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واملجــات ودور النــر الغربيــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية 
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- اآلراء الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها، وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.
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ســيظل العــام 2022 عالمــة بــارزة يف تاريــخ العالقــات الدوليــة لكونــه شــهد الحــرب الروســية - األوكرانيــة التــي شــكلت محاولــة 
إلنهــاء الحالــة االنتقاليــة للنظــام الــدويل بــن قــوى صاعــدة، كروســيا والصــن تدفــع نحــو التعدديــة القطبيــة، والواليــات املتحــدة 
التــي تتمســك بهيمنتهــا األحاديــة، برغــم تراجعاتهــا داخليــاً وخارجيــاً. صحيــح أن نتائــج تلــك الحــرب ال تــزال غــر محســومة بســبب 
الدعــم الغــريب للمقاومــة األوكرانيــة والعقوبــات االقتصاديــة عــى روســيا، مــع ذلــك، فإنهــا تُضــاف إىل نتائــج أخــرى لجائحــة كورونــا 

وتغــر املنــاخ والتســارع التكنولوجــي واألزمــات االقتصاديــة العامليــة مبــا يعيــد طريقــة التفكــر يف عاملنــا الراهــن.

 لهــذا، اختــار املوقــع اإللكــروين ملركــز “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة” 12 كتابــاً أجنبيــاً بــارزاً يطــرح زاويــا متعــددة 
للتفكــر يف الحالــة االنتقاليــة يف العــامل التــي تتمــدد إىل املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة كافــة. إذ يعيــد 
“فريديــرك إنســل” التفكــر يف مســارات القــوة يف القــرن الـــ 21، متوقعــاً معايــر جديــدة لهــا قــد تقلــب ميــزان القــوى يف العــامل، 
ــا وتصاعــد  بينــام يطــرح كتــاب آخــر لعــدة مؤلفــن تحليــالً لسياســات املرحلــة االنتقاليــة يف النظــام الــدويل بعــد جائحــة كورون

قضيــة تغــر املنــاخ. 

وتحلــل أيضــاً “ســفيتالنا اليكســفيش” جدليــة العالقــة بــن الحــروب وتغيــر املجتمعــات بعدمــا بــرزت التكنولوجيــا العســكرية 
مثــل الروبوتــات القاتلــة والدرونــز وغرهــا، فيــام يكمــل “ســيث جونــز” هــذا االتجــاه بتوضيــح منــط الحــروب غــر التقليديــة يف 
كتابــه “ثالثــة رجــال خطريــن”، إذ يــرى أن الواليــات املتحــدة ليســت مســتعدة للمنافســة يف هــذا املجــال مقارنــة بروســيا والصــن 
بــل وحتــى قــوى إقليميــة مثــل إيــران. وإذا مــا أخفقــت الحــروب التقليديــة وغــر التقليديــة يف هزميــة الخصــوم، فــإن التلويــح 
بالســالح النــووي قــد يصبــح خيــاراً يتجــاوز منطــق الــردع ويثــر مخــاوف تدمــر العــامل، لــذا، يطــرح “ريتشــارد ولفســون” و”فرنيك 

فــرس” دليــالً للمواطنــن يف مواجهــة مخاطــر الخيــارات النوويــة.

ومــع تصاعــد الشــعبوية وتحولهــا إىل خيــار للناخبــن، يطــرح “تومــاس مايــن” يف كتابــه صعــود “الــال ليرباليــة”، كأيديولوجيــة 
ــات املتحــدة،  ــا الخطــاب الســيايس يف الوالي ــة اخراقه ــة وكيفي ــة واالجتامعي ــا الفكري سياســية، حيــث يســعى إىل اكتشــاف أصوله
مســتهدفاً مــن ذلــك العــودة إىل الليرباليــة التــي تأسســت عليهــا القــوة األمريكيــة. لكــن صعــود الشــعبوية يفــره “جــن ســبرلينج” 
ــر السياســات  ــة ملــدى تأث ــالء أهمي ــة مــن دون إي ــز السياســين عــى املــؤرشات االقتصادي ــة” بركي ــة االقتصادي ــه “الكرام يف كتاب

االقتصاديــة عــى كرامــة املجتمعــات ومعيشــتها. 

