


جواهر الكتب2

ات �سريعة  تعك�س حياة وثقافات وكتابات »مالكومل جالدويل« ما ي�سهده عاملنا من متغيِّ
بداأ  اأمريكا.  قة، فقد ولد يف بريطانيا، وترعرع يف كندا، وا�ستقرَّ يف  وروؤى متفقة ومتفرِّ
نيويوركر«،  »ذا  اإلى جملَّة  ثمَّ حتول  بو�ست«،  »وا�سنطن  كاتبًا يف �سحيفة  ة  الفكريَّ حياته 
وما زال يكتب فيها منذ العام 1996. ا�ستهر »جالدويل« بتحليالته االجتماعيَّة وقراءاته 
امل�ستقبليَّة، ون�سر كتبًا ذاع �سيتها، ومنها: »اال�ستثنائيُّون وكيف ينجحون«، و»ملح الب�سر«، 
مع  ث  »التحدُّ بعنوان:  املقبل  �سبتمرب  �سهر  يف  التايل  كتابه  و�سين�سر  التحوُّل«،  و»نقطة 
الغرباء«، وي�سمُّ كتابه »ما راآه الكلب« الذي نعر�سه هنا، ت�سعة ع�سر مقااًل من اأ�سهر ما 

ن�سره يف »ذا نيويوركر«.
م »جالدويل« كتابه اإلى ثالثة اأق�سام هي: ق�سَّ

اد املهوو�سون والعباقرة ال�سغار، واأهم اأ�سحاب اإجنازات مرموقة  الق�سم الأول: الروَّ
ولكن مل ينالوا �سهرة كبية. هوؤالء لي�سوا اآين�ستاين اأو ت�سر�سل اأو نيل�سون مانديال الذين 
اأدوات املطبخ  اأ�سهر  اد املغامرين »رون بوبيل« )ُمرتع  اأ�سماءهم. من الروَّ خلَّد التاريخ 
اعة اخل�سراوات التي ا�ستهرت يف ت�سعينيات القرن املا�سي(، و»�سييل بوليكوف«  مثل قطَّ
اأم  طبيعي  �سعرها  »هل  ال�سهية  العبارة  و�ساحبة  االأمريكيَّة  والرتويج  الت�سويق  )رائدة 

ف �سعرها اخلا�س فقط يعرف ذلك!«(. م�سبوغ؟ م�سفِّ
د،  الق�سم الثاين: النظريَّات وتنظيم اخلربات: كيف يجب اأن ننظر اإلى ظواهر الت�سرُّ

وك »ت�سالنجر«؟  والف�سائح املاليَّة، والفواجع الكبية مثل انفجار املكُّ
عاتنا جتاههم؟ كيف نحكم  الق�سم الثالث: كيف نحكم على االآخرين وكيف ن�سوغ توقُّ
ومدى  املهني  وم�ستواه  االإجناز  على  قدرته  نقيِّم  وكيف  ذكائه،  اأو  �سخ�س  اأخالق  على 

احرتافيَّته؟
اجلدير بالذكر اأنَّ اهتمام »جالدويل« مل يكن من�سبًا على الق�سايا التي تناولها بعينها، 
د، بل ان�سبَّ على روؤيتنا اخلا�سة  مثل الف�ساد املايل وع�سق النا�س للكات�سب واأ�سباب الت�سرُّ
ر، وهل �ستتغيَّ اأحكامنا لو راأيناه باأعني االآخرين،  ونظرتنا اإلى تلك الظواهر وكيف �سنفكِّ

اأو مبعنى اأدق: بعقولهم؟
كل  وراء  ما  نوع  من  باأنَّ هناك حكايًة  نقتنع  لعلَّنا  االأفكار  بتوليد  ونبداأ  نرى جيدًا،  لكي 
اإ�سدارنا  طريقة  على  »جالدويل«  ز  ركَّ وقد  االأول،  امل�سلك  هو  وهذا  �سيء،  وكل  �سخ�س 
اأنَّ  يرى  وهو  احلقائق،  ا�ستجالء  �سعوبة  اإلى  نظرًا  يات  حتدِّ من  نواجهه  وما  لالأحكام 
بحاجة  كاًل  واأنَّ  وخاوية،  ُملَّة  االأ�سياء  معظم  باأنَّ  االعتقاد  اإلى  بطبيعته  ينزع  االإن�سان 
واحدة،  على  ي�ستقرَّ  اأن  قبل  التلفزيونيَّة  القنوات  ع�سرات  بني  ل  يتنقَّ فتجده  تغيي،  اإلى 
على  مفطورون  فنحن  اإحداها،  ي�سرتي  اأن  قبل  املكتبة  يف  الروايات  ع�سرات  ح  ويت�سفَّ
ة تلعب دورها يف عقل  التنقيح والتقييم واإ�سدار االأحكام على الدوام، وهذه غريزة اإن�سانيَّ
د  كل اإن�سان، يف كل زمان ومكان، يف ظلِّ فو�سى اخليارات والبدائل التي نعاي�سها، وهو يوؤكِّ
اأن على االإن�سان اأن يقاوم غرائزه وحتيُّزاته ليتمتَّع بعمق التفكي، وميزة التاأثي، وملكة 

التعبي، ومهارة التدبي، والقدرة على التغيي.
ة واملعرفة، فمن االأ�سخا�س الذين �سنقراأ  ا امل�سلك الثاين فهو اكت�ساف الفرق بني القوَّ اأمَّ
حكاياتهم كما رواها املوؤلِّف، �سن�سادف قلياًل من االأقوياء امل�سهورين، وكثيًا من اخلرباء 
العارفني، وطبقًا لـ»جالدويل« علينا اأن نكرتث وُنعنى اأكرث باملبدعني ال�سجعان والعباقرة 
ال�سغار، فالق�س�س والنجاحات احلقيقيَّة ال ت�سكن القمم، بل تبداأ يف مكان من االأعماق 
ومن منت�سف الطريق، وكاأنَّه يريد اأن يقول اإنَّ هناك من ي�ستهرون وُيبَهرون الأنَّهم �سعدوا 
رون املتطلِّعون والطاحمون فقد �سعدوا القمم ليوا العامل. ا املوؤثِّ القمم لياهم العامل، اأمَّ

روؤية »جالدويل« مالكومل جالدويل وكتابه 
»ما راآه الكلب.. ومغامرات اأخرى«

تورنتو  جامعة  خريجي  اأحد  ارحتل   ،1984 عام  يف 
درجاته  تكن  مل  االأمريكية.  اإنديانا  والية  اإلى  الكندية 
كما  العليا،  الدرا�سات  ال�ستكمال  يكفي  مبا  جيدة 
اإعالنية عدة، ما جعل طموحه وف�سوله  رف�سته وكاالت 
�سيء  »جلالدويل«  يبَق  مل  ر.  تتبخَّ الغريبة  وطروحاته 
�سوى الكتابة؛ فراح ميار�سها لتنفجر مواهبه يف رحابها. 

�سحيفة  يف  مبتدئ  كاتب  من  »جالدويل«  ل  حتوَّ بعدها 
»نيو  جملة  اأعمدة  اإلى  اإنديانا  يف  �سبيكتيتور«  »اأمريكان 
ينت�سر  و�سيته  ي  يدوِّ ا�سمه  بداأ  االنت�سار،  وا�سعة  يوركر« 
ومنذ  خيااًل،  الروائيني  غي  جيله  كتَّاب  اأو�سع  كاأحد 
ذلك العام األَّف »جالدويل« اأربعة من اأكرث الكتب مبيعًا، 
لت�سنيف  تاأثيًا طبقًا  �سخ�سية   100 اأكرث  واأ�سبح من 

جملة »تامي« ال�سنوي. 

يتناول  اأق�سام؛  ثالثة  اإلى  الكتاب  هذا  »جالدويل«  م  ق�سَّ
و�سغار  »املهوو�سون  عليه  اأطلق  ما  منها  االأول  الق�سم 
اأ�ساليب  الثاين  الق�سم  ويتناول  العباقرة«،  املفكرين 
اإلى  الثالث  الق�سم  ق  يتطرَّ بينما  اخلاطئة،  التفكي 
منتجني  �سيكونون  هل  النا�س:  من  عه  نتوقَّ اأن  ميكن  ما 
فنية  اأعمال  ابتكار  ي�ستطيعون  هل  واأكفاء؟  ومبدعني 
ل  ت�سجِّ واجلرمية؟  ال�سلبية  اإلى  �سيميلون  اأم  عظيمة؟ 
فبحثه  املذهل،  »جالدويل«  اأ�سلوب  معًا  الثالثة  االأجزاء 
هو  موؤثرًا  كتابه  يجعل  ما  لكن  وا�سحة،  وحججه  عميق 
�سمولية املو�سوعات وعمق الطروحات. ينتقل »جالدويل« 
ال�سعر  االآلية و�سبغة  اعة اخل�سراوات  من مرتعي قطَّ
�سيزار  الكالب  ب  مدرِّ جتربة  ليتناول  للده�سة  املثية 
اأطلق ا�سمه على م�سل�سل تلفزيوين واقعي،  ميالن الذي 
الذي  طالب«  »ن�سيم  املايل  واملحلل  الفيل�سوف  واإلى 
بافيت«  و»وارين  �سور�س«  »جورج  ا�سرتاتيجيات  عار�س 

ن ثروة طائلة.  اال�ستثمارية فكوَّ

يف  جالدويل  موؤلفات  كل  بني  امل�سرتكة  الفكرة  تتمثَّل 
كما  ال  االآخرين  منظور  من  العامل  ي�سرح  وهو  ده  تفرُّ
»كالبًا«  االآخرون  هوؤالء  كان  واإن  حتى  فقط،  هو  يراه 
يراه  العامل كما  الكالب. هذا هو  تدريب  اأو مبدعني يف 
�سخ�سياته  كل  تبدو  حيث  االآخرين،  باأعني  »جالويل« 
قوية وغريبة ومثية لالإعجاب وكاأنها م�ستوحاة من عامل 

الغرائب والعجائب. 

المؤلف
مالكولم 
جالديويل
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الكاتب  عليه  ونال   ،2000 العام  يف  ل«  املتجوِّ »البائع  مقال  ُن�ِسر 
»رون  رحلة  املقال  ُيناق�س  التايل.  العام  يف  �سحفيَّة  جائزة 
الحتياجات  اال�ستجابة  �سريع  اال�ستثنائي  ق  املُ�سوِّ ذلك  بوبيل« 
اعة  ال�سوق وُمرتع كثٍي من االأجهزة مثل »�سواية �سوتامي« وقطَّ

اخل�سراوات.
كان »رون بوبيل« رجاًل و�سيمًا، عري�س املنكبني، كثيف ال�سعر، وذا 
اأطراف  على  كوخ  يف  ي�سكن  وكان  جاحظة،  واأعني  بارزة  مالمح 
اأ�سجار  بها  حتيط  خ�سراوات  حديقة  وميلك  هيلز«  »بيفريل 
االأفوكادو من كل اجتاه. ينتمي »رون« اإلى جيل تقليدي ذي منط 
حياة ال ين�سجم متامًا مع معايي »بيفريل هيلز« الليرباليَّة، فهو 
ل حاماًل حقيبته، مرتديًا قمي�سًا و�سروااًل ريا�سيًا ب�سيطًا،  يتجوَّ
قون  واملت�سوِّ ة  املارَّ وكان  »ديني�س«،  مطعم  على  بكرثة  د  ويرتدَّ
وكان  يوميًا،  اللحوم  اأو  االأ�سماك  اأو  الدواجن  ي�سرتي  وهو  يرونه 
يبيع  الأنَّه  �سواه  ا  عمَّ له  وُيف�سِّ »كو�ستكو«  متجر  يف  الت�سوُّق  ل  يف�سِّ
املتاجر  يف  دوالر   1.49 مقابل  للرطل  �سنت   0.99 ب�سعر  الدواجن 
هًا  الكربى االأخرى، وكثيًا ما �سوهد وهو يحمل م�سرتياته متوجِّ
د باأحدث االأجهزة  نحو مطبخه الوا�سع املطلِّ على الوادي، واملُزوَّ
وامل�ستلزمات، الذي يغ�سُّ باأكرث من األف وخم�سمائة زجاجة من 
وجتمعه  الزاوية،  يف  معلَّقة  زيتيَّة  و�سورة  الفاخر،  الزيتون  زيت 
بزوجته الرابعة »روبن« )وهي عار�سة اأزياء �سابقة يف هوليوود( 
ى »رونكو  اإ�سافًة اإلى طفلتهما »كونتي�سا«. امتلك »رون« �سركة ت�سمَّ
ف، وُم�ستوَدعني كبيين  لالخرتاعات« ت�سمُّ اأكرث من مائتي موظَّ
يف كاليفورنيا. قامت ال�سركة يف واقع االأمر على جهود �ساحبها 
حول  يلتئمون  كانوا  الذين  اأ�سدقائه  وبع�س  فيه  وموظَّ »رون« 
�سوؤون  يف  معهم  ويتناق�س  احل�ساء  لهم  ليطهو  ال�سخم  مطبخه 

العمل وجمريات احلياة. 
من  جمموعة  رون  اخرتع  االأخية،  الثالثني  ال�سنوات  مدى  على 
ر  ف الطعام االإلكرتوين وحُم�سِّ م�ستلزمات املطابخ من بينها جُمفِّ
ارة  املعكرونة والنقانق االأوتوماتيكي الذي يحتوي على حَمامل دوَّ
امل�ساد  الزجاج  �سناعة  يف  امل�ستخدمة  املواد  نف�س  من  عة  ُم�سنَّ
للر�سا�س، وقاده اإلهامه اإلى تقدمي مزيٍد من االخرتاعات بوتية 
ثابتة، ويف �سهر اأغ�سط�س عام 2000 اخرتع �سوية »�سوتامي« التي 
»اآالن  اليمنى  ذراعه  اأو  وزميلة  هو  كان  عري�سة.  �سهرة  قت  حقَّ
التي  واخللط  اخلبز  ماكينة  تطوير  على  يعمالن  اآنذاك  باك�س« 
مت لت�ستوعب ع�سرة اأرطال من اأجنحة الدجاج اأو اال�سكالوب  مِّ �سُ
ة باأكملها،  ماها الإجناز املهمَّ اأو الروبيان اأو �سرائح ال�سمك، و�سمَّ

كمزج البي�س والدقيق وُفتات اخلبز وتغطية اللحم اأو الدجاج اأو 
اأيدي  تتَّ�سخ  اأن  ال�سمك باخلليط ليكون جاهزًا للقلي، من »رون« 
يتناول  كان  بينما  رون  اأعلن  وعندما  ذاتها،  املاكينة  اأو  الطاهي 
�سطائر الهامربجر والبطاط�س املقليَّة يف قاعة كبار ال�سخ�سيَّات 
كوريا  اإلى  »اآالن«  زميلي  ه  »توجَّ قال:  هيلز.  بيفريل  فندق  يف 
واأيقظته يف  به  ات�سلت  �سحنة كبية جديدة.  اجلنوبيَّة ال�ستالم 
ال�ساعة الثانية �سباحًا وقلت له: »اأوِقف العمل على ماكينة اخلبز 
غ لها الحقًا، فلدينا م�سروع اأهم ينبغي اأن نهتمَّ به  واخللط، �سنتفرَّ
مًا لتدخني اللحوم داخل  االآن«، كان امل�سروع اجلديد جهازًا م�سمَّ
ث  وتلوِّ الهواء  تف�سد  اأن  ميكن  روائح  ة  اأيَّ انبعاث  دون  من  املنزل 
ن  ُمدخِّ ال�سيء من  بدائيَّة بع�س  ن�سخة  االأثاث. كان »رون« ميلك 
دجاجة  يطهو  اأن  مفاجئ  ب�سكل  ب  جرِّ الف�سول  وبدافع  الطعام، 
يف ذات اجلهاز. يقول »رون« عن التجربة: »كانت الدجاجة رائعة 
قتها يف  تذوَّ اأف�سل �سطية دجاج  لنف�سي: هذه  اأنَّني قلت  لدرجة 
ة نتناول �سطية  حياتي!«، ثمَّ التفت »رون« مبت�سمًا وقال: »كم مرَّ
نا ال نفعل ذلك �سوى  نة؟ على االأرجح اأنَّ ديك رومي اأو دجاج مدخَّ

ة كلَّ �ستَّة اأ�سهر!«.  مرَّ
ته ثماٍن وع�سرون دقيقة  اأنتج »رون« برناجمًا تلفزيونيًا دعائيًا مدَّ
يف  احللقات  لت  �ُسجِّ �سوتامي.  �سا�سة  على  وبثَّه  ثانية،  وثالثون 
الثامن  يف  االأولى  ة  للمرَّ واأُذيع  اال�ستديو  جماهي  اأمام  حيٍّ  بثٍّ 

رون بوبيل

اد والعباقرة ال�سغار اأوًل- الروَّ
ل »رون بوبيل« وتغيري املطبخ الأمريكي البائع املتجوِّ
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الأنَّ امل�ستهلكني االأمريكيني كانوا يبحثون عن طريقة اأف�سل واأ�سهل 
اعة  لت القطَّ لتقطيع اخل�سراوات، ولكن لي�س هذا فح�سب، فقد �سكَّ
املطروحة  والر�سالة  ال�سا�سة  �سحر  بني  مثاليًا  وتكاماًل  مزاوجة 
ليتابع  متامًا  افة  �سفَّ اعة  القطَّ كانت  ناحية  فمن  اعة(،  القطَّ )اأي 
املطليَّة  احللقات  عرب  ومرورها  البطاطا  ات  حبَّ اإدخال  اجلمهور 
وخروجها يف �سكل اأ�سابع رقيقة وجاهزة للقلي حلظًة بلحظة. مل 
تكن هناك اأزرار لل�سغط عليها اأو ترو�س خفيَّة، بل يتم ا�ستعرا�س 
جتاه  جني  املتفرِّ ماوف  فتتحوَّل  دقيقتني  يف  اعة  القطَّ اإمكانات 
هذه التكنولوجيا احلديثة اإلى انبهار و�سغف، ومع ت�سليط الكاميا 
امل�ساهدين  تركيز  كل  توجيه  يتمُّ  قريبة،  زاوية  من  اجلهاز  على 
قني اأن يفعلوا ما اجتهد  اإلى املُنتج. باخت�سار: اأتاح التلفاز للم�سوِّ
وهو:  املبا�سر،  البيع  خالل  من  لتحقيقه  لني  املتنقِّ الباعة  اأف�سل 
حتويل املنتج اإلى جنم تلفزيوين تتابعه وترمقه االأعني وتنبهر به 

العقول. 

