلــفــيــة

 سخريٍة فريد. 
ّ
فلسفية واضحة، ممزوجة بفن

ــان ُيـــعـــاب عــلــيــه أنــه  فـــقـــراءة املـــعـــري ـــــ الــــذي كـ
 عن َسْير في متاهة.

ٌ
صاحب فكر حر ــ عبارة

ــَع أســئــلــة«  نـــقـــرأ فـــي كـــتـــاب »كــيــلــيــطــو مـــوضـ
بنقل  يتعلق  فيما  عــاشــور،  ألمــيــنــة   )2017(
إدراك  الجامعة،  فــي  طلبته  إلــى  األدب  عشق 
ه، لكي ال يبتعد املرء عن الصواب، 

ّ
كيليطو أن

د األمور، 
ّ
 يعق

ّ
ينبغي أن يظل متواضعًا، وأال

باقة؛ وذلك 
َ
فاملهّم هو مقاربة العمل األدبي بل

بأن يجعل نفسه في خدمة العمل، وأن يجّرب 
 وفرضياٍت متعّددة 

َ
عب بأوراق

ّ
مع الطلبة الل

لــلــتــأويــل. ويــذكــر قـــواًل ملــاالرمــيــه: »لــن تمحَو 
 لغوته 

ً
ــدًا«، ومــقــولــة ــ  أبـ

َ
 الــنــرد الــصــدفــة

ُ
رمــيــة

في »فاوست«: »أنا من الشيخوخة بحيث ال 
يمكنني أن أقتصر على اللعب، ومن الصغر 

 بال رغبات«.
ّ

بحيث ال يمكنني أن أظل

كــيــلــيــطــو،  عـــنـــد  األدب،  اكـــتـــشـــاف  يـــكـــن  لــــم 
 عن الصور. ففي كتابه »خصومة 

ً
منفصال

الصور  التقاط  إلــى  عمد   ،)2005( الــصــور« 
ــًا مــــجــــمــــوعــــة قــصــصــيــة  ــ ــّونـ ــ ــكـ ــ الــــــهــــــاربــــــة، مـ
بــيــنــهــا ِصـــــالت عـــديـــدة ذات طـــابـــع ســـردي 
ــقــــراءة  ــي، تـــســـمـــح لـــلـــقـــارئ بــ ــاتــ ــوعــ ومــــوضــ
ــه 

ّ
بــأن ــة. ويــوضــح كيليطو  املــجــمــوع كـــروايـ

يــتــعــن الــبــحــث عـــن نــــوع يــمــّكــن مـــن قــــراءة 
الـــنـــصـــوص بــشــكــل مــســتــقــل ويـــحـــافـــظ، في 
الوقت نفسه، على خيط ناظم فيما بينها. 
 واحـــدة، 

ً
فــفــي الـــروايـــة نــبــذل املــجــهــود دفــعــة

األمــر بمجموعة قصصية،  ق 
ّ
يتعل وعندما 

 
ّ
ـــه فن

ّ
ينبعث القلق عند بــدايــة كــل قــصــة. إن

 يفتح 
ّ
الحديث عن الــذات عْبَر اآلخــريــن؛ فــن

ـــارئ مــــجــــااًل لـــلـــتـــســـاؤل إذا كــانــت  ــقـ ــام الــ ــ أمــ
 لــلــواقــع، أم أنــهــا، على 

ً
الــشــخــوص مــواِكــبــة

هلوس وتسبح في الخياالت.
ُ
العكس، ت

)صحافية وكاتبة من املغرب(

لقاء األدب والبيداغوجيا

الذكاء االصطناعي وأسئلة األخالق

السبت في »قاعة الطاهر شريعة« بمدينة  اليوم  يُعرض عند الخامسة من مساء 
برهان علوية  اللبناني  للمخرج  اللقاء   - بيروت  العاصمة فيلم  الثقافة في تونس 
)الصورة( ضمن برنامج المكتبة السينمائية التونسية لشهر نيسان/ أبريل الجاري الذي 

انطلق األربعاء الماضي تحت شعار »علوية: شاعر الهوامش والمنفى«.

في  والرقص  ساورا  كارلوس  معرض  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثالثين  حتى 
»مركز فرنان غوميز الثقافي« في مدريد، والذي افتُتح في األول من الشهر الجاري. 
يضّم المعرض أعماًال للفنان اإلسباني )1932( تعكس رؤيته لثالثية الجسد والحركة 

والفضاء التي قّدمها في أفالمه السينمائية وصوره الفوتوغرافية.

 32 »رؤى  في  روحانيات  معرض  اإلثنين  غد  بعد  مساء  من  الخامسة  عند  يًفتتح 
للفنون« بعّمان، والذي يتواصل حتى العشرين من أيار/ مايو المقبل. يضّم المعرض 
المدرسة  الحديثي بحروفيات تحاكي  حارث  أعماًال ألربعة تشكيليين عراقيين هم 
وعماد  مفاهيمية،  تصورات  يعتمد  الذي  )العمل(  محمد  وجاسم  التقليدية، 

الظاهر بمنحوتات توّظف الخط العربي، وعلي العبادي بزخارف هندسية.