ويكمــل “ســتيفان ديركــون” هــذه الصــورة يف كتابــه “املقامــرة يف التنميــة” باإلشــارة إىل أن معيــار فشــل دول ونجــاح أخــرى يف 
التنميــة يتحــدد وفقــاً ملــدى قــدرة السياســين يف الســلطة عــى تضييــق أو توســيع مكاســب التحالفــات االقتصاديــة – االجتامعيــة 
مــن النمــو االقتصــادي، والــذي يناقشــه أيضــاً كتــاب آخــر لــكل مــن “مــارك كويامــا” و”جاريــد روبــن”، حيــث مل يعــد منــوذج النمــو 

االقتصــادي الفعــال يعتمــد عــى قلــة نخبويــة حاكمــة وإمنــا صــار شــامالً مــن حيــث عوائــده للمجتمــع.

بدورهــا، مل تعــد التكنولوجيــا أداة المتــالك القــوة وإمنــا تغلغلــت يف ثقافــة املجتمعــات. فتطــرح “كارولــن تشــن” ســؤاالً جدليــاً 
حــول العالقــة بــن املامرســات الدينيــة والعمــل داخــل رشكات التكنولوجيــا الكــربى، إذ تناقــش كيفيــة تحويــل الهويــات الدينيــة إىل 
إنتاجيــة يف وادي الســيليكون يف ســياق مــا أســمته “رأســاملية التيكتوبيــا”. لكــن “جليــان يس يــورك” تنبــه إىل وجــه مضــاد يف كتــاب 

لهــا عــرب الركيــز عــى “رأســاملية املراقبــة” مــن خــالل التحكــم يف حيــاة النــاس، وتحويلهــا إىل أربــاح مــن قبــل الــركات الكــربى. 

أخــراً، وبالرغــم مــن أن البريــة باتــت تعتــرب التكنولوجيــا هــي الســبيل لبنــاء القــوة والتغيــر يف عاملنــا الراهــن التــي مل تســتقر 
قواعــده، فــإن “مايــكل باســكار” يتســاءل يف كتابــه حــول مســتقبل األفــكار الكبــرة يف زمــن التفكــر املحــدود الــذي بــات معتمــداً – 
مــن وجهــة نظــره - عــى التكنولوجيــا الرقميــة، بينــام كان العــامل يتغــر مــن قبــل خــالل طفــرات كــربى يف مختلــف املجــاالت بــدءاً 

مــن املوســيقى إىل الوراثــة وميكانيــكا الكــم.
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يعيـد “فريدريـك إنسـل” يف كتابـه املعنـون 
الجغرافيـا  يف  التفكـر  القـوة”  “مسـارات 
السياسـية يف القـرن الحـادي والعريـن، إذ 
يتنـاول املسـارات التـي تـؤدي إليهـا القـوة، 
املطلوبـة  والـروط  التـي متيزهـا  واملعايـر 
لتحقيقهـا والقـدرات التـي متنحهـا والتخوف 
الـرضوري مـن نسـبيتها واختاالتهـا، مشـراً 
املتوقـع  وتلـك  القامئـة  الدوليـة  القـوى  إىل 
القـوة، والتـي مـن  صعودهـا وفًقـا ملعايـر 
كان  القـوى سـواء  ميـزان  تقلـب  أن  شـأنها 
كـام  دميوجرافيًـا،  أو  اقتصاديًـا  أو  عسـكريًا 
يتنـاول الفاعلـن مـن غـر الـدول يف محاولـة 
لفهـم نـوع القـوة األكـرب واألكـر فعاليـة بن 
الفاعلـة  الجهـات  وسـلطة  الـدول  سـلطة 

األخـرى.