اعة خ�سراوات »رون«  قت قطَّ ملاذا حقَّ
هذا القدر من النجاح وهذا الكم من 

املبيعات؟

ا�ستمرَّ   .1998 العام  من  اأغ�سط�س  من 
يف  احلني  ذلك  منذ  الربنامج  عر�س 
ال�ساعات االأولى من ال�سباح عرب القنوات 
التلفزيونيَّة جنبًا اإلى جنب مع برامج »كيف 
»ثريز  الكوميدي  وامل�سل�سل  ثريًا«،  ت�سبح 
كومباين« كانت ردود الفعل جتاه الربنامج 
لقناة  ة  ال�سنويَّ االأرباح  اأنَّ  لدرجة  باهرة 
التالية  الثالث  ال�سنوات  خالل  »�سوتامي« 
»رون  ي�ستخدم  مل  دوالر!  مليار  جتاوزت 
بوبيل« جمموعات الرتكيز ومل يعتمد على 
البحث  بني  ق  يفرِّ ومل  الت�سويق،  اأبحاث 
ف م�ست�ساري عالقات  والتطوير، ومل يوظِّ
م�ست�ساري  اأو  ت�سويق،  �سركات  اأو  عامة، 
اأعمال، بل راأى اخلرباء ا�ستحالة جناحه 
يف علم املال واالأعمال؛ حلم ب�سيء جديد 
العامل  وراآه  بنف�سه،  له  ج  وروَّ مطبخه،  يف 
معظم  يف  منتجاته  ب  وجرَّ التلفاز،  عرب 

املطابخ.
اأف�سل  اخل�سراوات  اعة  قطَّ كانت  ثمَّ 
اإذ غزت  اخرتاعات »رون« على االإطالق، 

ل اأداة مطبخ كثيفة  االأ�سواق عام 1960 كاأوَّ
اعة  القطَّ اعتمدت  ك.  حمرِّ بال  االإنتاج 
ة  ة املمتدَّ على �سل�سلة من ال�سفرات احلادَّ
مثل اأوتار اجليتار عرب حلقتني من معدن 
احللقتني  حماذاة  ت  متَّ املطلي.  االأملنيوم 
ك  تتحرَّ بحيث  االأخرى  فوق  اإحداهما 
البطاطا  ثمار  ل  فُتحوِّ بالتوازي  ال�سفرات 
د  مبجرَّ مت�ساوية  �سرائح  اإلى  الب�سل  اأو 
احللقة  ت�سغيل  وعند  اجلهاز،  عرب  دفعها 
لتخرج  ال�سفرات  تتقاطع  فقط  العلويَّة 
بات.  مكعَّ �سكل  يف  الب�سل  اأو  البطاطا 
بال�ستيكي  هيكل  يف  احللقات  ت  ا�ستقرَّ
اخل�سراوات  لدفع  مبكب�س  مرفق  اب  جذَّ
التقنيَّة  الناحية  ومن  ال�سفرات،  عرب 
اإذ  املقايي�س،  بكل  طفرة  اعة  القطَّ كانت 
بحيث  ال�سفرات،  ت�سنيع  طريقة  نالت 
�سالبة  ل  لتتحمَّ يكفي  مبا  قويَّة  تكون 
االأمريكيَّة  االخرتاع  براءة  اخل�سراوات، 
كانت  ت�سويقي  منظور  ولكن من  بجدارة، 
هناك م�سكلة. كانت املنتجات املماثلة تباع 

لني  يف ذلك الوقت من خالل بائعني متجوِّ
اخل�سراوات  من  �سخمة  يات  كمِّ يحملون 
دوا  ويج�سِّ ليعر�سوا  اليوم  مدار  على 
طريقة الت�سغيل اأمام العمالء وامل�سرتين، 
اعة »رون« ت�ستطيع اأن تنجز  يف حني اأنَّ قطَّ
القطاعات  تنجزه  ما  واحدة  دقيقة  يف 
 120 فمثاًل:  كامل؛  يوم  يف  التقليديَّة 
�سريحة بي�س، و300 �سريحة خيار، و1150 
حلقات  من  و3000  البطاطا،  اأ�سابع  من 
وبالتايل  »رون«،  تقديرات  ح�سب  الب�سل 
اأ�سبح مبقدور البائع اأن يعر�س املنتج اأمام 
كما  فقط  مائة  من  بداًل  عميل  األف  مائة 
اعتاد من قبل. مبعنى اآخر: كان ال بدَّ من 
التلفاز،  عرب  اخل�سراوات  اعة  قطَّ ت�سويق 
ى  ل من ا�ستوعب وتبنَّ وكان »رون بوبيل« اأوَّ
 ،1964 العام  �سيف  يف  االأ�سلوب،  هذا 
مبا�سرًة،  اخل�سراوات  اعة  قطَّ اإنتاج  بعد 
ت�سارك »رون بوبيل« مع »ميل كوري«- رائد 
�سا  واأ�سَّ املبا�سرة،  ة  التلفزيونيَّ االإعالنات 

�سركة »رونكو«.
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النتائج  وجاءت  االأ�سواق،  املتاحة يف  املعكرونة  ل�سل�سة  املختلفة  االأنواع  لة حول  بدرا�سة مف�سَّ مو�سكوفيت�س«  »هوارد  ى  ُي�سمَّ ال�سبعينيات  �ساب يف  ا�سطلع 
ة  ديَّ ة تنبع من التنوُّع الأنَّها ذات طبيعة تعدُّ ة النكهات، بل اكت�سف اأنَّ املثاليَّ ة اأو نكهة �سل�سة اأف�سل من بقيَّ �سادمة. اكت�سف »هوارد« عدم وجود �سل�سة مثاليَّ
يف زمن �سار فيه تقلُّب االأ�سواق وتنوُّع املنتجات واقعًا مي�سُّ عديدًا من ال�سناعات – با�ستثناء الكات�سب! حاول كثٌي من رواد االأعمال – ومنهم »جيم واجون« 
ة بها، ولكنَّ احلظ مل يكن قد حالف اأو �سادف اأحدهم بعد!  الذي �سناأتي على ذكره الحقًا - اأن يناف�سوا »هاينز« وُيقلِّدوا �سل�سة الطماطم التقليديَّة اخلا�سَّ

ياأتي اخلردل الآن بع�سرات النكهات، فما �سرُّ احتفاظ الكات�سب بنكهته وجاذبيَّته وطابعه الأ�سلي؟ 
لغز الكات�سب!

هل الكات�سب حالة خا�سة؟

ة ل�ساحبها  »اأف�سل كات�سب يف العامل« لي�س اإعالنًا، بل العالمة التجاريَّ
اأبناء  اأحد  من  اأف�سل  تها  ق�سَّ يروي  اأن  ميكن  ال  التي  واجون«،  »جيم 
مدينة »وايت بلينز« يف والية نيويورك، وهو »هوارد مو�سكوفيت�س«، ويبلغ 
»مو�سكوفيت�س« من العمر �ستِّني عامًا، وهو رجل ق�سي ومتلئ بع�س 
ة بالذهب، وكان  ال�سيء، �سائب الراأ�س، ويرتدي نظارات �سخمة مطليَّ
يتوا�سل على طريقة الفيل�سوف اليوناين »�سقراط«، اأي كان يطرح على 
اإمياءات  تتخلَّلها  باإجابات  عنها  يجيب  ثمَّ  االأ�سئلة  من  �سل�سلًة  نف�سه 

ة.  قويَّ
ال�سبعينيات وكانت �سركة بيب�سي من  �س »مو�سكوفيت�س« متجرًا يف  اأ�سَّ
ة ت�سقُّ طريقها اإلى  عمالئه، يف ذلك الوقت بداأت التحلية اال�سطناعيَّ
ة للتحلية  النور، واأرادت بيب�سي اأن يكت�سف »مو�سكوفيت�س« الن�سبة املثاليَّ
�سة للحمية الغذائيَّة.  ة الكات�سب املخ�سَّ التي ينبغي اأن تتحلَّى فيها عبوَّ
ل التحلية عن ثمانية باملائة ال ي�سبح  اأدركت بيب�سي اأنَّه عندما يقلُّ معدَّ
املُنتج حلوًا مبا يكفي، يف حني ي�سبح حلوًا اأكرث من الالزم اإذا زادت 
الن�سبة عن 12 باملائة، على هذا االأ�سا�س فعل »مو�سكوفيت�س« ما ميليه 
املمكنة:  درجاتها  بكلِّ  البيب�سي  نات  عيِّ اخترب  االأمور:  منطق  عليه 
باملائة،   12 اإلى  و�سواًل  وهكذا  باملائة،   8.5 باملائة،   8.25 باملائة،   8
اأنَّ البيانات  اإال  واخترِبها مع مئات االأفراد بحثًا عن الرتكيز املثايل، 
د، ويف اأحد االأيام،  ة ومبعرثة، فلم يكن هناك منط حمدَّ جاءت فو�سويَّ
اأدرك ال�سرَّ وراء ذلك، فقد  وبينما كان مو�سكوفيت�س يتناول الطعام، 
كان يطرح ال�سوؤال اخلطاأ! يف واقع احلياة لي�ست هناك »عبوة« حمية 
للحمية  عة  متنوِّ ات«  »عبوَّ عن  البحث  يتمَّ  اأن  االأف�سل  من  بل  مثاليَّة، 

ة تنا�سب جميع االأذواق.  املثاليَّ
ا�ستغرق العامل عديدًا من ال�سنوات كي يفهم ما دعا اإليه »مو�سكوفيت�س« 
ة  ديَّ الذي طرق كثيًا من االأبواب وهو ي�سرح فكرته عن الطبيعة التعدُّ
ومعار�س  موؤمترات  يف  ث  حتدَّ اأحد!  اإليه  ي�ستمع  مل  ولكن  للمثاليَّة، 
ه مل يتخلَّ عن روؤيته، فاالأمر  �سناعة االأغذية ومل ي�ستمع اإليه اأحد! لكنَّ
على حد قوله، ي�سبه احلكمة القائلة: »الِفجل بالن�سبة اإلى دودة اأو يرقة 

هو كل العامل«.

روؤية جالدويل للكات�سب
هوارد مو�سكوفيت�ش
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من  ات�سااًل   1986 عام  »مو�سكوفيت�س«  ى  تلقَّ
�سركة كامبل للح�ساء. عملت ال�سركة يف جمال 
منتجها  خالل  من  لتناف�س  املعكرونة  �سل�سلة 
كانت  »راجو«،  ى  ي�سمَّ كان  منتجًا  »بريجو« 
�ُسمكًا من »راجو« ب�سبب  اأكرث  �سل�سة »بريجو« 
بات الطماطم، مقابل »معجون«  ا�ستخدامها ملكعَّ
طماطم »راجو«، وكان اأكرث امتزاجًا باملعكرونة، 
ورغم ذلك �سهدت منتجات »بريجو« حالة من 

الركود وظلَّت كامبل تبحث عن اأفكار جديدة.
تدعونا  احلاالت،  هذه  مثل  ويف  العادة،  يف 
االأغذية  �سناعة  عامل  يف  التقليديَّة  املمار�سات 
ردود  وا�ستقطاب  تركيز  جمموعة  ت�سكيل  اإلى 
كان  »مو�سكوفيت�س«  اأنَّ  اإال  امل�ساركني،  اأفعال 
اال�سباغيتي،  اق  امل�ستهلكني، حتَّى ع�سَّ اأنَّ  يوؤمن 
غي قادرين على حتديد رغبتهم الفعليَّة الأنَّ هذه 
الرغبة مل توجد بعد، وكان »مو�سكوفيت�س« مولعًا 
بهذه املقولة: »ال يدرك العقل ما يبتغيه الفم!«، 
ر اأن يبداأ عمله من داخل مطابخ كامبل  ولهذا قرَّ
�سل�سة  من  �سنفًا  واأربعني  خم�سة  اإلى  ل  وتو�سَّ
مت هذه االأ�سناف بحيث يختلف  مِّ املعكرونة. �سُ
ا �سواه من حيث البهارات، والعذوبة،  كلٌّ منها عمَّ
وامللوحة، وال�سماكة، والرائحة، والنكهة، وتكلفة 
نات، ثمَّ ا�ستعان بفريق من خرباء االأغذية  املكوِّ
يكتِف  ومل  االأ�سناف،  هذه  كل  لتحليل  بني  املُدرِّ
ل بالنماذج االأوليَّة بني نيويورك  ا تنقَّ بذلك، واإمنَّ
لي�ساأل  وغيها  اأجنلو�س،  ولو�س  و�سيكاغو 
اأن  فردًا،   25 من  موؤلَّفة  جمموعات  يف  النا�س، 
قوا ما بني ثمانية اإلى ع�سرة اأوعية �سغية  يتذوَّ
مدار  على  املختلفة  اال�سباغيتي  �سل�سات  من 
من  مقيا�س  على  تقييمهم  و�سع  ثمَّ  �ساعتني، 
وجد  النتائج،  ر�سد  وعندما  مائة،  اإلى  واحد 
»مو�سكوفيت�س« اأنَّ لكلِّ م�سرتك تعريفه اخلا�س 
واملختلف ملا تبدو عليه ال�سل�سة املثاليَّة، وعلى 
الرغم من ذلك اأظهرت النتائج اأنَّ هناك اأمناط 
تف�سيالت  معظم  اأنَّ  وجد  اإذ  وا�سحة،  تف�سيل 
امل�سرتكني اندرجت حتت واحدة من ثالث فئات 
عامة: عاديَّة، وحارة، و�سديدة الرتكيز، وكانت 

ية وقبواًل.  االأخية اأكرث اأهمِّ
وجه  يف  مو�سكوفيت�س«  »هوارد  وقف  لقد 
العموميات  حول  عاءاته  ادِّ د  ليفنِّ »اأفالطون« 
بن�سخة  يحتفظ  زال  وما  االإن�سانيَّة،  واملُ�سلَّمات 

حلِّ  يف  ا�ستخدمه  الذي  الكمبيوتر  برنامج  من 
مبا  النتائج  كلَّ  ي�سمُّ  الذي  »بريجو«،  مع�سلة 
واخلرباء  امل�ستهلكني  تذوُّق  اختبارات  ذلك  يف 
وحارة،  )عاديَّة،  فئات  ثالث  اإلى  مة  ُمق�سَّ
»مو�سكوفيت�س«:  يقول  الرتكيز(.  و�سديدة 
�سة  م�سَّ حا�سوب  برامج  هناك  اأنَّ  »مثلما 
ة  اأي�سًا برامج خا�سَّ الطائرات، هناك  لت�سنيع 
اإلى  بعينيك  انظر  املعكرونة.  �سل�سة  بت�سنيع 
كان  النموذج«  هذا  يف  املوجودة  ات  املتغيِّ كلِّ 
بياين  ر�سم  باأ�سابعه نحو  ي�سي  »مو�سكوفيت�س« 
ويقول:  التقييمات،  ر�سومات  من  االآخر  تلو 
نات. اأ�سبحُت االآن مدير عالمة  »هذه هي املكوِّ
اال�ستفادة  حتقيق  واأريد  ة،  التجاريَّ »بريجو« 
باأولها،  لنبداأ  منتجاتها.  اأحد  من  الق�سوى 
حتت  املعكرونة  �سل�سة  فئات  ت�سنيف  متَّ  فقد 
والنوع  الثاين،  والنوع  االأول،  النوع  يات:  م�سمِّ

الثالث! 
برَمج »مو�سكوفيت�س« جمموعة من االأوامر على 
ق  �ستحقِّ التي  الرتكيبة  لي�ستخرج  الكمبيوتر 
االأول،  النوع  م�ستهلكي  مع  النتائج  اأف�سل 
دة  فظهرت النتيجة على الفور، وهي و�سفة حُمدَّ
القطاع  م�ستهلكي  ر�ساء  تنال  اأن  ع  املتوقَّ من 
االأول بن�سبة 78 درجة )وفقًا لبيانات ومدخالت 
ق  الرتكيبة مل حتقِّ اأنَّ هذه  اإال  »مو�سكوفيت�س«( 
الثاين  القطاعني  م�ستهلكي  مع  ذاتها  النتيجة 