إعداد  من  المتحّول،  مسرحية  السبت  اليوم  مساء  من  السادسة  عند  ُتعرض 
إسماعيل إبراهيم، على مسرح وزارة الشباب في القاهرة. العمل يحاكي  وإخراج 
إلى  باالستناد  الكوميدية  الذي قّدم عشرات األعمال  الفرنسي موليير،  الكاتب  سيرة 
تراجيديا شخصية تجسدت بتعرّضه إلى القمع والسجن أكثر من مرّة خالل مسيرته.

دارا عبداهلل

فـــي عــــام 2014، قـــــّرر فـــريـــق مـــن »مــعــهــد 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا« فــي 
الواليات املتحدة األميركية إطالق موقع 
 Moral Machine اسمه  إلكتروني بسيط 
 يــقــوم 

ٌ
)مــاكــيــنــة أخـــالقـــيـــة(. املـــوقـــع لــعــبــة

 عن سّيارة ذاتية 
ً
املرء بالقرار نيابة فيه 

ــاران: إّمـــا  ــيـ الــحــركــة. الــســيــارة أمــامــهــا خـ
أن تــبــقــى عــلــى مــســارهــا وتــقــتــل خمسة 
 تــنــحــرف عـــن مــســارهــا 

ْ
أشـــخـــاص، أو أن

وتقتل شخصًا واحدًا فقط، والالعب هو 
مــن يــقــّرر حــصــول االنـــحـــراف مــن عــدمــه. 
ــذه الـــتـــجـــربـــة الـــشـــهـــيـــرة فــــي الــفــلــســفــة  ــ هـ
معروفة  صــارت  النفس  وعلم  األخالقّية 
بالفلسفة،  املهتمن  دوائـــر  خــارج  فعليًا 
وهــي مذكورة ألّول مــّرة من ِقبل الكاتبة 
ــارفـــس تــومــســون  األمــيــركــيــة جـــوديـــث غـ
)1929- 2020(، في ورقة فلسفّية منشورة 
ــام 1976. مــطــلــوٌب مــن كــل مــشــارك في  عـ
 يــعــطــي مــعــلــومــاٍت عـــن نفسه 

ْ
الــلــعــبــة أن

ــهــا مــكــان اإلقـــامـــة. نــّيــة الــفــريــق 
ّ
لــيــس أقــل

ما  استقصاء ميداني ملعرفة  إجـــراء  هــي 
البشر  القرارات األخالقّية لدى  إذا كانت 
تختلف باختالف األمكنة التي يعيشون 
فــيــهــا، والــــوقــــوف عــلــى تــأثــيــر ذلــــك على 
أخـــالقـــيـــات وســـيـــاســـات تــصــمــيــم الـــذكـــاء 

االصطناعي.
اإلقــبــال  املــوقــع، تضاعف  إطـــالق  بمجّرد 
فيروسّي.  بشكل  واللعب  املشاركة  على 
بــعــد 4 ســـنـــوات، قـــام مــاليــن األشــخــاص 
من 233 دولــة ومنطقة حــول العالم بـ40 
على  اطالعي  عند  لعب.  محاولة  مليون 
 هــذه أكبر 

ّ
نتائج هــذه الــدراســة، قيل بــأن

تــاريــخ  فــي  أجــريــت  دراســــة استقصائّية 
الفلسفة األخالقية على اإلطالق. الدراسة 
للقراءة  متاحة  ونتائجها  ليست سرّية، 
األمـــيـــركـــيـــة   Nature مــجــلــة  ــي  فــ الـــعـــامـــة 
، ولــهــا 

ً
املـــعـــروفـــة. الــلــعــبــة مـــطـــّورة قــلــيــال

سيناريوهات مختلفة ومتعّددة، تعطي 
مــعــلــومــات أكـــثـــر عـــن »طــبــيــعــة« األفـــــراد 
الذين تتّم املقارنة بينهم. فالسّيارة ذاتّية 
 بــن الــرجــال والنساء، 

ً
القيادة تــقــّرر مـــّرة

ومّرة بن البشر والحيوانات، ومّرة بن 
الشباب وكبار السن، ومّرة بن األغنياء 
والفقراء، ومّرة بن »امللتزمن« بالقانون 
و»غير امللتزمن« بالقانون، وغيرها من 

السيناريوهات.
عوامل  ثالثة  وأظــهــرت  مثيرة،  النتائج 

ــات حـــــول »طـــبـــيـــعـــة« األفــــــــراد،  ــومـ ــلـ ــعـ املـ
ورّكزوا بشكل أساسّي على هدف إنقاذ 
املــزيــد مــن األرواح عـــدديـــًا. فــي املــقــابــل، 
لم  الـــعـــددي  بــالــتــفــضــيــل  األرواح  ـــظ 

ْ
ِحـــف

يكن العامل املهيمن عند املشاركن من 
دوٍل أخرى.