أدوات القوة:
السـيادة،  باألسـاس عـن فكـرة  القـوة  تعـربِّ 
مبعنـى القدرة عىل الترصف بطريقة سـيادية، 
سـواء من خال اإلكراه أو الدبلوماسـية، دون 
إحباطهـا مـن قبل قـوة أخرى، بعبـارة أخرى، 

فالقـوة هـي وسـيلة وليسـت غايـة يف حـد ذاتهـا، يف هـذا السـياق ميكن 
تنـاول أبـرز أدوات ووسـائل القـوة عىل النحـو التايل:

1- الدميوغرافيـا والجغرافيـا: حيـث يعـد البعـد الدميوغـرايف للدولة أحد 
أدوات قوتهـا، إال أنـه ال ميكـن الحكم ببسـاطة عىل قـوة الدولة بناء عىل 
عـدد سـكانها فقـط، بـل عىل العكـس رمبـا ال متثـل الكتلـة الدميوغرافية 
الكبـرة ومعـدل املواليـد املتزايد محفزان للقوة بل قـد يكبحانها، فالعربة 
هـي مـدى كفـاءة هـذه الكتلـة الدميوغرافيـة باألسـاس، لكن مـن ناحية 
أخـرى، يجـب األخـذ يف االعتبار أن قلـة الكتلـة الدميوغرافية قد يتمخض 

عنهـا قلـة يف عدد املزارعـن والعاملن وكـذا الجنود.  

السكانية  الكتلة  عىل  الدولة  قوة  يف  الدميوغرايف  البعد  يقترص  وال 
حدود  خارج  املوجود  الشتات  االعتبار  يف  األخذ  يجب  بل  الداخلية، 
الدولة، والذي يلعبون أحيانًا دورًا أساسيًا، إما عىل املستوى االجتامعي 
واالقتصادي عن طريق تحويل األموال إىل الباد، أو عىل املستوى السيايس 
من خال دعم أو معارضة السلطة يف بلدهم األصيل، عىل غرار الدور 
الذي يلعبه الشتات الرتيك يف أوروبا، أما بالنسبة للعامل الجغرايف، فإنه 
ميثل أداة مهمة يف قوة الدولة، فقد لعبت فكرة العزلة الجغرافية عىل 
سبيل املثال بالنسبة للمملكة املتحدة دوراً حاسامً يف تعزيز قوتها، حيث 

هربت من الغزوات اإلسبانية والفرنسية واألملانية املتعاقبة. 

للمستشـار  بالنسـبة  العسـكرية:  القـوة   -2
األملـاين بسـامرك، فـإن: “الدبلوماسـية بـدون 
أسـلحة هي موسـيقى بـدون آالت”، ومن ثم 
فبـدون توافـر قوة عسـكرية ال ميكـن للدولة 
أن تكتسـب السـيادة والسـيطرة، واألمـر هنا 
ال يتعلـق بالـرضورة باسـتخدام القـوة، لكـن 
عـىل األقـل امتاكهـا بكميـة ونوعيـة معينـة 
مـن أجل الـردع، وقـد قدمت الحـرب الباردة 
الحـرب  بغيـاب  متيـزت  لذلـك حيـث  مثـاالً 
)الواليـات  عظميـن  قوتـن  بـن  املفتوحـة 
املتحـدة واالتحاد السـوفيتي آنـذاك( كان من 
املمكـن أن تـؤدي قوتهـام النوويـة إىل نهايـة 

العامل.

يف هذا السـياق، يجب اإلشـارة إىل مفهوم 
غـر  تصـور  تعنـي  والتـي  القـوة”،  “أوهـام 
دقيـق لقوة الخصـم، فأحد األخطـاء املتكررة 
يف التاريـخ السـيايس والعسـكري هـو اعتبـار 
ففـي  أحمـق،  الفعـيل  أو  املحتمـل  الخصـم 
فيتنـام، عىل سـبيل املثال، افـرتض األمريكيون 
ومحدوديـة  الخصـم  بشـأن  خاطئًـا  تصـورًا 

قوتـه يف مواجهـة قوتهـم.