والثالث – حيث نالت 67 درجة فقط يف القطاع 
بداأ  الثالث.  القطاع  يف  درجة  و57  الثاين، 
»مو�سكوفيت�س« من جديد ولكن هذه املرة بعد اأن 
النتائج  اأف�سل  بتحقيق  اأوامر  اأعطى احلا�سوب 
 82 ل�سالح القطاع الثاين، فارتفع التقييم اإلى 
مبقدار  االأول  القطاع  تقييم  وانخف�س  درجة، 
اأردت  »اإذا  مو�سكوفيت�س:  يقول  درجات!  ع�سر 
اإر�ساء اإحدى الفئات، تغ�سب االأخرى، وعندما 
القهوة  ُمنَتجات  على  التجربة  ذات  اأجرينا 
اخلا�سة ب�سركة جرنال فودز وجدنا اأنَّه يف حال 
�ستح�سل  ما  فكل  فقط،  واحدًا  ُمنتجًا  مت  قدَّ
وهذا  الفئات،  كل  يف  فقط  درجة   60 هو  عليه 
على  امل�ستهلكني  مع  نتعامل  عندما  يحدث  ما 
اختالف فئاتهم باعتبارهم اأ�سرة كبية �سعيدة 

ومتماثلة!
ولكن اإذا اعتمدنا تق�سيم امل�ستهلكني اإلى فئات، 
الدرجات  �سرتتفع  االحتياجات،  فروق  وراعينا 
70، و71، و72، وهو فارق كبي فعليًا، فاأن  اإلى 
درجة   71 بن�سبة  امل�ستهلكني  ر�سا  على  حت�سل 

ق ب�سهولة يف عامل القهوة.  اأمٌر ال يتحقَّ
اليوم،  ذاك  حملَّه  واجون«  »جيم  افتتح  عندما 
تف�سيل  حتميَّة  على  قائمًا  الت�سغيلي  فكره  كان 
اخلا�س  الكات�سب  ملُنتج  املجتمع  قطاعات  اأحد 
والريحان  الطماطم،  معجون  من  وامل�سنوع  به 
ة  نظريَّ هي  تلك  القيقب.  و�سراب  املفروم، 
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ة  النظريَّ بني  �ستان  ولكن  »مو�سكوفيت�س«، 
باع  املرهق،  اليوم  ذاك  نهاية  ففي  والتطبيق! 
ونال  الكات�سب،  من  عبوًة  ت�سعني  »واجون« 
ه اأوقف �سيارته ون�سي  تذكرتي مالفة �سي الأنَّ
يف  ونام  غرفة  تاأجي  اإلى  ا�سطرَّ  ثمَّ  مكانها، 
ر يف العودة وهو ير�سي اأذواق  فندق بعدما تاأخَّ

ين ل�سراء املزيد. زبائنه امل�ستعدِّ
ولكن يبقى هناك ا�ستثناء لقاعدة »مو�سكوفيت�س«، 
من  �سنفًا  وثالثني  �ستة  نحو  اليوم  يوجد  مثاًل: 
جمموعات،  �ستِّ  اإلى  مة  ُمق�سَّ راجو،  �سل�سة 
امراأة،  اأو  كان  رجاًل  م�ستهلك،  كلَّ  اأنَّ  يعني  ما 
املثاليَّة  �سل�سته  �سيجد  كبيًا،  اأو  كان  �سغيًا 

كبي  اإجناز  وهذا  االأ�سناف،  تلك  من  واحد  يف 
»هوارد  واجهها  التي  والندرة  بالرتابة  مقارنًة 

مو�سكوفيت�س« منذ ع�سرين عامًا. 
ال�سعادة يف اأب�سط معانيها هي قدرة العامل على 
ة،  تلبية التنوُّع الالمتناهي لالحتياجات الب�سريَّ
ولكن قد يجعلنا ذلك نن�سى اأنَّ ال�سعادة تنبع يف 
بع�س االأحيان من بع�س االأ�سياء الب�سيطة التي 
اأن ندرك قيمتها  نقتنيها نحن ومن حولنا دون 

رين. اإال متاأخِّ
بالذاكرة  اأعود  »عندما  »مو�سكوفيت�س«:  يقول 
العالمات  اإحدى  اأن  ر  اأتذكَّ ال�سبعينيات،  اإلى 
الطريقة  على  كات�سب  ابتكار  حاولت  التجاريَّة 

لقد  ذريعًا!«.  ف�ساًل  ف�سلت  ها  ولكنَّ االإيطاليَّة، 
ميتلكه  الذي  فما  بحق،  كبيًا  لغزًا  االأمر  كان 
البهار االأ�سفر الذي يو�سع على النقانق ويفتقر 
�سطائر  على  يو�سع  الذي  االأحمر  البهار  اإليه 
ومنا�سبًا  �سحيحًا  كان  الذي  وما  الهامربجر! 
نات  ل�سل�سة الطماطم عندما اأُ�سيفت لها مكوِّ
كذلك  يكن  ومل  عبوات،  يف  وُو�سعت  نة  معيَّ
بالن�سبة اإلى نف�س ال�سل�سة عندما اأ�سيف اإليها 
د  تنهَّ زجاجات!«.  يف  عت  وُو�سِ ر  وال�سكَّ اخللُّ 
حالة  الكات�سب  اأنَّ  »يبدو  وقال:  »مو�سكوفيت�س« 

خا�سة!«.

ة ا�ستثماريَّة؟  ة اإلى ا�سرتاتيجيَّ ل »ن�سيم طالب« كارثة حتميَّ كيف حوَّ
عي معرفته«.  د اأن ُنقَرّ بجهلنا مبا ندَّ »نحن نتعلَّم كثيًا مبجرَّ

تعك�س هذه املقولة اكت�ساف »طالب« الفل�سفي واملحوري. 

روؤية جالدويل لـ نظرية»ن�سيم طالب«:
ة  لطاملا كان ال�سوؤال عن اأ�سباب جناح بع�س املتداولني يف ال�سوق املاليَّ
اأو  ة  اإح�سائيَّ ة  بعمليَّ طالب«،  نيكوال�س  »ن�سيم  اإلى  بالن�سبة  حُميًا 
ة ب�سيطة يقول »طالب«: لنفرت�س اأنَّه يوجد ع�سرة اآالف  معادلة ريا�سيَّ
مدير ا�ستثمار حولنا – وهو رقم لي�س كبيًا باملنا�سبة – واأنَّ ن�سفهم 
الن�سف  يخ�سر  فهل  ال�سدفة،  مبح�س  عام  كلَّ  الرثوات  يجنون 
اأي�سًا  لنفرت�س  اأي�سًا؟  ال�سدفة  مبح�س  امل�ستثمرين  اأموال  االآخر 
جديد  من  اللعبة  وُتعاد  عام  كلَّ  اللعبة  من  يخرجون  اخلا�سرين  اأنَّ 
ثالثمائة  لدينا  �سي�سبح  �سنوات  خم�س  خالل  يف  فقط،  بالرابحني 
وثالثة ع�سر ُم�ساربًا ك�سبوا االأموال يف كل عام من االأعوام اخلم�سة، 

يف  جنحوا  اأ�سخا�س  ت�سعة  هناك  ي�سبح  �سنوات  ع�سر  غ�سون  ويف 
ك�سب االأموال يف كل عام على التوايل، واأي�سًا مبح�س ال�سدفة. 

لقد كان »فيكتور نيدرهوفر« م�ستثمرًا عبقريًا ال يختلف عن عمالقة 
على  ح�سل  �سيء.  يف  �سوروز«  و»جورج  بافيت«  »وارن  اال�ستثمار 
ج لفكرة اأنَّه  الدكتوراه يف االقت�ساد من جامعة �سيكاغو، وهو اأول من روَّ
من خالل التحليل الريا�سي الدقيق الأمناط ال�سوق ي�ستطيع امل�ستثمر 
ف على االختالالت واملفارقات املُربحة، ولكنَّ من كان يعتقد  اأن يتعرَّ
اأنَّه لن يكون واحدًا من �سمن الت�سعة املحظوظني؟ واالأدهى من ذلك: 
من كان يظنُّ اأنَّه يف العام احلادي ع�سر �سيكون من اخلا�سرين الذين 
فقدوا كل ما ميلكون وما يديرون من اأموال وكاأنَّ ذلك قد حدث فجاأة 
ومبح�س ال�سدفة؟! ومن كان يظنُّ اأنَّ االأمور ميكن اأن تتدهور ب�سرعة 

كما يحدث عادًة يف وول �سرتيت؟!
يتناول  »نيدرهوفر«  كان  �سهرين،  اأو  ب�سهر  الفادحة  خ�سارته  قبل 
الع�ساء برفقة »ن�سيم طالب« يف اأحد املطاعم عندما اأخربه اأنَّه ُي�ساِرب 

النهيار ال�سريع

ن�سيم نيكول�ش طالب



جواهر الكتب8

لهما  يف عقود اخليارات. ميكنك االآن اأن تتخيَّ
ي�سرح  يجل�سان متقابلني متامًا، و»نيدرهوفر« 
ملا يعترب مراهناته وم�سارباته عماًل م�سروعًا، 
– وخ�سارته  ة  واأنَّ احتماالت انهيار ال�سوق بقوَّ
ة – تكاد ال ُتذكر. كان »طالب« ي�ستمع  هو بالتبعيَّ
ر يف �سيء �سوى البجعة  ويهزُّ راأ�سه وهو ال يفكِّ
ة ت�سي اإلى �سعوبة التنبُّوؤ  ال�سوداء )وهي نظريَّ
»�سعرت  »طالب«:  يقول  النادرة(.  باالأحداث 
الرجل يجيد  باالإحباط لدى مغادرتي، فذاك 
�سربة  األف  ي  يوؤدِّ اأن  وباإمكانه  التن�س  لعبة 
ويف  ولد  كان  لو  كما  ال�سطرجن  ويلعب  خلفيَّة، 
ر اأن  �سريره رقعة �سطرجن. نحن اأمام رجل ُيقرِّ
ال�سباح  كل  ا�ستيقاظه  فور  له  يحلو  ما  يفعل 
لهذا  اآخر.  �سخ�س  اأي  من  اأف�سل  ويفعله 
مثل  يكون  اأن  يف  »طالب«  يرغب  مل  ال�سبب 
وذاعت  خربته  اأوج  بلغ  عندما  »نيدرهوفر« 
�سهرته. راأى »طالب« بو�سوح كيف �سينتهي به 

يتخيَّل  اأن  وا�ستطاع  املطاف،  نهاية  يف  احلال 
اأبنائه،  من  املال  يقرت�س  وهو  »نيدرهوفر« 
بنربة  ث  ويتحدَّ الف�سيَّة،  متلكاته  ويبيع 
ُمفعمة باالأمل عن تخلِّي اأ�سدقائه عنه وهو يف 
اأم�سِّ احلاجة اإليهم. اأدرك »طالب« حينها اأنَّه 
للتعاي�س مع هذه  له  يوؤهِّ ة ما  القوَّ ال ميلك من 
االحتماالت، على عك�س »نيدرهوفر«، مل يوؤمن 
ن �سد اخل�سارة، وكيف  طالب اأبدًا باأنَّه حم�سَّ
يكون كذلك وقد �سهد انهيار وطنه لبنان باأم 
عينيه، وكان قدره اأن ُي�ساب ب�سرطان احللق! 
 – اأهم  يوجد  ال  باأنَّه  يوؤمن  »طالب«  كان  لهذا 
الكوارث  �سد  النف�س  حت�سني  من   – واأ�سعب 
اإلى  ميتُّ  ال  احلذر  من  النوع  وهذا  املُحتملة، 
البطولة ب�سلة، يف حقيقة االأمر نحن ننجذب 
نا  الأنَّ »نيدرهوفر«  اأمثال  من  االأ�سخا�س  اإلى 
-مثله  فنحن  النزعة،  نف�س  ن�ساركه  جميعًا 
غي  املخاطرة  يف  الرغبة  بني  نخلط  متامًا- 

املدرو�سة والقدرة على الوقوف من جديد بعد 
جهة  من  ال�سجاعة  وبني  جهة،  من  كبوة  كلِّ 
االعتقاد  هذا  مثل  يكون  ما  وكثيًا  اأخرى، 

زائفًا طبعًا.
حكاية  من  امل�ستفاد  الدر�س  هو  ذلك 
ال�سبيل  وهو  »طالب«،  مع  ولقائه  »نيدرهوفر« 
فال�سجاعة  املتقلِّب،  ع�سرنا  يف  النجاة  اإلى 
ا  والبطولة احلقيقيتان تنتجان من قدرة كلٍّ منَّ
ب  التاأهُّ ة  م�سقَّ وتكبُّد  تهوُّره،  جماح  كبح  على 
باع   ،2001 العام  يف  ت�سوُّره،  ميكن  ال  ملا 
اخليارات  عقود  من  كبيًا  عددًا  »نيدرهوفر« 
ما  وهو  م�ستقرًا،  ال�سوق  ي�ستمرَّ  اأن  اأمل  على 
طائرتان  ا�سطدمت  اأن  لوال  بالفعل  حدث 
»نيدرهوفر« وهو  قال  العاملي!  التجارة  مبركز 
واأ�سبح  �سيء  كل  حينها  »خ�سرت  راأ�سه:  يهزُّ 
كل �سيء على املحك! فلم تكن هذه الكارثة يف 

احل�سبان«. 

بعد  اأمريكا  فاجاأت  التي  عر  ال�سَّ �سبغة 
احلرب 

من  اثنني  ة  ق�سَّ الطبيعيَّة«  »االألوان  تروي 
القرن  �ستينيات  يف  واالإعالن  الدعاية  عباقرة 
و»اإيلون  بوليكوف«   »�سييل  وهما:  املا�سي، 
�سبي�ست« . عملت االأولى ل�سالح �سركة »كليول« 
�سة يف منتجات العناية بالب�سرة، وهي  املتخ�سِّ
لون  »هل  ال�سهية  ة  الرتويجيَّ العبارة  �ساحبة 
�سعرها طبيعي اأم م�سبوغ؟ ال اأحد يعرف �سوى 

ف �سعرها!«. م�سفِّ

ارتفعت ن�سبة ال�سيدات اللواتي �سبغن �سعرهنَّ 
بعد هذا االإعالن من 7 باملائة اإلى 40 باملائة يف 
فكانت  �سبي�ست«  »اإيلون  ا  اأمَّ عقدين!  من  اأقل 
تعمل لدى »لوريال« )املناف�س االأقوى لكليول(، 
اأغــلى  »ا�ســـتخدم  �ســـعار:  ابتكرت  التي  وهي 
ل اأن اأدفع املزيد  �سبغات �سعر يف العامل، واأف�سِّ

مقابل �سبغات لوريال الأنَّني اأ�ستحق ذلك!«.

بالألوان الطبيعيَّة

�سرييل بوليكوف
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املعا�سرة يف عبارات  املراأة  دتان ح�سا�سية  ال�سيِّ �ست هاتان  خلَّ
ال ُتن�سى.

حني   1956 �سركة كليول عام  بوليكوف« ملفَّ  ت�سلَّمت »�سييل 
اآند  كون  »فووت  �سة  موؤ�سَّ مبتدئة يف  اإعالنات  كاتبة  تعمل  كانت 
اأطلقتها  التي  ال�سبغة  ا�سم  هو  كليول«  »مي�س  كان  بيلدينج«، 
م�سبوقة،  غي  مبادرة  يف  لل�سيدات،  واأتاحت  اآنذاك،  ال�سركة 
جتربة ُمفتِّح اللون، وال�سامبو، والبل�سم يف املنزل، من دون احلاجة 
ف �سعر. كانت ال�سيدة تقتنع مبجرد �سماع جملة: »يف  اإلى م�سفِّ
قيها  خطوة واحدة فقط �سعي املادة على حملول البيوك�سيد وطبِّ
مبا�سرًة على ال�سعر لتح�سلي على النتيجة يف ع�سرين دقيقة ال 
اأكرث. عندما ا�ستعر�س فريق مبيعات كليول املنتج اجلديد يف 
القدمي على اجلانب  �ستاتلر  فندق  العاملي« يف  »منتدى اجلمال 
التجميل  اآالف خرباء  تابع  مادي�سون،  �ساحة  االآخر من حديقة 
املجتمعني العر�س تلو االآخر وهم م�سدوهون. »ا�ستغرق احل�سور 
يف حالة من الذهول التام!«، هكذا قال »برو�س جيلب« الذي اأدار 
كليول ل�سنوات اإلى جانب والده »لورن�س« واأخيه »ريت�سارد«، ثمَّ 
ال�سبغات  املنتج يف عامل  اأحدثها هذا  التي  »الطفرة  ا�ستطرد: 
ا اأحدثه احلا�سب االآيل يف عامل االإلكرتونيَّات،  ال تقلُّ اأهميًة عمَّ
على  املاء  اأوعية  اإح�سار  اإلى  املبيعات  فريق  ا�سطرَّ  لقد  بل 
احل�سور  اأمام  العار�سات  �سعر  وجتفيف  لغ�سل  امل�سرح  خ�سبة 
خلف  ُيحاك  ما  ة  ثمَّ اأنَّ  يظنُّون  املفاجاأة  هول  من  كانوا  الذين 
نت »مي�س كليول« ال�سيدات االأمريكيات، والأول  الكوالي�س!«. مكَّ

مرة، من �سبغ �سعورهنَّ ب�سرعة و�سهولة داخل املنزل. 