والحال، أّكد الفريق البحثي ضرورة عدم 
أخذ نتائج الدراسة بشكل جّدي. النتائج 
 َمن يشاركون باللعبة 

ّ
حتمًا منحرفة، ألن

ــصــلــون بــشــبــكــة اإلنــتــرنــت، 
ّ
ــراٌد مــت ــ هـــم أفــ

ويـــمـــتـــلـــكـــون مـــعـــرفـــة مــســبــقــة ومــعــقــولــة 
 هذه 

ّ
بالذكاء االصطناعي، وبالتالي فإن

الــشــريــحــة لــيــســت كــافــيــة أبــــدًا لــبــنــاء أّيـــة 
الــدراســة  الفلسفة األخــالقــّيــة.  فــي  نظرية 
للنقاش بشكل  بداية  فقط، وهي  للتفّكر 
االصطناعي  الذكاء  أخالقيات  في  أعمق 

وسياسات التصميم بشكل عــام، وليس 
القيادة، خصوصًا  ذاتّية  السيارات  فقط 
 عــاملــنــا الــحــالــي صـــار قـــاب قــوســن أو 

ّ
أن

أدنــــى مـــن دخــــول حــقــبــة ســيــحــضــر فيها 
 مــنــاحــي 

ّ
ــل ــ الـــــذكـــــاء االصـــطـــنـــاعـــي فــــي كــ

الحياة.
امللياردير األميركي املثير للجدل، إيلون 
مـــاســـك، صـــاحـــب أكـــبـــر شـــركـــة لــصــنــاعــة 
إلــى هذه  القيادة، أشــار  السيارات ذاتــّيــة 
بالذكاء  مهووٌس  ماسك  أيضًا.  الــدراســة 
االصطناعي، ومشاريعه تقع على حافة 
الخيال العلمي، كزرع رقاقات إلكترونّية 
ــاغ، بــحــيــث تــســمــح بــإمــكــانــّيــة  ــ ــدمـ ــ فــــي الـ
ــلـــغـــوي بــن  الـــتـــواصـــل الـــصـــامـــت غـــيـــر الـ
الــدراســة  نتائج  تعميم  أمكن  إذا  البشر. 
 الــــســــيــــارات ذاتـــيـــة 

ّ
ــإن ــ بــحــســب مــــاســــك، فــ

ــخــذ 
ّ
 تــت

ْ
ــي الـــصـــن عــلــيــهــا أن الــــقــــيــــادة فــ

الـــقـــرارات  قـــــرارات أخــالقــيــة مختلفة عـــن 
ـــخـــذهـــا الــــســــيــــارات نــفــُســهــا فــي 

ّ
ــتـــي تـــت الـ

. وهذا يفتح النقاش الساخن 
ً
أميركا مثال

مّرة أخرى حول األخالق: هل هي كونّية 
ــر، أم نــســبــويــة  ــبـــشـ  الـ

ّ
مــشــتــركــة بــــن كـــــل

تختلف من مكان إلى آخر.
)كاتب من سورية(

ــي الــــــقــــــرارات  ــ ــر فــ ــ ــبــ ــ لـــعـــبـــت الـــــــــــدور األكــ
ــخــذة مــن قبل املــشــاركــن: 

ّ
األخــالقــيــة املــت

االقتصادي  والوضع  الجغرافي  املوقع 
ــثـــقـــافـــي. املــــشــــاركــــون مــن  واالنــــتــــمــــاء الـ
ــل مــن  ــ ، هــــم أقـ

ً
ــثــــال ــان، مــ الـــصـــن والــــيــــابــ

ــل الـــشـــبـــاب.  ــ ــّحــــوا بـــكـــبـــار الـــســـن ألجـ ضــ
 الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات املــخــتــلــفــة، ال 

ّ
فـــي كــــل

عند   
ّ
الــســن كبار  على  للشباب  تفضيل 

الــبــلــديــن. املــشــاركــون مــن الــبــلــدان التي 
أكثر  هــم  الــفــردانــّيــة  النزعة  فيها  تغلُب 
مــن ضــّحــوا بكبار السن مــن أجــل إنقاذ 
البلدان  مــن  املــشــاركــون  بينما  الشباب. 
الــقــانــون كــانــوا  الــتــي يغيب فيها حــكــم 
أكــثــر املــتــســامــحــن مـــع الـــذيـــن يــعــبــرون 
الشارع بشكل »غير قانوني«، باملقارنة 
مـــع الـــذيـــن يــعــبــرونــه »قـــانـــونـــيـــًا«. عند 
املــشــاركــن مــن دول تعاني مــن فجوات 
اقتصادية كبيرة بن األغنياء والفقراء، 
لعبت املكانة االجتماعّية »املرتفعة« أو 
التمييز.  فــي  كــبــيــرًا  دورًا  »املــنــخــفــضــة« 
 املشاركن من البلدان التي تغلُب 

ّ
ولكن

ــة، وخــصــوصــًا  ــّيـ ــردانـ ــفـ فــيــهــا الـــنـــزعـــة الـ
املتحدة  والـــواليـــات  وبريطانيا  أملــانــيــا 
ــة، كــــانــــوا أكــــثــــر مــــن أهـــمـــلـــوا  ــ ــّي ــركــ ــيــ األمــ
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