3- القـوة الدبلوماسـية: إذا كانـت القـوة ال تخلـو مـن األسـلحة، فهي ال 
تكتفـي بهـا أيًضـا، وعىل الرغـم من وجود اعتقـاد بأن البعـد الدبلومايس 
قـد فقـد أهميتـه، إال أنـه ال يـزال عامـل قـوة حقيقـي، وبقـدر مـا يـرى 
خاطئـة،  انتصـارات  يحقـق  ال  املسـلحة  القـوة  اسـتخدام  أن  البعـض 
فالدبلوماسـية هـي محاولـة لتنظيـم تـوازن القـوى وتجنـب النزاعـات، 

ولتعزيـز املكتسـبات التـي حققتهـا القـوة العسـكرية. 

4- البعـد االقتصـادي: إذ ال توجـد قـوة بـدون متويـل، فحتـى اآلليـة 
الدبلوماسـية واسـعة النطـاق تحتـاج إىل تكاليـف ال محالـة، حيـث إن 
بنـاء ونـر نظام عسـكري موثـوق به دون تخصيـص ميزانيـات كبرة له 
لـن يكـون أمـرًا ناجًحا، وقـد تتضمن التكاليـف االقتصادية أيضـاً تكاليف 
غـر مبـارشة، فعـىل سـبيل املثـال، نجـح لويـس الحـادي عـر يف متويـل 
أعـداء منافسـه دوق بورغونـدي -تشـارلز ذا بولـد- مـن أجـل إضعـاف 

األخر. قـوة 

خريطة موازين القوى:
خال أكر من قرن من الزمان بقيت القوى الرئيسية يف النظام الدويل 
قامئة، حتى وإن اختلفت موازين القوى بينهم، ويف هذا السياق، استعرض 

الكاتب مامح موازين القوى الدولية الحالية عىل النحو التايل:

المعايير واالختالالت:
مسارات “القوة” من منظور جيوسياسي في القرن الـ 21

عرض: دينا محمود، باحثة في الشؤون األوروبية

فريدريك إنسل
Frédéric Encel, Les voies de la puissance, 

ODILE JACOB, mars 2022.
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1- الواليـات املتحـدة األمريكيـة: وهـي عانـت نكسـات خطـرة يف أقـل 
مـن قـرن مـن الزمـان، وعـىل الرغـم مـن القـوة االقتصادية والعسـكرية 
والبريـة الهائلـة التـي ال تـزال تتمتـع بهـا، فضـاً عـن متتعهـا بعزلـة 
اسـرتاتيجية اسـتثنائية، لكن يجـب األخذ يف االعتبـار أن الواليات املتحدة 
لـن تكـون الدولـة األوىل يف تاريـخ الـدول التـي تسـعى لتجنـب الهبـوط 
مـن قمـة النظـام العاملـي، ولعل هذا ما يتسـق مـع “فخ ثيوسـيديدس” 
املرتبـط بــالحرب البيلوبونيـة، والـذي يشـر إىل أنـه بينـام تسـعى القوة 
املهيمنـة إىل البقـاء، هنـاك قـوة أخـرى تسـعى للصعـود إىل قمـة النظام 
الـدويل، وإذا سـعى كل منهـام إىل هدفـه الخـاص، فإننـا ننتقـل تلقائيًـا 
إىل املواجهـة العسـكرية، إمـا بشـكٍل مبـارش، أو بعـد املـرور مبراحـل من 
املواجهـات االقتصاديـة والدبلوماسـية، وبالنسـبة للواليـات املتحدة، فإن 
الوقـت ينفـد ألن وتـرة صعـود الصـن إىل السـلطة متعـددة األبعـاد، 
ومقرتنـة برغبـة بكـن يف اإلطاحـة بهـا؛ لذلـك تحـاول واشـنطن مواجهـة 

التحدي.