اأدركت »�سييل بوليكوف« منذ الوهلة االأولى ما اأرادت اأن ُتعربِّ 
اأن  املراأة  حقِّ  من  اأ�سبح  طاملا  باأنَّه  اإميانها  من  انطالقًا  عنه 
ل اإلى �سقراء، فهي ت�ستحقُّ اأن متار�س هذا احلقَّ بالطريقة  تتحوَّ
ة  اإعالنيَّ �سفحة  ع�سرة  ثالث  »كليول«  ا�سرتت  لها.  حتلو  التي 
رها �سعار: »هل  يف جملة »اليف« يف خريف العام 1956 ليت�سدَّ
ف  م�سفِّ �سوى  يعرف  اأحد  ال  م�سبوغ؟  اأم  طبيعي  �سعرها  لون 
لتكت�سح  االإعالن  هذا  بعد  كليول  مي�س  انطلقت  �سعرها!«. 
بعدها:  ا�ستخدمت  حيث  بداية،  جمرد  هذه  وكانت  االأ�سواق، 
ل�سبغة  ك�سعار  اأف�سل«  �سكلك  �سار  اأكرث  منك  اقرتبت  »كلَّما 
�سعر كليول االأخرى »ناي�س اآند اإيزي«، بينما روَّجت ملُنتج »ليدي 
ة والبالتينيَّة  كليول« )تركيبة الكرمي التي جلبت االألوان الف�سيَّ
اإلى اأمريكا الو�سطى حتت �سعار: »هل ال�سقراوات اأكرث مرحًا من 
عار الذي ال ُين�سى: »اإن كنت �ساأعي�س حياًة  ؟«(، وتاله ال�سِّ �سواهنَّ
 ،1962 العام  �سيف  ويف  �سقراء!«،  اأعي�سها  اأن  ى  فاأمتنَّ واحدة، 
»بيتي فريدان« قد  – كانت  االأنثوي«  »ال�سحر  ن�سر كتابها  وقبيل 
ال�سعار  بهذا  الذاتيَّة،  �سيتها  كاتب  تعبي  حدِّ  على  »�ُسِحرت«، 

روؤية جالدويل لـكلريول:
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»�سييل  �ساغت  الفور.  على  �سعرها  �سبغت  اأنَّها  لدرجة 
بوليكوف« �سعارها بعناية، واأبدعت كليول يف �سنع منتجها، 
اللواتي  االأمريكيات  ال�سيدات  عدد  ارتفع  اأن  اإذًا  عجب  وال 
 7 ال�سبعينيات، من  اإلى  �سبغن �سعورهنَّ  من اخلم�سينيات 

اإلى 40 باملائة. 

كما  ال�سعر  تلوين  منتجات  مع  الع�سر  هذا  �سيِّدات  تتعامل 
اإلى  ي  البنِّ من  �سعرهنَّ  لون  ن  فيغيِّ �سفاه،  اأحمر  كانت  لو 
د،  االأ�سقر ثمَّ اإلى االأحمر ثمَّ اإلى االأ�سود، والعك�س، وبال تردُّ
اأكرث  حتت  عر  ال�سَّ تلوين  ات  بعبوَّ ال�سيدليَّات  اأرفف  وتكتظُّ 
و»بريفين�س«  و»اإك�سلن�س«  »هايدرين�س«  بني  ما  ى  م�سمَّ من 
اإيزي«  اآند  و»ناي�س  كي«  و»لوفينج  اإن�ستنكت�س«  و«نات�سورال 
وغيها كثي، وتاأتي كل واحدة من هذه ال�سبغات بع�سرات 
ال�سبابيَّة  ة  التجاريَّ )العالمة  »فييا«  تطرح  مثاًل:  االألوان. 
اجلديدة ل�سركة لوريال( لوين ال�سوكوالتة بالكرز والكوكتيل 
لون  »هل  ال�سوؤال:  تكرار  يحتمالن  ال  لونان  وهما  االأحمر، 
و�سناعة  وا�سحة  فاالإجابة  م�سبوغ؟«،  اأم  طبيعي  �سعرها 
مبنتجاتها  ال�ساحة  على  نف�سها  فر�ست  قد  عر  ال�سَّ �سبغات 

ق مليارات الدوالرات.  التي حُتقِّ

ة املُحتملة حلبوب منع احلمل على املدى البعيد، وهو اأنَّها تكفل حدوث اثنتي ع�سرة دورة �سهريَّة يف ال�سنة، ما  يناق�س هذا املقال االأعرا�س اجلانبيَّ
ل ما يزيد عن 400  يعني اأنَّ املجتمعات الغربيَّة، ال �سيَّما ال�سيدات االأمريكيَّات، اأكرث عر�سة لالإ�سابة بال�سرطان، فج�سد املراأة اأ�سعف من اأن يتحمَّ
دورة حي�س على مدى اأربعني عامًا! يقول »جالدويل«: »ما نراه حدثًا طبيعيًا، اأي احلي�س املتواتر، هو يف الواقع، ومبعايي التطوُّر، غي طبيعي على 

اء ا�ستخدام هذه احلبوب.  �ساء يدفعن ثمنًا باهظًا جرَّ االإطالق«. مبعنى اآخر: فاإنَّ النِّ

اخلطاأ الذي ارتكبه »جون روك«
ة املراأة! ما الذي مل يعرفه خمرتع حبوب منع احلمل عن �سحَّ

متَّ تعميد »جون روك« يف اإحدى كنائ�س مدينة 
العام  يف  ما�سات�سو�ست�س  بوالية  مارلبورو 
واأجنب  بو�سطن،  مدينة  يف  ج  تزوَّ  ،1890

حفيدًا.  ع�سر  ت�سعة  له  اأجنبوا  اأبناء  خم�سة 
نًا  اأ�سدقائه، متديِّ كان »روك«، على حدِّ قول 
اأحد  وهو  كافة،  الدينيَّة  ال�سعائر  ي  ويوؤدِّ
على  كان  اإذ  احلمل،  منع  حبوب  مرتعي 
اقتناع تام بات�ساق معتقداته مع وظيفته، وكان 
نها له اأحد الكهنة  يحاجُّ ُمعار�سيه مبقولة لقَّ
�سميك  عليك  ميليه  ما  »افعل  طفولته:  يف 

يا جون وال تكرتث ملا يقوله االآخرون!«، حتَّى 
االأ�سقف  َنعَته  عندما  �ساكن  له  يهتزَّ  مل  اأنَّه 
»فران�سي�س كارين« من كليفالند بـ»املُغت�سب 
»فريدريك  ه  توجَّ وعندما  الف�سيلة«،  عي  ُمدَّ
م�ست�سفى  يف  التوليد  ق�سم  )رئي�س  جود« 
»ريت�سارد  الكاردينال  اإلى  بو�سطن(  مدينة 
را�سلته  الكني�سة!  من  »روك«  لعزل  كو�سينج« 
ت  متَّ اأن  بعد  الغا�سبات  ال�سيِّدات  اإحدى 
املوافقة على تداول احلبوب مبا�سرًة، قائلًة: 
»لو كنت مكانك كنت �ساأخاف لقاء اخلالق«، 

فردَّ عليها »روك«: »�سيِّدتي العزيزة، علَّمتني 
الوقت،  طوال  يرافقنا  اخلالق  اأنَّ  عقيدتي 
اإلى  اأحتاج  فلن  لقائنا  موعد  يحني  وعندما 

رات!«.  مات اأو مربِّ ُمقدِّ
د  جمرَّ احلبوب  هذه  اأنَّ  روك«  »جون  اعتقد 
يق�سد  مل  الن�سل.  لتنظيم  ة  طبيعيَّ و�سيلة 
على  اجلانبيَّة  واآثاره  نتائجه  طبيعي  بكلمة 
يعانني  كنَّ  اأنَّهنَّ  اإلى  نظرًا  بالطبع،  الن�ساء 
التطبيق  مراحل  يف  �سيَّما  ال  ا�ستخدامه  من 
الهرمونات  جرعات  كانت  حيث  رة،  املبكِّ

روؤية جالدويل لـ »جون روك«:
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والع�سرين  احلادية  »�سيزر«  بلغ  عندما 
اإلى  راأ�سه  م�سقط  من  �سافر  العمر،  من 
ذئب  ورافقه  املك�سيكيَّة،  تيخوانا  مدينة 
ا�سرتاه مبائة دوالر عرب احلدود. انتظرا 
الوقت  لبع�س  باملياه  مغمورة  حفرة  يف 
عرب  الطينيَّة  ال�سهول  وجتاوزا  خرجا  ثمَّ 
الطريق  اإلى  و�سواًل  للنفايات  م�ستودع 
�سان  اإلى  اأجرة  �سيارة  لي�ستقلَّ  ال�سريع 
دييغو. بعد اأن جال يف ال�سوارع والطرقات 
واأ�سناه  االأو�ساخ  ته  وغطَّ كامل  ل�سهر 
الفقر، جنح يف العمل لدى �سالون للعناية 
مع  التعامل  يف  �س  وتخ�سَّ بالكالب 
احلاالت ال�سعبة، وكان يبيت يف ال�سالون 
مع نهاية كل يوم. انتقل بعد ذلك اإلى لو�س 
ق �سيارات ليموزين،  اأجنلو�س ليعمل كم�سوِّ
يف  �س  املتخ�سِّ عمله  عن  يتخلَّ  مل  ه  لكنَّ
التاأهيل النف�سي للكالب التي كان يحملها 

يف �سيارة �سيفروليه بي�ساء.
عندما بلغ الثالثة والع�سرين، وقع يف حبِّ 
يف  وكانت  »اإلوجن«  ت�سمى  ة  اأمريكيَّ فتاة 
فتاة  وهي  عمرها،  من  ع�سرة  ال�سابعة 
�سئيلة احلجم، �سمراء، و�سديدة اجلمال، 

جها بعد عام واحد.  ثمَّ تزوَّ
االأولى معًا:  �سنواتهما  »اإلوجن« عن  تقول 
»كان �سيزر �سخ�سًا اأنانيًا يعتقد اأنَّ العامل 
بالن�سبة  والزواج  فح�سب،  حوله  يدور 
الرجل �سطوته  اإطار ميار�س فيه  اإليه هو 
ويفر�س القيود على زوجته. كان جافًا ال 
باأنَّ  ويوؤمن  التعاطف،  اأو  التفاهم  يجيد 
الزواج مل يوجد اإال الإ�سعاد الرجل، الرجل 

فح�سب«.
زواجهما  مقتبل  يف  »اإلوجن«  مر�ست 
اأ�سابيع، وعن  ومكثت يف امل�ست�سفى ثالثة 
ة  مرَّ »�سيزر«  »زارين  تقول:  الفرتة  هذه 

حينها  رت  فكَّ �ساعتني!  تتجاوز  مل  واحدة 
النجاح،  لها  ُيكتب  مل  العالقة  هذه  اأنَّ 
فهذا ال�سخ�س ال يجد نف�سه وال ي�ستطيع 
اأجنبت  الكالب«.  مع  اإال  يتعامل  اأن 
»اإلوجن« مولودًا بينما كان الزوجان على 
»�سيزر«  »اإلوجن«  دت  االإفال�س. هدَّ و�سك 
يخ�سع  مل  اإن  بالطالق  �ستطالب  باأنَّها 
لعالج نف�سي، ووافق »�سيزر« على م�س�س. 
الطبيبة  »كانت  »اإلوجن«:  ا�ستطردت 
امراأة  وهي  »ويلما«  ُتدعى  ة  النف�سيَّ
وكانت  اأفريقي،  اأ�سل  من  قويَّة  اأمريكيَّة 
تقول »ل�سيزر«: »اأنت تريد من زوجتك اأن 
تعتني بك وباملنزل، وهي يف املقابل تريد 
ر »اإلوجن« اأنَّه اأخذ  عاطفتك وحبَّك«. تتذكَّ
�س  يخرب�س على و�سادة االأريكة حينها لينفِّ
اأن  ينبغي  »هكذا  قال:  ثمَّ  غ�سبه،  عن 
اإلى  حتتاج  اأي�سًا  فالكالب  االأمور،  ت�سي 

روؤية جالدويل لـ تدريب الكالب

�سيزر ميالن والتدريب املتقن
مك�سيكي  اأ�سل  من  االأمريكي  املُ�سيف  هو  ميالن«  »�سيزر 
لربنامج »دوج وي�سربار« )هام�س الكالب( الذي كان ُيذاع 
على قناة نا�سيونال جيوغرافيك. يتناول »جالدويل« يف هذا 
مزرعة  يف  املتوا�سعة  بداياته  منذ  »ميالن«  حكاية  املقال 
ى بـ»رفيق الكالب«، وو�سواًل  ه يف �سينالوا، حيث كان ُي�سمَّ جدِّ

قها اليوم.  اإلى النجاحات التي حقَّ

ه  اأنَّ اأدرك  عندما  »ميالن«  حياة  يف  التحوُّل  نقطة  كانت 
»كي ينجح يف هذه احلياة ال ميكنه اأن يكتفي بالهم�س اإلى 
وهذا  النا�س«،  اإلى  وُين�ست  يهم�س  اأن  يجب  بل  الكالب، 
اأن  بعد  حتقيقه  يف  واأ�ساليبه  تقنياته  جنحت  ما  حتديدًا 
اأف�سل.  نحٍو  على  التوا�سل  من  واحليوان  االإن�سان  نت  مكَّ
ا كان يدور يف ذهن »ميالن«  يك�سف »جالدويل« النقاب عمَّ
اأن يدور يف  ب الكالب، واالأهم من ذلك ما ميكن  وهو يدرِّ

اأذهان الكالب وهي تخ�سع للتدريب!

كان  اليوم.  عليه  هي  ا  مَّ بكثي  اأعلى 
ة،  الطبيعيَّ بالو�سائل  املانع يعمل  اأنَّ  املق�سود 

فرتة  خالل  َيحملن  اأن  ال�سيِّدات  فباإمكان 
التي  املرحلة  اأي يف  �سهر،  دة كل  زمنيَّة حمدَّ

اأعلى من هرمون  الت  ينتج فيها اجل�سم معدَّ
الربوج�سرتون.

ما راآه الكلب
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اأ�سرار ُمعلنة
اإنرون والذكاءات وخماطر توافر املعلومات

روؤية جالدويل لـ �سركة »اإنرون«
العامل  م�ستوى  على  الطاقة  �سركات  اأكرب  من  واحدة  وكانت  اإنرون،  اأعلنت 
ة  ف ونالت جوائز »ال�سركة االأمريكيَّ ت اأكرث من ثالثني األف موظَّ بعدما �سمَّ
 !2001 العام  يف  اإفال�سها  اأعلنت  التوايل،  على  اأعوام  �ستَّة  ابتكارًا«  االأكرث 
ومع اإفال�سها ثار ال�سوؤال: منذ متى اأ�سبحت وفرة املعلومات، ولي�س االأ�سرار 
�سات الكربى يف الع�سر احلديث؟!  املوؤ�سَّ م عليها  واالأكاذيب، �سخرًة تتحطَّ

ة وا�ستثماريَّة؟ ة اإلى اأزمة اإداريَّ لت املعلومات من ميزة تناف�سيَّ وكيف حتوَّ

اإلى طفرة حقيقيَّة.  املاليَّة حتتاج  املجتمعات  اأنَّ  اإنرون  ف�سيحة  من  تعلَّمنا 
كتب »جوناثن ماي�سي« )اأ�ستاذ القانون يف جامعة ييل( يف مقال قانوين رائع 
االقت�ساد  يقوم  »لكي  اإنرون:  ف�سيحة  يف  النظر  اإعادة  اإلى  الكثيين  دفع 
على منظومات وتقارير ماليَّة دقيقة، ال يكفي اأن تبوح ال�سركات مبعلوماتها 
يتمتَّعون  ماليِّني  وحملِّلني  خرباء  اإلى  نحتاج  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة  ة!  املاليَّ
يتمتَّعوا  اأن  ويجب  املاليَّة،  املعلومات  وتقييم  ومعاجلة  ا�ستقبال  يف  بكفاءة 

بقدرات ت�ساهي كفاءة ال�سركات يف �سنع املعلومات وتو�سيلها.
يعتمد �سنع االألغاز على م�سدر االإر�سال، اأي ما ُيقال لنا، يف حني يعتمد فهم 

ي، فهي ت�ستفزُّ مهارات وقدرات امل�ستمع. يقول  االأ�سرار الغام�سة على املُتلقِّ
اإنرون تعقيدًا، كان  الدكتور »ماي�سي«: »مع زيادة مار�سات واأعمال �سركة 

ة املراقبة واملواكبة«.  ل وول �سرتيت م�سوؤوليَّ من املفرت�س اأن تتحمَّ
اأنَّ اأحد  اأ�ستاذ القانون يف جامعة كولورادو،  اأ�سار الدكتور فيكتور فالي�سر، 
اأبرز عوامل ما اآلت اإليه �سركة اإنرون هو اأنَّها امتنعت عن دفع �سريبة االأرباح 
ربط  لنظام  اعتمادها  اأنَّ  كما  االأخية،  اخلم�س  اأو  االأربع  ال�سنوات  خالل 
القيمة ب�سعر ال�سوق والكيانات التي اأن�سئت الأغرا�س خا�سة يف ح�ساباتها كان 
ا هي عليه بكثي.  جمرد لعبة حما�سبيَّة جلعل اأرباح ال�سركة تبدو اأعلى مَّ
مع اأنَّ م�سلحة ال�سرائب االأمريكيَّة ال تقبل بربط القيمة ب�سعر ال�سوق، فاأنت 
نظر  وجهة  ومن  بالفعل،  عليه  حت�سل  الذي  الدخل  مقابل  ال�سرائب  تدفع 
الأغرا�س  املُن�ساأة  الكيانات  حول  دة  املعقَّ اإنرون  مناورات  كل  فاإنَّ  �سريبيَّة، 
ة كانت، على حدِّ قول »فالي�سر«، »ال قيمة لها«، »فهذه الكيانات تظلُّ  خا�سَّ
املن�ساأ فعليًا  اأو  امل�سرتى  االأ�سل  ال�سركة  تبيع  اأن  اإلى  د خيال حُما�سبي  جمرَّ
الأنَّها يف  ال�سرائب  دفع  اإنرون عن  امتنعت  لقد  اأو اخل�سارة.  الربح  ق  ويحقِّ

ة!  ق اأي مكا�سب فعليَّ الواقع، ومن وجهة نظر م�سلحة ال�سرائب، مل حُتقِّ
قان  املحقِّ يكن  مل  فلو  روؤية،  تدعمها  خربة  الغام�سة  االأ�سرار  تتطلَّب 
الف�سائح  بن�سر  ا�ستهرا  اللذان  و»بين�ستني«  »وودوارد«  ال�سحفيَّان 
ف�سيحة  راأ�سها  وعلى  و1976   1972 عامي  بني  ما  وال�سيا�سيَّة  ة  االقت�ساديَّ
را ق�سيَّة مثل اإنرون باأيِّ �سكٍل من االأ�سكال. يقول »ماي�سي«:  ووترجيت، لُيفجِّ

»اإلوجن«  تقول  وعاطفة«.  وعناية  �سبط 
حانقة  بنظرة  رمقته  »عندها  �ساحكة: 
ث عن الكالب بينما من  تعني: اأنت تتحدَّ
ث عن عالقتنا!«. يقول  املفرت�س اأن تتحدَّ

ر  واأت�سوَّ واأحارب  اأعاين  »كنت  »�سيزر«: 
املوقف، وعليَّ اأن اأواجه �سيِّدتني مبفردي 
اأن  عليَّ  كان  الهراء«.  من  كثيًا  واأ�سمع 
وقد  الداخلي  ال�سراع  هذا  من  اأتخلَّ�س 

راودتني  وفجاأة  جدًا،  �سعبًا  ذلك  كان 
اأفكاري وجتلَّت  فكرة واأ�سدل ال�ستار على 
للن�ساء  اأنَّ  اأدركت  لقد  احلقيقة،  يل 

�سيكولوجيَّة خا�سة!«.

عات والت�سخي�سات  ات والتوقُّ ثانيًا: النظريَّ

مبنى اإنرون ال�سابق بهيو�سنت
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موراي واملليون دولر

التي  ة  �سيَّ املوؤ�سَّ الف�سائح  التاريخ ع�سرات  »�سهد 
دت فيها ال�سركات االحتيال واالدعاء، اإال اأنَّ  تعمَّ
اإجراميَّة من هذا الطراز،  اإنرون مل تكن �سركة 
االمتثال  من  واحدة  خطوة  بعد  على  كانت  بل 
ها متادت بع�س ال�سيء،  للقوانني املحا�سبيَّة، ولكنَّ
النوع من االحتيال املايل القائم على مطِّ  وهذا 
وت�سخيم احلقيقة، ينبغي اأن يكون حملَّ اهتمام 
ال�ساغل،  و�سغلهم  بل  املبيعات،  املُحلِّلني وخرباء 
اإلى  حتتاج  كانت  بل  اأة،  ُمبَّ تكن  مل  فاحلقيقة 
بدا  فقد  املاليَّة،  تقاريرهم  يف  عنها  ُيفتِّ�س  من 
االأمر وكاأنَّهم يقولون: »نحن نقوم ببع�س االأمور 

لناه يف هام�س ال�سفحة رقم )42(، فاإن  وقد �سجَّ
وهذا  ب�سوؤالنا...  بادر  املزيد،  معرفة  تريد  كنت 

ما مل يفعله اأحد!«. 
اإنرون  مار�سات  املعنيُّون  املُراجعون  قيَّم 
كل  فحلَّلوا  مكن،  جهد  باأق�سى  ة  املحا�سبيَّ
اإح�سائيَّة  اأدوات  فوا  ووظَّ بالتتابع  اأعمالها 
مة الكت�ساف الدالالت املثية للقلق يف اأداء  ُم�سمَّ
ال�سركة املايل، ومن هذه االأدوات منوذج بيني�س، 
رات ليف اآند تياجراجان، وحتليل اإدواردز  وموؤ�سِّ
والتعليقات.  ال�سفحات  مئات  عرب  اأول�سن،  بيل 
»اآالن كروجر«: »كانت  يقول اخلبي االقت�سادي 

لدينا عديد من الت�ساوؤالت حول ما يحدث لديهم 
ة  ا�سرتاتيجيَّ تتبع  اإنرون  العمل. كانت  يف منوذج 
اأ�سدَّ خطورة من مناف�سيها، وكانت هناك دالالت 
وا�سحة تقول اإنَّها تتالعب يف حجم اأرباحها«، اإذ 
و�سل �سعر ال�سهم يف اأحد االأعوام اإلى 48 دوالرًا، 

ثمَّ ت�ساعف الرقم بعد عامني فقط! 
على  اإنرون  لف�سيحة  النهائي  التقرير  ن�سر  مت 
جامعة  يف  االأعمال  ة  لكليَّ االإلكرتوين  املوقع 
كورنيل، وهو متاح منذ ذلك احلني لكلِّ من يهتمُّ 
التحليالت  من  �سفحة  وع�سرين  ثالٍث  بقراءة 

واالأدلَّة املوؤملة.

د( اأ�سهل واأف�سل من اإدارتها ملاذا يكون حل بع�ش امل�سكالت )مثل م�سكلة الت�سرُّ
ة يبلغ طوله �ستة اأقدام، وهو اأي�سًا مدمن كحول بائ�س يهيم على وجهه  »موراي بار« رجل �سخم ومتلئ اجل�سم، وهو جندي �سابق من م�ساة البحريَّ
يف طرقات مدينة رينو بوالية نيفادا. كان موراي ي�سرب حتَّى الُثّمالة، وي�سقط اأر�سًا، وينقل اإلى امل�ست�سفى على يد رجال ال�سرطة، ثمَّ يعود اإلى تناول 
الكحول فور ت�سريحه: ذلك هو الروتني اليومي ملوراي، واأخيًا اأدرك كلٌّ من »باتريك اأوبرين« و»�ستيف جونز«، ال�سرطيان اللذان اأم�سيا اأكرث من 
ل اأوبرين اإلى ا�ستنتاج  عقدين يف حمل موراي اإلى امل�ست�سفى، اأنَّ فاتورة امل�ست�سفى اخلا�سة مبوراي اأعلى بكثي من غيه من �سكان املنطقة! تو�سَّ

�سادم: »لقد كلَّفنا عدم قيامنا بالعمل ال�سحيح حيال موراي مليون دوالر!«. 

تهدف  مبادرة  رينو  �سرطة  ق�سم  اأطلق   ،2003 العام  خريف  يف 
رت املبادرة  د يف �سوارع املدينة. ت�سدَّ اإلى احلد من ظاهرة الت�سرُّ
عناوين ال�سحف وانهالت االنتقادات الالذعة على ق�سم ال�سرطة 
من كل حدٍب و�سوب، ال �سيما يف االإذاعة املحليَّة. قال النقاد اإنَّ 
واأ�سبح  امل�سموح  لني قد جتاوز احلد  املت�سوِّ ت�سييق اخلناق على 
يحاولون  فهم  املدينة  على  عبئًا  لي�سوا  دين  امل�سرَّ واأنَّ  مزعجًا، 
اأن يجنوا قوت يومهم فقط. قال »اأوبرين«: »كنت يف �سباح يوم 
ق�سم  اإلى  ي�سيئون  واملعلِّقون  ة  احلواريَّ الربامج  اأحد  اأ�ساهد  ما 
بت حينها  دون مبا يفعلونه ويعتربونه جرمية. تعجَّ ال�سرطة ويندِّ
ة واحدة �سقيع  الأنَّني مل اأَر اأيَّ هوؤالء املنتقدين ي�سارعون ولو ملرَّ

ة النت�سال املر�سى وال�سكارى.  ال�ستاء ويجولون يف االأزقَّ
دين،  للم�سرَّ الطعام  ر  توفِّ التي  املنافذ  دت  تعدَّ رينو،  مدينة  يف 
دة،  املتعدِّ ة  الكن�سيَّ واخلدمات  اخلييَّة  املطابخ  هناك  فكانت 
اأنَّ احلملة كانت  اأي  ع الإطعام اجلياع،  اأنَّ ماكدونالدز تطوَّ حتَّى 
كل  على  اأ�سرار  من  باملدينة  يلحقونه  ملا  الثمالى  ت�ستهدف 
التعامل  »اأوبرين« و»جونز« ن�سف عمرهما يف  امل�ستويات. ق�سى 
ائيني  اأخ�سَّ اإلى  اأقرب  فكانا  »موراي«،  �ساكلة  على  اأ�سخا�س  مع 
هم  ال�سرطة  رجال  يكن  ومل  �سرطة،  رُجَلي  زيِّ  يف  اجتماعيني 
اأحد  ي�سقط  فعندما  احلاالت،  هذه  مثل  من  رين  املت�سرِّ فقط 

روؤية جالدويل »للـ ت�سرد«

مبنى اإنرون ال�سابق بهيو�سنت
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�سيارة  لتح�سر  االإ�سعاف  بهيئة  االت�سال  يتمُّ  ال�سارع،  دين يف  امل�سرَّ
اإلى امل�ست�سفى التي ميُكث فيها الأيام،  لة باأربعة م�سعفني لنقله  حُممَّ
ة تف�سي اإلى االإ�سابة  الأنَّ اال�ستلقاء يف الطرقات يف حالة �سكر م�ستمرَّ
باالأمرا�س ال حمالة، فهل راأينا حجم الوقت واملال واجلهد املهدرين 

ب�سبب هذه االإجراءات؟
االإ�سعاف،  هيئة  يف  معارفهم  اأحد  مع  و»جونز«  »اأوبرين«  توا�سل 
يقول:  هذا  ويف  ما،  نوع  من  اإجراًء  ليتخذ  ة  املحليَّ امل�ست�سفيات  ثمَّ 
ر تام يف و�سط  دنا االأ�سخا�س الثالثة االأكرث اإ�سابة بحاالت �سكَّ »حدَّ
املدينة واألقي القب�س عليهم اأكرث من مرة. تتبعنا هوؤالء الثالثة على 
د  م�ستوى م�ست�سفى واحدة فقط. دخل اأحدهم ال�سجن من قبل و�ُسرِّ
يف الطرقات ل�ستة اأ�سهر وكلَّف امل�ست�سفى مائة األف دوالر، وهذا يف 
امل�ست�سفيات  فاتورة  اأنَّ  يعني  ما  املدينة،  و�سط  يف  م�ست�سفى  اأ�سغر 
د الثاين فجاء من بورتالند ومل  ا املت�سرِّ االأخرى كانت اأعلى بكثي! اأمَّ
ميكث يف رينو �سوى ثالثة اأ�سهر بلغت فاتورة عالجه خاللها خم�سة 
ع  و�ستني األف دوالر، يف حني كان ال�سخ�س الثالث يثمل ب�سكل متقطِّ

وو�سلت فاتورته اإلى خم�سني األف دوالر!«.

اأزمة ال�سورة
الت�سوير الإ�سعاعي للثدي والقوات اجلويَّة وحدود النظر

اإميان النا�س يف اأعينهم، واالأمر مرهوٌن دائمًا باقتناعنا مبا نراه يف ال�سور. نحن ندرك جيدًا اأنَّ ما نراه يف ال�سور هو ما نرغب يف روؤيته، وعلى 
ين وقادرين على فعلها، ومع ذلك مل تكن هذه هي الطريقة  الرغم من اأنَّ اإيجاد املعلومات ال�سحيحة ي�سبه البحث عن اإبرة يف كومة ق�س، نبقى م�سرِّ

التي بداأت بها حرُب العراق!

التقاط  على  قادرة  عالية  تقنية  ذات  كاميا  تبتكر  اأن  ت�ستطيع 
الكاميا  اإذا كانت  اإال  تعمل  اأنَّها ال  اإال  الليل،  ال�سور يف منت�سف 
ال�سور  تكون  احلالة  هذه  يف  وحتَّى  ال�سحيح،  املكان  اإلى  هة  موجَّ
ة االإن�سان يف  بحاجة اإلى بع�س التف�سي، وبطبيعة احلال تكون مهمَّ
ذلك  كان  الت�سوير!  يف  الكاميا  ة  مهمَّ من  تعقيدًا  اأكرث  التف�سي 
اأكرث  ُت�سلِّل  قد  فال�سور  �سكود،  �سواريخ  من  امل�ستفاد  الدر�س  هو 
الدائر  فتيل اجلدل  زابرودر«  »ذا  فيلم  اأ�سعل  ح، فمثاًل:  تو�سِّ ا  مَّ
حول اغتيال الرئي�س »جون كينيدي« بداًل من اأن ي�سهم يف اإخماده، 
كذلك اأحدث �سريط الفيديو اخلا�س باالعتداء على »رودين كينج« 
ة ال�سرطة، وكان اأ�سا�س قرار هيئة  �سجًة وا�سعة النطاق حول وح�سيَّ
تكن ق�سايا  ا مل  باالعتداء! رمبَّ املتهمني  ال�سباط  بتربئة  املحلَّفني 
االإ�سعاعي  الت�سوير  من  اأكرث  املجاالت  اأيِّ  يف  وا�سحًة  الت�سوير 
ة  ر اأخ�سائيو االأ�سعة كاميات ت�سوير باالأ�سعة ال�سينيَّ للثدي، اإذ طوَّ
االأورام،  الن�ساء بحثًا عن  اأثداء  وا�ستخدموها يف فح�س  احلديثة 
لهم الكت�ساف االأورام  ة يوؤهِّ اإميانًا منهم باأنَّ التقاط �سور منوذجيَّ
وعالجها قبل اأن يتفاقم الو�سع، ومع ذلك ما زال هناك كثٌي من 

روؤية جالدويل لـ اأزمة ال�سور«
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بال�سور  حقًا  نثق  فهل  االإ�سعاعي!  الت�سوير  جدوى  حول  ال�سكوك 
اأكرث من الالزم؟ 

مبا�سرًة،  العراق  حرب  اندالع  وقبل   ،2002 العام  من  فرباير  يف 
ة االأمريكيَّة »كولن باول« يف االأمم املتحدة ليعلن  وقف وزير اخلارجيَّ
املحادثات  من  ن�سخًا  م  وقدَّ الدويل،  القانون  انتهكت  العراق  اأنَّ 
الهاتفيَّة بني كبار امل�سوؤولني الع�سكريني بالعراق يناق�سون خاللها 
جهود اإخفاء اأ�سلحة الدمار ال�سامل، ف�ساًل عن �سهود العيان حول 
اإقناعًا،  واالأكرث  ذلك،  من  االأهمُّ  البيولوجيَّة.  االأ�سلحة  من�ساآت 
عى اأنَّه من�ساأة التاجي  �سور االأقمار ال�سناعيَّة عالية الو�سوح ملا ادَّ
األقي  اأن  يل  »ا�سمحوا  »باول«:  قال  الكيميائيَّة.  للذخية  ة  العراقيَّ
منها.  بع�سًا  اأعر�س  اأن  قبل  ال�سناعيَّة  االأقمار  �سور  عن  كلمًة 
االإن�سان  وعلى  عليَّ  ي�سعب  قد  اأمامكم  �ساأعر�سها  التي  ال�سور 
�سنوات  اإلى  ة حتتاج  �ساقَّ ة  مهمَّ ال�سور  فتحليل  تف�سيها،  العادي 
ولهذا  االإ�ساءة،  طاوالت  على  العمل  من  و�ساعات  اخلربة،  من 
ح ما تعنيه وما ت�سي اإليه  بينما اأ�ستعر�س ال�سور، �ساأحاول اأن اأو�سِّ
�سي ال�سور احلا�سرين معنا. اأرجع تاريخ ال�سورة االأولى  ملتخ�سِّ
اإلى العا�سر من نوفمرب عام 2002، اأي قبل ثالثة اأ�سهر فقط، وبعد 
�سنوات من وعود العراق بالتخلُّ�س من كلِّ اأ�سلحة الدمار ال�سامل. 
بة من ال�سورة االأولى: »ا�سمحوا يل  قال »باول« وهو ياأخذ لقطة ُمقرَّ
م لكم نظرة فاح�سة«، بيَّنت ال�سورة مبنى م�ستطياًل تقف  اأن اأقدِّ
بة  ي�سار ال�سورة �ستجدون لقطة مقرَّ اإلى  بجواره حافلة: »انظروا 
وجود  اإلى  ال�سهمان  ي�سي  االأربعة.  ة  الكيميائيَّ امل�ستودعات  الأحد 
ا ال�سهم  ة، اأمَّ دة احتواء امل�ستودع على ذخائر كيميائيَّ عالمات موؤكِّ
العلوي املكتوب حتته »اأمان« في�سي اإلى من�ساأة متثِّل دلياًل وا�سحًا 
ات  لهذا النوع من امل�ستودعات، يف هذه املن�ساأة حر�س خا�س ومعدَّ
ز باول  ب ميكن اأن يحدث من امل�ستودع. ركَّ خا�سة لر�سد اأي ت�سرُّ
بعد ذلك على ال�سيارة الواقفة بجوار املن�ساأة التي كانت، على حدِّ 
قوله، داللة اأخرى تقطع ال�سكَّ باليقني، فهي مركبة تطهي الإزالة 
ك ال�سيارة يف نطاق امل�ستودعات  التلوُّث اإذا ما حدث خلل ما. تتحرَّ
اأنَّ ال�سورة تكفي  »باول« على  االأفراد. اعتمد حتليل  االأربعة لنقل 
املاأخوذة للحافالت يف  اأنَّ ال�سور  وحدها ملعرفة نوع احلافلة، مع 
بع�س  ففي  اأبدًا،  الو�سوح  بذلك  تكون  ال  اأعلى  من  التقطت  حال 
االأحيان تت�سابه احلافالت التي تنقل �سهاريج النفط مع احلافالت 
ال�سورة بداية جيدة،  ل  ت�سكِّ التي حتمل �سواريخ �سكود! ويف حني 
ي  تق�سِّ نريد  ا  كنَّ ما  اإذا  �سورة  جمرد  من  اأكرث  اإلى  نحتاج  نا  فاإنَّ
احلقائق فعاًل. راجعُت ال�سور مب�ساعدة »باتريك اإدجنتون« الذي 
ل�سنوات  ة  املركزيَّ اال�ستخبارات  وكالة  لل�سور ل�سالح  عمل حُملِّاًل 
ة، وقال يل: »اإنَّهم يحاولون  عديدة، فح�س »اإدجنتون« ال�سور بدقَّ
جهاز  على  �سورة  لديه  كانت  تطهي«.  حافالت  هذه  اأنَّ  اإثبات 
الكمبيوتر اخلا�س به، واقرتب منها للح�سول على نظرة اأف�سل، ثمَّ 
ة ال�سورة جيِّد مبا يكفي بالن�سبة اإيلَّ كي اأقول  قال: »اإنَّ م�ستوى دقَّ
ف على اأيِّ حافالت  اإنَّها لي�ست حافلة تطهي، وال ميكنني اأن اأتعرَّ

التطهي  حافالت  اإنَّ  ليقول  »اإدجنتون«  ا�ستطرد  ماثلة«.  اأخرى 
ال�سنع،  ة  �سوفييتيَّ وهي  ُمربَّعة  نقل  �سيارة  عن  عبارة  التقليديَّة 
ا ينبغي، وللح�سول  ا احلافلة الواردة يف ال�سورة فهي اأطول مَّ اأمَّ
ح »اإدجنتون« »راي ماكجوفرن« )حملِّل يف وكالة  على راأٍي ثاٍن، ر�َسّ
عامًا(،  وع�سرين  �سبعة  العمر  من  ويبلغ  ة  املركزيَّ اال�ستخبارات 
بو�س«  دبليو  ال�سخ�سيَّة »جلورج  اال�ستخبارات  مرا�سلي  اأحد  وكان 
عندما كان نائبًا للرئي�س. قال »ماكجوفرن« : »اإذا كنت خبيًا مبا 
يكفي ميكنك اأن ت�ستنتج كثيًا من مثل هذه ال�سور، فاإنَّني اأعتقد 

اأنَّ هذه �ساحنة اإطفاء!«. 

كولن باول وديك ت�سيني
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قليل من الأ�سياء امل�ستعارة
ر تهمة ال�سرقة الأدبيَّة حياتك؟  هل من املفرت�ش اأن تدمِّ

ة االأولى يف العام 1998 والقت ا�ستح�سان اجلماهي، ويف عام 2004،  يتناول املقال م�سرحيَّة »فروزن« للكاتبة »بريوين الفري«، وقد ُعِر�ست للمرَّ
ة  حت لنيل جائزة توين الأف�سل م�سرحيَّة، ويف نف�س العام اتُّهَمت »الفري« ب�سرقة بع�س اأجزاء امل�سرحيَّ اأخذت امل�سرحيَّة طريقها اإلى برودواي وُر�سِّ
ون�سخ ما ال يقل عن 675 كلمة من كتاب »ُمذنب بدعوى اجلنون« للموؤلِّفة »دوروثي لوي�س«، ومقال كتبه مالكوم جالدويل عام 1997 عن »لوي�س«، ولهذا 

ح الفرق بني ال�سرقة االأدبيَّة واالقتبا�س وقوانني حقوق الن�سر والقيود املتعلِّقة به. ر »جالدويل« اأن يو�سِّ قرَّ

ة  املحميَّ االأعمال  تنق�سم  املو�سيقى  عامل  يف 
ل  املُ�سجَّ االأداء  فئتني:  اإلى  الن�سر  بحقوق 
والتكوين الذي يقوم عليه هذا االأداء. اإذا كتبت 
اأغنية راب واأردت ترنيمة من مقطوعة »رجل 
البيانو« لـ»بيلي جويل«، فعليك اأن حت�سل على 
ت�سجيل  ال�ستخدام  املُنتجة  ال�سركة  من  اإذن 
على  حت�سل  ثمَّ  ال�سركة،  من  البيانو«  »رجل 
التكوين  ت�ستخدم  كي  جويل«  »بيلي  موافقة 
»بي�ستي  فريق  ح�سل  فقد  لالأداء،  االأ�سا�سي 
بويز« على ال�سقِّ االأول من املوافقة يف اأغنيتهم 
ال�سق  ولكن مل يح�سلوا على  ذا ميك«  »با�س 
التكوين  )�ساحب  »نيوتن«  ر  فقرَّ الثاين! 
خ�سر  ه  ولكنَّ الفرقة  يقا�سي  اأن  االأ�سا�سي( 
مة  مقدِّ مبثابة  خ�سارته  �سبب  ويعدُّ  الدعوى، 

ة.  ة الفكريَّ تعيد �سياغة مفهومنا للملكيَّ
ة  مل�سرحيَّ االأوليَّة  املعاجلات  قراأت  عندما 
ي�ستخدمون  النقاد  اأنَّ  الحظت  »فروزن«، 
»الفرق  عبارة:  مع  املت�سابهة  الن�سخ  بع�س 
بني جرائم ال�سر وجرائم املر�س كالفرق بني 
اإلى  اأن ين�سبوها  اخلطيئة والَعر�س« من دون 
جالدويل«.  »مالكومل  اأنا  هو  الذي  �ساحبها، 
كلماتي  »الفري«  امل�سرحية  كاتبة  اقتب�ست 
منها  اقتب�سها  ثمَّ  م�سرحيتها  يف  واأوردتها 
املُحتال!  على  التحايل  متَّ  اأنَّه  مبعنى  النقاد! 
ي«،  »فنِّ دفاع  يوجد  ال  احلاالت  هذه  مثل  يف 
اإذ مل يتم العبث مب�سمون العبارة االأ�سلي اأو 

ا�ستخدامها ب�سكل جديد. 
»لغاندي«  مقولة  هناك  اأنَّ  الحقًا  يل  ات�سح 
»اخلطايا  الكلمتني  نف�س  فيها  ا�ستخدم 
االأدب  تاريخ  اأنَّ  اأجزم  واأكاد  واالأعرا�س«، 

االإجنليزي حافل باجلرائم النابعة من ال�سر 
واحلقيقة  مر�س،  عن  الناجتة  واجلرائم 
هي  »فانتوم«  ة  ق�سيَّ يف  فيها  جدال  ال  التي 
اأنَّ »راي ريب« اإن كان قد اقتب�س من »اأندريو 
د ذلك، واأنَّ  ليود ويرب«، فهو حقًا مل يكن يتعمَّ
»اأندريو ليود ويرب« مل يدرك اأنَّه يقتب�س منه، 
»لي�سيج«،  رنا  ُيذكِّ كما  االإبداعيَّة،  ة  فامللكيَّ
يوم  كل  ت�سل  فاجلريدة  االأوجه،  دة  متعدِّ
من  جزء  اإلى  تتحول  ثمَّ  منزلك،  اأعتاب  اإلى 
يف  ُت�ستخدم  ثمَّ  االإن�سانيَّة،  املعرفة  اأر�سيف 
دورة  االأفكار  ت�ستاأنف  ا  ورمبَّ االأ�سماك!  لفِّ 

والرابعة،  الثالثة  املرحلة  يف  لتدخل  حياتها 
واإرجاعها  اأثرها  اقتفاء  علينا  ي�سعب  وهنا 
كما  التالية،  وجهتها  حتديد  اأو  اأ�سلها  اإلى 
ة  عنا االآراء الداعمة لالقتبا�سات الفكريَّ ت�سجِّ
غي  هذه  التطوُّر  �سال�سل  باأنَّ  عاء  االدِّ على 
موجودة من االأ�سا�س، واأنَّ كلمات الكاتب لها 
اأعرتف  اأن  يجب  اأبديَّة.  وحياة  ة  بكريَّ والدة 
لكلماتي،  حدث  ملا  قلياًل  انزعجت  اأنَّني 
باأنَّ  نف�سي  اأوا�سي  الوقت  نف�س  يف  ني  ولكنَّ
هذه الكلمات رافقتني مبا يكفي وحان الوقت 

الأطلق �سراحها.

روؤية جالدويل لل�سرقة الأدبية والقتبا�ش 
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حتقيق  جلنة  االإ�سرائيليَّة  احلكومة  عيَّنت  اأكتوبر،  حرب  اأعقاب  يف 
االإ�سرائيليَّة(  ة  الع�سكريَّ املخابرات  »زيرا« )رئي�س  اللواء  وكان  خا�سة، 
ال�سوؤال املطروح: ملاذا كنت  ا�ستدعاوؤهم، وكان  الذين متَّ  ال�سهود  اأحد 

م�سرًا على اأنَّ احلرب مل تكن و�سيكة؟ وجاءت اإجابته ب�سيطة:
يتعنيَّ على رئي�س االأركان اتخاذ القرارات ويجب اأن تكون قراراته دقيقة 
ة لرئي�س  مه رئي�س املخابرات الع�سكريَّ للغاية. اأف�سل دعم ميكن اأن يقدِّ
االأركان هو تقديرات وا�سحة ال لب�س فيها، �سريطة اأن تكون مو�سوعيَّة، 
ة وو�سوحًا، كان اخلطاأ اأكرث فداحة، اإال اأنَّ  وكلَّما كان التقدير اأكرث دقَّ

د خطاأ.  ما ارتكبه رئي�س املخابرات الع�سكريَّة كان كارثة، ولي�س جمرَّ
»عرثات  كتابهما  يف  جو�س«،  و»جون  كوهني«  »اإليوت  املوؤرخان  يقول 
لقادة  الذريع  فالف�سل  كارثيَّة،  الزائدة  »زيرا«  ثقة  »كانت  ة«:  ع�سكريَّ
املخابرات يف �سبتمرب واأكتوبر من العام 1973 ال ُيعزى اإلى اعتقادهم 
ا اإلى ثقتهم املبالغ فيها التي  باأنَّ م�سر لن تقوى على مهاجمتهم، واإمنَّ
ورئي�س  الوزراء  رئي�س  م�سارحة  من  وبداًل  القرار،  ُمتخذي  ت  حيَّ
وا حتَّى اللحظة االأخية على اأن احلرب  االأركان بغمو�س املوقف، اأ�سرُّ

لن تقوم!«. 
هو  هذا  الأنَّ  احلرب  �سوؤال  على  فيها  لب�س  ال  اإجابًة  م  قَدّ »زيرا«  ولكن 
منُقت  جميعًا  فنحن  ال�سا�سة،  ورائهم  ومن  اجلماهي  به  طالبت  ما 
حتذيرات  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  لنا  م  يقدِّ واليوم  الغمو�س، 
اإال  االإرهابيني،  بني  اجلاريَّة  املرتاكمة  املحادثات  عن  وُيعلن  رة  ُم�سفَّ
اأنَّ هذه املعلومات الغام�سة ال تزيدنا اإال غ�سبًا! فما املراد باملحادثات 
لغزًا  اأعدائنا  نوايا  تكون  اأن  ى  ونتمنَّ �سريحة  عات  توقُّ نريد  املرتاكمة؟ 
ن  تتكوَّ ا�ستخباراتنا كي  اأجهزة  �سوى  اأحد  �سفرته  تفكيك  يقوى على  ال 
ا يو�سك اأن يحدث، ولكن قلَّما نح�سل  لدينا �سورة كاملة ووا�سحة عمَّ
ر �سحفي مغامر اأو جلنة  ة وا�سحة، على االأقل لي�س قبل اأن يقرِّ على ق�سَّ

حتقيق تفجيها، بعد فوات االأوان.

مفارقات اإ�سالح ال�ستخبارات
ة ويقلبها راأ�سًا على عقب. يهدف املقال يف املقام االأول اإلى حثِّ وكاالت اال�ستخبارات الإيجاد طرق  ي لال�ستخبارات الع�سكريَّ يتناول هذا املقال العامل ال�سرِّ

الة يف ك�سف االإرهابيني واأمناط عملهم. فعَّ

ربط الأحداث

روؤية جالدويل لربط الأحداث

فنُّ الف�سل
ملاذا يهتزُّ بع�ش النا�ش ويرتبك بع�سهم الآخر؟  

ات واأعمال نتقنها بالفعل. يحدث ذلك عادًة  نًا؛ االهتزاز حالة اإخفاق تنتج عن التفكي املفرط يف اأمور ومهمَّ يختلف االهتزاز عن اخلوف اختالفًا بيِّ
ه ال�سغوط يف بع�س اللحظات احلا�سمة فتجده يفقد وعيه فجاأة ويف�سل يف الت�سديد! يف الريا�سة، فمهما كان م�ستوى الالعب جيدًا قد تهزُّ

�س له من قبل وال يكون لديه اأدنى فكره عما ينبغي اأن  �س االإن�سان ملوقف يتعرَّ ا االرتباك فهو مثل اخلوف الذي ينتج عن غياب املعرفة، حيث يتعرَّ اأمَّ
يفعله. 



جواهر الكتب18

من  دًا  نوعًا حمدَّ ي�سف  اأنَّه  اإال  مبهمًا،  االهتزاز م�سطلحًا  يبدو  قد 
الختبار  بدائيَّة  فيديو  لعبة  النف�س  علماء  ي�ستخدم  فمثاًل:  االإخفاق، 
كمبيوتر  �سا�سة  اأمام  جتل�س  اأن  منك  يطلبون  احلركيَّة.  املهارات 
يف  اأزرار  اأربعة  ذات  مفاتيح  ولوحة  متتالية،  �سناديق  اأربعة  تعر�س 
داخل  الظهور  يف   )X( الرمز  يبداأ  االآخر،  تلو  وواحدًا  واحد،  �سفٍّ 
ال�سناديق املعرو�سة على ال�سا�سة وُيطَلب منك اأن ت�سغط على الزرِّ 
ويلينغهام«  »دانيل  يقول  ذلك.  يحدث  مرة  كلِّ  يف  لل�سندوق  املُقابل 
م�سبقًا  اإخبارك  متَّ  اإذا  فيجينيا(  جامعة  يف  النف�س  علم  )اأ�ستاذ 
يف  �سرعتك  ن  �ستتح�سَّ ال�سناديق،  هذه  به  �ستظهر  الذي  بالنمط 
ال�سغط على الزر ال�سحيح ب�سكل كبي. �ستمار�س اللعبة بحذر �سديد 
يف اجلوالت االأولى حتَّى ت�ستنتج الت�سل�سل وبعدها تت�ساعف �سرعتك 
تدريجيًا فيما ُي�سميه »ويلينغهام« »التعلُّم ال�سريح«، ولكن لنفرت�س اأنَّ 
اأحدًا مل يخربك باأن الرمز )X( �ستظهر بت�سل�سل منتظم، واأنَّه حتَّى 
ف،  ن من اكت�ساف النمط! �ستتعرَّ بعد مار�ستك اللعبة لفرتة مل تتمكَّ

وياللمفارقة، بالت�سل�سل على م�ستوى الالوعي وتغدو اأ�سرع، واأ�سرع. 
التعلُّم  وهو  ال�سمني«،  »التعلُّم  الظاهرة  على هذه  »ويلينغهام«  ُيطلق 
التعلُّم بنوعيه يف منطقتني  ل  الذي يحدث خارج نطاق الوعي. يتاأ�سَّ
للمرة  �سيئًا  تتعلَّم  حني  اإنَّه  »ويلينغهام«  يقول  الدماغ.  يف  متلفتني 
اآليَّة  بها بطريقة  ر  تفكِّ فاإنَّك  ة،  العلويَّ اأو  ة  االأولى، كال�سربات اخللفيَّ
يت�سلَّم  اأدائك،  حت�ُسن  ومع  الوقت،  ومبرور  درجة،  الأق�سى  دة  ومتعمَّ
ة بان�سيابيَّة  النظام ال�سمني زمام االأمور، فتبداأ يف اأداء �سربات خلفيَّ
التعلُّم  ي�ستقر  حيث  القاعديَّة،  املخ  ُعقد  ُتعنى  تفكي.  دون  ومن 
ر هذا النظام  ة والتوقيت، وعندما يت�سدَّ ال�سمني ب�سكل جزئي، بالقوَّ
ة الت�سويب، والقدرة على ت�سديد  املوقف، تبداأ يف تطوير اللم�س ودقَّ

�سربات لولبيَّة.
د  يقول الدكتور »ويلينغهام«: »يحدث هذا االأمر بالتدريج، فاأنت ت�سدِّ
ز فيها كلَّ اهتمامك، ولكن مبرور  ة التي تركِّ اآالف ال�سربات االأماميَّ
يدك  تفعله  مبا  ر  تفكِّ اأو  تالحظ  ولن  بكفاءة،  عملك  ي  �ستوؤدِّ الوقت 

اأبدًا«.

روؤية جالدويل للف�سل

انفجار ت�سالنجر
ا ل اأحد على الإطالق، ومن الأف�سل اأن نعتاد ذلك! وك الف�ساء ت�سالنجر؟ ربَّ ل م�سوؤوليَّة انفجار مكُّ من يتحمَّ

وك الف�سائي ت�سالنجر بروؤية جديدة ونظرة ثاقبة، وقد خل�س اإلى ا�ستنتاج حُمبط يف النهاية بع�س ال�سيء، وهو اأنَّ  يناق�س املقال كارثة انفجار املكُّ
د وت�سعُّب وتنوُّع العوامل التي ُت�سهم يف وقوعها، واإن كان  الكوارث �ستقع ال حمالة يف بع�س جماالت احلياة -ومهما كانت ا�ستعداداتنا– ال ل�سيء اإال لتعدُّ
ة اأو اأخطاء ب�سريَّة جزءًا من ن�سيج احلياة اليوميَّة.  �سنا عاملًا تكون فيه احتماالت وقوع كارثة تقنيَّ نا اأ�سَّ هناك در�س تعلَّمناه من كارثة ت�سالنجر، فهو اأنَّ
ة اال�ستعدادات.  م اإحدى مركبات نا�سا الف�سائيَّة مرة اأخرى، وقد يقع ذلك الأتفه االأ�سباب رغم ُح�سن النوايا وقوَّ عند نقطة ما يف امل�ستقبل �سوف تتحطَّ
ف  لها، فخيارنا الوحيد اأن نتوقَّ هذا ما يجب اأن نعرتف به يف الوقت الراهن، فاإن عجزنا عن ذلك، واإن كانت االحتماالت وتكاليفها اأكرب من اأن نتحمَّ

وكات اإلى الف�ساء. عن التفكي يف اإر�سال مكُّ
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افة وتتكيَّف مع  ختها وكالة »نا�سا« ُمغلقة وغي �سفَّ كانت الثقافة التي ر�سَّ
االنحرافات عن معايي اجلودة ال�ساملة، على حدِّ و�سف نا�سا نف�سها، 
رة بالن�سبة  ك فيها العامل منطقيَّة وُمربَّ بحيث تبدو القرارات التي ي�سكِّ
تقريرها  جعل  ما  هو  اخلارجي  للعامل  الت�سوُّر  وهذا  نا�سا،  اإدارة  اإلى 
عن  �ست  متخَّ التي  القرارات  بت�سل�سل  نا�سا  ت  اأقرَّ فعندما  مرفو�سًا، 
اإطالق و�سقوط املركبة -وكلُّها قرارات تافهة ال تختلف عن غيها من 
على  اأيدينا  ن�سع  مل  احلوادث-  من  كثٍي  يف  تت�سبَّب  التي  االإخفافات 
القادمة!  املرة  يف  تفاديها  مُيكن  اأو  االأمور  جمرى  لت  حوَّ واحدة  نقطة 
كان  ت�سالنجر  وك  املكُّ اإطالق  قرار  »اإنَّ  بـالقول:  تقريرها  نا�سا  ختمت 
والقواعد،  ة،  االإداريَّ الثقافة  مفاهيم  اأنَّ  اإال  ثابتة،  قواعد  اإلى  م�ستندًا 
هذه  ثمارها  توؤِت  مل  املا�سي  يف  جنحت  التي  والعادات  واالإجراءات، 
املرة، فلم تنتج الكارثة من انتهاك املديرين للقواعد االأخالقيَّة، بل من 

امتثالهم لذات القواعد التي طاملا جنحت يف املا�سي!«.
وميكننا روؤية الكارثة مبنظور اآخر، وهو كيفيَّة جتاوب الب�سر مع املخاطر، 
اإذ ُيعدُّ الت�سديق باأنَّ اكت�ساف اخلطر وتالفيه يجعل النظام اأكرث اأمانًا 
بة يف الكوارث احلديثة. على �سبيل املثال:  من اأكرث االفرتا�سات املت�سبِّ
�سارت املفا�سل اجلديدة الداعمة للمكوك احلايل اأف�سل من �سابقاتها، 
اأن تقل احتماالت وقوع حوادث م�سابهة حلادثة  وبالتايل من املفرت�س 
ت�سالنجر، األي�س كذلك؟ هذه فكرة بديهيَّة بدرجة جتعلنا عاجزين عن 
الت�سكيك فيها، اإال اأنَّها مل تنجح يف اإقناع جمموعة من الباحثني الذين 

ة ر�سوخ املخاطر وا�ستتبابها. فنَّدوها حتت ما ُي�سمى بنظريَّ

روؤية جالدويل لنفجار ت�سالنجر

ثالثًا: ال�سخ�سيَّة والفطرة والذكاء

القادمون اجُلدد

االآخرين  على  ن�سدرها  التي  االأحكام  على  ال�سوء  الثالث  الق�سم  ي�سلِّط 
عاتنا جتاههم، فكيف نحكم مثاًل على اأخالق �سخ�س ما اأو على ذكائه  وتوقُّ

ة هذه االأحكام؟ اأو قدرته على اإجناز اأمر ما باحرتافيَّة؟ وما �سحَّ

رة؟ ة بال�سن املبكِّ ملاذا نربط العبقريَّ
الذين  ال�سغار  العباقرة  واملبدعني:  العباقرة  من  متلفان  نوعان  هناك 
الذين  والعباقرة  بيكا�سو«،  »بابلو  مثل  رة  مبكِّ �سنٍّ  يف  املوهبة  عليهم  تظهر 
وكاأنها  تظهر  ثمَّ  مدفونة  مواهبهم  وتظلُّ  رة،  متاأخِّ �سنٍّ  اإبداعهم يف  يظهر 
ُخِلقت فجاأة مثل »بول �سيزان«، اإال اأنَّ الفروق ال تقف عند املرحلة العمريَّة 
يبتكر  بينما  ور،  ومتهِّ �سريع  ب�سكل  يبتكرون  ر  املبكِّ النمط  فعباقرة  فقط، 
اأن  قبل  فعله  يف  يرغبون  ما  رون  املبكِّ يعرف  ج.  وتدُرّ ببطء  الثاين  النمط 
رون روؤيتهم يف خ�سم تطويرهم لها، وميار�س  يبدوؤوا فيه، بينما يخترب املتاأخِّ
كلٌّ منهما العبقريَّة بطريقته اخلا�سة ولي�س من ال�سواب اأو العدل اأن ن�سبَّ 

اهتمامنا على اأبناء »بيكا�سو« ونغ�سَّ الطرف عن النمط االآخر! 

بابلو بيكا�سو
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ر »ديفيد جلين�سون« )اأ�ستاذ االقت�ساد يف جامعة  منذ ب�سع �سنوات، قرَّ
�سعريَّة  ق�سيدة   47 يف  بحث  التحيُّز.  هذا  ة  �سحَّ يخترب  اأن  �سيكاغو( 
ر.  متكرِّ ب�سكل  تظهر  التي  الق�سائد  بعدِّ  وقام   1980 عام  منذ  ُن�سرت 
ة  الفنيَّ للجدارات  ي  الكمِّ القيا�س  فكرة  الباحثني  بع�س  عار�س  بالطبع 
ة، اإال اأنَّ »جلين�سون« اأراد بكل ب�ساطة اأن ي�ستطلع اآراء جمموعة  واالأدبيَّ
اأكرث  يرونها  التي  الق�سائد  حول  االأدب  واأ�ساتذة  النقاد  من  وا�سعة 
رت القائمة اإحدى ع�سرة ق�سيدة هي  ية يف االأدب االأمريكي. ت�سدَّ اأهمِّ
»�سكانك  وق�سيدة  اإليوت«،  اإ�س  لـ»تي  »بروفروك«  ق�سيدة  بالرتتيب: 
اأوار« لـ»روبرت لويل«، وق�سيدة »�ستوبينج باي وودز اأون �سنوي اإيفننج« 
لـ»روبرت فرو�ست«، وق�سيدة »ريد ويل بارو« لـ»ويليام كارلو�س ويليامز«، 
وق�سيدة »ذا في�س« لـ»اإليزابيث بي�سوب«، وق�سيدة »ذا ريفر مي�سانت�س 
وايف« لـ»عزرا باوند«، وق�سيدة »دادي« لـ»�سيلفيا بالث«، وق�سيدة »اإن 

ا�ستي�سن اأوف ذا مرتو« لـ»باوند«، وق�سيدة »ميندينج وول« لـ»فرو�ست«، 
وق�سيدة »ذا �سنو مان« لـ»واال�س �ستيفن،« واأخيًا ق�سيدة »ذا دان�س« 
قة، وهي:  لـ»ويليام«، ُكتبت تلك الق�سائد االإحدى ع�سرة يف اأعمار متفرِّ
االأربعون-  الثامنة واالأربعون-  الثالثة والع�سرون- احلادية واالأربعون- 
الثامنة  والع�سرون-  الثامنة  الثالثون-  الثالثون-  والع�سرون-  التا�سعة 
والثالثون- الثانية واالأربعون- التا�سعة واخلم�سون، بالرتتيب. ا�ستنتج 
ة  ة ال�سعريَّ ة الربط بني العبقريَّ »جلين�سون« اأنَّه لي�س هناك ما يثبت �سحَّ
مون اأف�سل اأعمالهم يف مقتبل حياتهم،  وال�سباب، فبع�س ال�سعراء يقدِّ
ر بع�سهم االآخر عنهم بعقود، فمثاًل وجد اأن اثنني واأربعني  يف حني يتاأخَّ
ة كتبها بعد اأن جتاوز اخلم�سني،  باملائة من ق�سائد »فرو�ست« االأ�سطوريَّ
و»�ستيفنز«  باملائة(،  واأربعني  اأربعة  )بن�سبة  »ويليامز«  مع  ذاته  واالأمر 

)بن�سبة ت�سعة واأربعني باملائة(.

روؤية جالدويل للعبقرية وال�سن املبكرة

اأكرث احتمالت النجاح
فني ونحن ل ن�ستطيع معرفة الأ�سلح للوظيفة؟ كيف نختار املوظَّ

ع االأداء الوظيفي وتقييم املوهبة يف اأكرث من جمال، ويف ثالثة جماالت ب�سكل خا�س: املحلِّلون  ة توقُّ يناق�س املقال عديدًا من امل�سكالت الكامنة يف عمليَّ
ة  ة والفكريَّ ات التوا�سل االجتماعيَّ املاليُّون، واملعلِّمون، والعبو خط الو�سط. اأثار حتليل اأ�سباب اإخفاق احتاد كرة القدم االأمريكي جداًل كبيًا على من�سَّ
بعد ن�سر مقال »جالدويل« مبا�سرة، وذلك الأنَّ القول اإنَّ م�سروع احتاد كرة القدم الذي كان حمفوفًا باالأخطاء اأمٌر غي ماألوف، وفقًا لـ»جالدويل« 
الواقع على  قون يف  دة يتفوَّ 90 يف امل�سوَّ اإلى   11 التي ا�ست�سهد بها فاإنَّ »العبي خط الو�سط املو�سوعني يف املراكز من  ولدرا�سة »بيي« و»�سيمونز« 

دة«. الالعبني االأعلى اأجرًا، الذين يحتلُّون املراكز الع�سرة االأولى للم�سوَّ
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بة على ما �سبق  تتفاقم خطورة النتائج املرتتِّ
ح  ُترجِّ فهي  التعليم،  م�ستوى  على  �سيما  ال 
تقبُّلنا للو�سع الراهن ومناه�سة رفع املعايي 
وخف�سها ما دامت ال حتاكي اهتماماتنا على 
اأيَّة حال! ولكن ينبغي اأن يكون التدري�س متاحًا 
ُيقا�س  واأن  ة،  جامعيَّ �سهادة  يحمل  من  لكلِّ 
الوظيفة،  على  ح�سولهم  بعد  املعلِّمني  اأداء 
ولي�س قبلها. هذا يعني اأنَّ اأيِّ مهنة حتتاج اإلى 
مع�سكر تدريب اإلى جانب نظام تدريب مهني 
للوظيفة  حني  املر�سَّ بتقييم  ي�سمح  حمرتف 
ر »كني« و»�ستايجر«، ا�ستنادًا اإلى  ب�سرامة. قدَّ
التدري�س،  متهني  بني  الهائلة  االختالفات 
حني حتَّى  ُمر�سَّ اأربعة  اختبار  اإلى  نحتاج  نا  اأنَّ
جند معلمًا واحدًا جيدًا، ما يعني اأنَّ الوظيفة 
يحدث  كما  روتيني  ب�سكل  مُتنح  اأن  ميكن  ال 
االآن، كما يت�سم هيكل االأجور ملهنة التدري�س 
نرغب  اأمر  وهو  الراهن،  الوقت  باجلمود يف 
م املعلِّمني وفق  ا نريد اأن نقيِّ يف تغييه اإن كنَّ
يح�سل  اأن  الطبيعي  فمن  الفعلي،  اأدائهم 
اأجر املحرتف،  ب ال  اأجر املتدرِّ ب على  املتدرِّ
من  باملائة  وثمانني  خم�سة  وجدنا  اإذا  ولكن 

املعلمني الذين ي�ستطيعون اأن ي�سرحوا حمتوى 
عام ون�سف يف عام واحد، فمن املفرت�س اأن 
نا نريد منهم  لهما اأنَّ نرفع اأجورهم ل�سببني: اأوَّ
لدفع  الوحيدة  الطريقة  اأن  وثانيهما  البقاء، 
ل فجاأة اإلى مهنة  االأفراد اإلى جتربة ما، تتحوَّ
مغرية  عرو�س  تقدمي  فور  اخلطورة  عالية 

للناجني من الت�سفيات.
فهل هذا احلل مل�سكلة التدري�ش مقبول 

�سيا�سيًا؟ 
قد يرف�س دافعو ال�سرائب حتمل تكلفة اختبار 
اأربعة معلِّمني بهدف انتقاء واحد فقط، كما 
حماولة  اأي  وجه  يف  املعلِّمني  نقابات  �ستقف 
امل�سلحني  اأنَّ  اإال  التعيني،  اإجراءات  لتغيي 
حتاكي  اأن  �سوى  ب�سيٍء  ينادوا  مل  التعليميِّني 
التدري�س ما تفعله �سركات مثل »نورث  مهنة 
دوت�سالندر«  »اإد  يعقد  �سنوات.  منذ  �ستار« 
)الرئي�س التنفيذي لل�سركة( اآالف مقابالت 
فقط،  م�ست�سارين  ع�سرة  عن  بحثًا  العمل 
يف  اختياُره  يقع  كي  طائلًة  اأموااًل  وُينفق 
مزيجًا  ميتلك  الذي  ال�سخ�س  على  النهاية 
للوظيفة.  له  توؤهِّ التي  القدرات  من  خا�سًا 

املبا�سرة وغي  التكاليف  بني  »ما  »اإد«:  يقول 
بني  ما  ال�سركات  معظم  ُتنفق  املبا�سرة، 
دوالر  األف  وخم�سني  ومائتي  دوالر  األف  مائة 
الثالث  �سنواته  خالل  الواحد  ف  املوظَّ على 
ي�سيع  احلاالت  بع�س  ويف  االأولى«،  االأربع  اأو 
هذا اال�ستثمار هباًء! فاإن كنت على ا�ستعداد 
بال�سرب  والتحلِّي  اال�ستثمار  هذا  ل  لتحمُّ
ذي  مايل  م�ست�سار  مع  احلال  بك  ف�سينتهي 
»اإد«:  ي�سيف  تريد.  كنت  كما  عالية  كفاءة 
وع�سرون  وخم�سة  مائة  �سركتنا  يف  »يعمل 
املا�سي  العام  ويف  كامل،  بدوام  م�ست�سارًا 
اإلى  لالن�سمام  منهم  و�سبعون  واحد  ل  تاأهَّ
التي   »Million Dollar Round Table« جمعيَّة 
املمار�سني  اأف�سل  جتمع  رابطة  مبثابة  تعدُّ 
اأ�سل  من  و�سبعني  واحدًا  اأنَّ  اأي  املجال،  يف 
من  كانوا  م�ست�سارًا  وع�سرين  وخم�سة  مائة 
ال�سفوة«، فما الذي يعك�سه ذلك عن جمتمع 
والوقت  الرعاية  من  االأكرب  الر�سيد  �س  يكرِّ
واملال وال�سرب النتقاء من �سيديرون اأمواله، 
)اأي  اأبناءه  �سيبُّون  من  ُيهمل  اأنَّه  حني  يف 

يهمل املعلِّمني(؟ 

روؤية جالدويل لالأداء الوظيفي
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مفيدة  الفيدراليَّة  التحقيقات  مكتب  منظومة  تبدو  �سطحي،  منظور  من 
يف  وا�سع  نطاق  على  ت�ستخدم  التي  احلالة  درا�سة  مثاًل  ل  تاأمَّ ولكن  للغاية، 
تعليم  �سة يف  العثور على جثَّة معلِّمة متخ�سِّ يتمُّ  والتنميط:  املقارنة  اأدبيَّات 
ُملقاة على  عامًا،  وع�سرين  �ستة  العمر  تبلغ من  االحتياجات اخلا�سة،  ذوي 
�سطح مبناها ال�سكني يف برونك�س. يبدو اأنَّها اختطفت فور مغادرتها للمنزل 
�ست  يف طريقها اإلى العمل يف ال�ساد�سة والن�سف �سباحًا. تبنيَّ اأنَّ املعلمة تعرَّ
بجواربها  ربطها  ومتَّ  ف على مالحمها،  التعرُّ ي�سعب  بحيث  ح  املربِّ لل�سرب 
ه القاتل اأع�ساءها وكتب كلمات بذيئة على بطنها.  وحزامها ال�سخ�سي، و�سوَّ
ما  الِعرق.  االأول..  ال�سوؤال  اجلنائي:  التحقيق  رجال  اأحد  اأنَّني  لنفرت�س 
دامت ال�سحيَّة بي�ساء، ف�سن�سمي اجلاين »وايت«، ولنفرت�س اأنَّه يف منت�سف 
فيه  بداأ  الذي  الوقت  وهو  العمر،  من  الثالثينيَّات  اأوائل  حتَّى  الع�سرينيَّات 
نة مكتب التحقيقات الفيدرايل يف القتل. هل  الرجال ال�ستة والثالثون يف عيِّ
�سطح  على  ارُتِكَبت  فقد  االأرجح،  على  مة  منظَّ ال؟ غي  اأم  مة  منظَّ اجلرمية 
منزل يف برونك�س يف و�سح النهار، ما يعني وجود ن�سبة ماطرة عالية. اإذًا 
اأحد  يكون  قد  ر؟  املبكِّ الوقت  هذا  يف  املبنى  يف  اجلاين  يفعله  كان  الذي  ما 
ال اخلدمات اأو اأنَّه ي�سكن يف اجلوار، يف كلتا احلالتني، يبدو اأنَّه على دراية  ُعمَّ
اأنَّه  ويبدو  يعاين من ا�سطراب ما،  فبالتاأكيد  م،  اأنَّه غي منظَّ باملبنى، ومبا 
ع اأن تكون له �سابقة اإجراميَّة متعلِّقة  ال الطبقة الكادحة، ومن املتوقَّ من ُعمَّ
ا م�سطربة،  ا معدومة واإمَّ ا عالقاته بالن�ساء فهي اإمَّ �س، اأمَّ بالعنف اأو التحرُّ

كما اأنَّ ت�سويه اجلثة يدلُّ على وجود خلل عقلي اأو اإدمان للمخدرات.
كيف يبدو هذا التحليل بالن�سبة اإليك؟ ات�سح فيما بعد اأنَّ اجلاين هو »كارمن 
يعاين  العمل  وعاطل عن  اأعزب  وهو مثِّل  العمر،  الثالثني من  كاالبرو« يف 
اأبيه  ة العقليَّة، مع  اأن خرج من امل�سحَّ ا�سطرابات عديدة، وكان يعي�س بعد 

االأرمل يف الطابق الرابع من ذات املبنى حيث وقعت اجلرمية، ولكن ما جدوى 
قائمة  �سمن  »كاالبرو«  ت�سع  بالفعل  ال�سرطة  كانت  االإجرامي؟  امللف  هذا 
وت�سويه �سخ�س ما  بقتل  اأنَّك حني تبحث عن جمرم قام  امل�ستبهني، مبعنى 
ق فيدرايل لين�سحك بفح�س ال�ساب  على ال�سطح، فاأنت ال حتتاج اإلى حُمقِّ

االأ�سعث، امل�سطرب نف�سيًا الذي ي�سكن مع والده يف الطابق الرابع! 
امللف اجلنائي لي�س اختبارًا تنجح فيه اإذا ح�سلت على االإجابات ال�سحيحة 
ب�سكل  تفا�سيلها  كل  ترتابط  اأن  ينبغي  ة  فنيَّ لوحة  هو  ا  واإمنَّ االأ�سئلة،  ملعظم 
الداخليَّة  وزارة  حلَّلت  الت�سعينيات،  منت�سف  يف  جُمدية،  تكون  كي  باآخر  اأو 
د من عدد اجلرائم التي اأ�سهم امللف  الربيطانيَّة نحو 184 جرمية بهدف التاأكُّ
اجلنائي يف حلِّها والو�سول اإلى اجلاين، وكانت النتيجة خم�س جرائم فقط! 

اأي بن�سبة 2.7 باملائة.

روؤية جالدويل  لـ توقع الأحداث

عقول خطرة
ت�سهيالت التنميط اجلنائي

حتليل  »وحدة  ومار�سات  اأ�ساليب  ويفح�س  احلا�سر،  يف  يجري  ملا  ا�ستنادًا  ة  امل�ستقبليَّ االأحداث  ببع�س  التنبُّوؤ  على  قدرتنا  يف  »جالدويل«  ك  ي�سكِّ
ر رجال التحقيقات، اأي اأنَّه على الرغم من  ا يت�سوَّ ال�سلوك« التابعة ملكتب التحقيقات الفيدرايل، ويك�سف اأنَّ االأمر على اأر�س الواقع اأكرث تعقيدًا مَّ

كلِّ برامج وم�سل�سالت التحقيقات التلفزيونيَّة، مل يتم اإثبات جدوى التنميط النف�سي من الناحية العمليَّة. 

هل نبالغ يف تقديرنا للذكاء؟ 
فيها لدرجة اأنَّ اأحد روؤ�سائها  ي�سلط هذا املقال ال�سوء على فكرة املوهبة ُم�ست�سهدًا، مرًة اأخرى، بنموذج »اإنرون«، تلك ال�سركة التي كانت تعتزُّ مبوظَّ
فوها ذوو املواهب الفذة«. كتب »جالدويل« يف هذا املقال  التنفيذيني قال ذات مرة: »راأ�س مال اإنرون احلقيقي الذي مييِّزها عن مناف�سيها هم موظَّ

فني وكافاأت االأف�سل واالأذكى واالأعلى موهبًة، ورغم ذلك اأفل�ست ومل يعد لها وجود!«.  ز على التفكي: »جنحت اإنرون يف تعيني �سفوة املوظَّ املحفِّ
ة حتديدًا، ال ل�سبب اآخر، فهل ُيحتمل اأنَّها بالغت يف تقديرها  ب عن هذا ال�سوؤال ب�سوؤال بالغي: »ماذا لو اأنَّ اإنرون اأفل�ست ب�سبب عقولها الفذَّ دعونا جُنِ

للذكاء؟«.

اأ�سطورة املوهبة
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على الرغم من و�سمة العار التي حلقت باإنرون، 
ة ما ميكن اأن يفتخر به  فعلى االأقل كان هناك ثمَّ
املفتوح  »ال�سوق  نظام  ال�سركة  لت  فعَّ مديروها، 
الذي  ماكينزي،  �سركة  عليه  واأطلقت  للتعيني« 
وظيفة  الأي  م  يتقدَّ اأن  فرد  اأي  ي�ستطيع  مبقت�ساه 
يريدها دون اأن يقف يف طريقه اأحد من املديرين، 
اإنرون  وعندما بداأ »كيفن هانون« )اأحد م�سوؤويل 
العامليَّة  االت�ساالت  وحدة  اإن�ساء  يف  التنفيذيني( 
»التعيني  اأ�سَماه  ما  اأطلق  لل�سركة،  النطاق  وا�سعة 
ت دعوة مائة من املوظفني  ال�سريع للم�سروع«. متَّ
االأعلى كفاءة من جميع اأنحاء ال�سركة اإلى فندق 
يلقي خطابه،  »هانون« وهو  اإلى  لي�ستمعوا  »حياة« 
اأقيمت مق�سورات تعيني خارج قاعة  الفور  وعلى 
االجتماعات، ويف غ�سون اأ�سبوع جنح »هانون« يف 
فريق  اإلى  كفاءًة  االأعلى  فني اخلم�سني  املوظَّ �سم 
وجد زمالوؤه يف  بينما  العامليَّة،  االت�ساالت  وحدة 

فمثاًل  اجلديد،  االقت�ساد  جاذبيَّة  هي  هذه 
االأمريكيَّة  »تيلمي«  �سركة  م�ستودعات  ُتعدُّ 
�ساهقة  الهاتف(،  تطبيقات  يف  �سة  )املتخ�سِّ
عمل  كبيئة  واإمتاعًا  ة  اإنتاجيَّ واالأكرث  االرتفاع 
ولكن   ،IBM يف  ال�سغية  ة  التقليديَّ املكاتب  من 
على  احلكم  ُن�سيء  قد  نا  اأنَّ يف  هنا  اخلطر  يكمن 
فاإذا  لل�سخ�سيَّة،  واجلديدة  ال�سغية  التفا�سيل 
�سمحنا لقدرة االأ�سخا�س التي هي نوٌع من احلد�س 
يف  م  بالتحكُّ مفتعلة،  باإثباتات  وامل�سند  املدعوم 
ة التعيني اليوم، �سنكون قد ا�ستبدلنا بالنمط  عمليَّ
واالأ�سدقاء،  االأقارب  تعيني  ي  ُيزكِّ الذي  القدمي 

�ساغرة  وظيفة  خم�سني  اأمام  اأنف�سهم  ال�سركة 
حتتاج اإلى �سغلها يف اأ�سرع وقت!«. 

م�ست�سارو  حتَّى  –وال  ر  يفكِّ مل  اأحدًا  اأنَّ  الغريب 
احلفاظ  مقابل  اأجورهم  ون  يتلقَّ الذين  ال�سركة 
على ا�ستقرار اإنرون وجتان�س ثقافتها- يف مردود 
ل  �ستعطِّ وكيف  ال�ساغرة  اخلم�سني  الوظائف 
يف  اال�ستقرار  اأنَّ  اأو  رة،  املت�سرِّ االإدارات  اأعمال 
مرغوب،  اأمر  لل�سركة  ة  احلاليَّ التجاريَّة  االأعمال 
كفاءة  االأعلى  اإنرون  في  ملوظَّ الذات  اأنَّ حتقيق  اأو 
قد يتعار�س مع امل�سالح العليا لل�سركة ب�سكل عام!
تلك هي طبيعة املخاوف التي ينبغي اأن يقلق منها 
امل�ست�سارون االإداريون، اإال اأنَّ �سركة اال�ست�سارات 
ة التابعة الإنرون وهي ماكينزي، التي كانت  االإداريَّ
املوهبة بدرجة ال تقل وطاأة عن  اأ�سية الأ�سطورة 
ع�سرة  اإنرون  عيَّنت   ،1998 عام  يف  عمالئها! 
االأعمال  اإدارة  ماج�ستي  على  حا�سلني  فني  موظَّ

من  به  ننبهر  من  كل  تعيني  ح  ُيرجِّ اآخر  منطًا 
ل  يتحوَّ قد  احلذر،  نتوخَّ  مل  فاإن  االأولى،  النظرة 
ن�ستبدل  و�سيلة  اإلى  االجتماعي  وامل�ستوى  املظهر 

فاتنا الوا�سحة باأخرى اأقلَّ و�سوحًا. بها تع�سُّ
مة  مقدِّ تدري�س  يف  املا�سي  عامه  »مايرز«  ق�سى 
يف علوم احلا�سوب ووجد اأنَّ اأحد اأ�سباب التحاق 
الطالب بهذه الدورة هو رغبتهم يف احل�سول على 
»مايرز«:  يقول  الربجميات.  �سناعة  يف  وظائف 
»مبا اأنَّني قد اأجريت عديدًا من مقابالت العمل، 
مع  ال�ساأن  هذا  يف  خربتي  اأ�سارك  اأن  رت  قرَّ
مة التي تعربِّ بها عن نف�سك اأمام  االآخرين، فاملقدِّ

اأربعني  من كليَّة وارتون، يف حني عيَّنت ماكينزي 
عيَّنت  التايل  العام  ويف  العام،  نف�س  يف  منهم 
بينما  الكليَّة،  نف�س  من  اآخرين  ع�سر  اثني  اإنرون 
م�ست�سارو  كان  و�ستني!  واحدًا  ماكينزي  عيَّنت 
منا�سبًا  يرونه  ما  اإنرون  يف  قون  ُيطبِّ ماكينزي 
ال�سابقني  اإنرون  مديري  اأحد  يقول  الأنف�سهم. 
ثًا عن مندوبي �سركة ماكينزي من الرجال  متحدِّ
والن�ساء الذين كانوا يجولون يف ردهات ويجل�سون 
مل  بهم،  ن�ستعني  ا  كنَّ »عندما  اإنرون:  قاعات  يف 
اأو  ل�سهرين  بل  فح�سب،  واحد  الأ�سبوع  ذلك  يكن 
كان  دائم!«.  ب�سكل  معنا  موجودين  كانوا  اأربعة. 
هوؤالء املندوبون يف حالة بحث م�ستمر عن املواهب 
ال�سندوق،  خارج  ر  تفكِّ التي  ال�سركة  يف  الكامنة 
لو  اأنَّه  لوهلة عابرة  اأحدهم  ببال  ولكن مل يخطر 
ال�سندوق،  خارج  روا  يفكِّ اأن  اجلميع  على  كان 

ا كان ال�سندوق يحتاج اإلى اإ�سالح!  فرمبَّ

املديرين املحتملني مهارة حتتاج اإلى فن ودرا�سة 
ث خالل الدورات عن  رت اأن اأحتدَّ ودراية، لهذا قرَّ
اأرباب العمل، ال  طبيعة االأ�سياء التي يبحث عنها 
االأ�سياء  هذه  اأول  ة.  بال�سخ�سيَّ يتعلق  فيما  �سيَّما 
وتربهنها  نف�سك  يف  تعك�سها  التي  الثقة  هي 
اأن  دون  بجراأة  تكلَّم  ذلك؟  تفعل  كيف  قدراتك. 
مايرز«  »نوالن  ابت�سم  حميَّاك.  االبت�سامة  تفارق 
وهو ي�سرتجع هذه االأحداث، ثمَّ قال: »يجد كثي 
من النا�س �سعوبًة يف اكت�ساب هذه املهارة، ولكن 
ول�سبب ما ال اأعرفه، وجدت نف�سي اأمار�سها ب�سكل 

غريزي«.

روؤية جالدويل للذكاء واملوهبة

اختيار اجليل اجلديد
ما الذي تعك�سه مقابالت العمل فعليًا؟ 

ُيق�سد بـ»فخِّ الدعم االأ�سا�سي« نزعتنا اإلى الت�سديق باأنَّ اأفعال االأ�سخا�س تعك�س هويَّتهم، ويعني يف مقابالت العمل اأنَّ املُحاِور اأو امل�سوؤول 
ون دائمًا بنف�س الطريقة التي يظهرونها اأو يظهرون عليها خالل املقابلة! اإال اأنَّ االأمور قلياًل ما  مني �سيوؤدُّ عن االختيار يوؤمن باأنَّ املتقدِّ
قون بالقلق خالل مقابالت العمل، يف حني يكون معظم ذوي العبارات  فون املتفوِّ ت�سي على هذا النحو، يف بع�س االأحيان ُي�ساب املوظَّ

فني العاديني. انة واالإيحاءات احلما�سيَّة من املوظَّ الطنَّ
مة.  ة املُنظَّ هل ترغب حقًا يف جتنُّب الوقوع يف هذا الفخ؟ بداًل من املحادثات غي الر�سميَّة، ا�ستخدم مقابالت العمل الثالثيَّ

روؤية جالدويل لـ مقابالت العمل
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مثريو ال�سغب
ما الذي نتعلَّمه من كالب »البيتبول« عن اجلرائم؟

دة« هو قانون يحظر اإيواء اأنواع معيَّنة من  »ت�سريع ال�سالالت املحدَّ
االأمر  باأنَّ  يجادل  »جالدويل«  اأنَّ  اإال  خطورتها،  اإلى  نظرًا  الكالب 
ميكن  الكالب  �سالالت  جميع  اآخر:  مبعنى  الب�ساطة،  بهذه  لي�س 
العنف  على  مفطورة  غي  والكالب  �سر�سة،  لتدريبات  تخ�سع  اأن 
القوانني  بطبيعتها! ويكمن حلُّ هذه املع�سلة يف �سرورة ا�ستهداف 

الأ�سحاب الكالب، ولي�س الكالب ذاتها.

روؤية جالدويل لـ الكالب
اإلى منزل  يف يوم الهجوم الثاين، وفقًا لبع�س امل�سادر، جاء زائر 
الكالب  ربط  ومتَّ  الكالب(،  )�ساحب  كايف«  »�سريديف  �سديقة 
مرتفعة  الثلج  وحواجز  �سفاف  كانت  حيث  اخلارج،  يف  الثالثة 
ف »جيدن  بالدرجة التي ت�سمح بالقفز فوق �سور الفناء اخللفي. توقَّ
»ِجراء...  قائاًل:  بالكالب  ق  وحدَّ ال�سغي(،  )الولد  كليوك�س« 
ف يثي  ِجراء«. ا�ستغاثت االأم بوالده الذي جاء مهرواًل، وهو ت�سرُّ
حفيظة الكالب العنيفة بطبيعة احلال. قفزت الكالب فوق ال�سور 
راأ�سه ميينًا  يهزُّ  واأخذ  راأ�س »جيدن« يف فمه  الكالب   اأحد  واأقحم 

وي�سارًا! 

غي  وكالب  م�ستهرت  مالك  منوذجيَّة:  اعتداء  ة  ق�سيَّ هذه  كانت 
ما  بطريقة  وثاقها  فكِّ  من  ن  تتمكَّ ة  عدوانيَّ �سوابق  وذات  �سة  مروَّ
وتنق�سُّ على طفل �سغي. قبل خم�سة اأ�سابيع من الواقعة، هاجمت 
الكالب �سابًا يف ال�ساد�سة ع�سرة من عمره واأخاه ذا االأعوام االأربعة 
ومتَّ تغرمي »كايف«، فقام بنقل الكالب اإلى منزل �سديقته. كان من 
حدوث  دون  املدينة  يف  البيطرة  اإدارة  اأو  ة  البلديَّ حتول  اأن  املمكن 
التعميم  التعميم؛  من  ال�سحيح  النوع  ا�ستخدمت  لو  ثانية  واقعة 
املُ�ستهرتين،  واأ�سحابها  ال�سر�سة  الكالب  بني  الربط  على  القائم 
اإلى  واملن�سود يحتاج  ال�سحيح  التعميم  اأنَّ  اإال  ال�ساللة،  ولي�س على 
�سرائه  من  د  للتاأكُّ كايف«  »�سريديف  تعقُّب  منها  اإجراءات  ة  عدَّ
علمًا  االأول،  الهجوم  واإخ�ساء كالب  بالكالب،  للكمامات اخلا�سة 
باأنَّ قانون مراقبة احليوانات ي�سلب اأ�سحاب الكالب الذين تهاجم 
اأخرى،  مرة  كالب  امتالك  يف  احلق  ال�سغار  االأطفال  كالبهم 
د كلَّ هذا العناء ويف اإمكاننا اأن نحظر اقتناء  وال�سوؤال هو: ملاذا نتكبَّ

هذه ال�ساللة متامًا؟!
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