2- روسـيا: مل تعـد موسـكو، ورمبـا لـن تصبـح مـرة أخـرى، أبـًدا القـوة 
العامليـة األوىل وال الثانيـة إال أن ذلـك ال مينـع ذلـك مـن أن تظـل حارضة 
يف عـدد مـن امللفـات الجيوسياسـية أو القطاعيـة أو اإلقليميـة يف النظام 
الـدويل، وتجسـد روسـيا، مثـل فرنسـا واململكـة املتحـدة، قـوة عظمـى 
فقـرة، وإن كانـت بطريقـة مختلفـة حيـث يعتمـد اقتصادهـا بشـكٍل 
أسـايس عـىل اإلنتـاج املربـح للنفـط والغـاز وكذلـك عـىل أسـلحة معينة، 
إال أن قوتهـا املاليـة والنقديـة هامشـية، وصناعـات التكنولوجيـا العاليـة 
نـادرة والبحـث والتطويـر ضعيفـان، إضافـة إىل معضلتهـا الدميوغرافيـة، 
خاصـة أن معـدل الخصوبة يف روسـيا يقل عن 1.5 ألكـر من نصف قرن، 
وعـىل الرغـم من أن روسـيا املعـارصة قوة فقـرة اقتصاديًا لكنهـا “غنية” 
يف اسـرتاتيجيتها االنتقاميـة، حيث يسـعى بوتن إىل اسـتعادة العديد من 
مناطـق النفـوذ التـي حاذهـا االتحاد السـوفيتي السـابق بقـدر اإلمكان، 
أن  لروسـيا  كبـرة، وميكـن  دبلوماسـية  أو حتـى  ماليـة  وسـائل  بـدون 
تتـرصف بقـوة دون املخاطـرة بالرصاع مع الغرب، حيث تسـعى لكسـب 

قـوى ذات وزن أهمهـا، الصـن.

3- الصـن: حيـث تسـعى عىل مـدى نصف قـرن يك تصبح القـوة الرائدة 
يف العـامل مهـام كانـت التكلفة أو العقبات أو طبيعـة الركاء أو الخصوم، 
وهـي تقـدم خصائـص قـوة هجينـة يف تطـور رسيـع للغايـة نحـو وضـع 
ليـس فقـط عـىل  املتحـدة  بالواليـات  لتلحـق  الغنيـة  العظمـى  القـوة 
صعيـد املجـاالت االقتصاديـة والتكنولوجيـة بل والعسـكرية أيًضـا، إال أن 
الصـن ال تـزال تعـاين ثاثـة نقـاط ضعـف هيكليـة، أول نقـاط الضعـف 
الجيوسـرتاتيجية هـي أن معظـم الـدول املجـاورة للصـن إمـا معاديـة أو 
نوويـة، أو كاهـام يف نفـس الوقـت، وبالتايل فـإن االنعزالية االسـرتاتيجية 
التـي طاملـا أفـادت الواليـات املتحـدة أو فرنسـا أو اململكـة املتحـدة غر 
موجـودة يف الحالـة الصينيـة، والنقطـة الثانيـة هـي االعتامديـة يف مجال 
الطاقـة، فالصـن تعتمـد باألسـاس عـىل مصـادر الطاقـة التي تسـتوردها 
مـن الخـارج. ثالثًـا وأخـراً التحديـات الدميوغرافيـة، إذ ال يـزال أكـر مـن 
نصـف مليـار صينـي يعيشـون بعيـًدا عـن مناطـق االزدهـار، فضـاً عـن 
التداعيـات التـي أفرزتها سياسـة الطفل الواحد فيام يتعلق بالشـيخوخة.

4- أوروبـا: إن االدعـاء بـأن أوروبـا ال متتلـك الوسـائل الازمـة لتصبـح 
قـوة عامليـة عظمـى ميثل قصـوراً كبـراً، خاصًة أنهـا تعد ثالـث أكرب كتلة 
دميوغرافيـة يف العـامل بها فضاً عـن امتاكها قوة معرفيـة وعلمية ومالية 
كبـرة عـىل الرغـم مـن خـروج بريطانيـا مـن االتحـاد األورويب، وكذلـك 
قـوة نوويـة مدنيـة وعسـكرية، حيـث متلـك بعـض دول أوروبا أسـاطيل 
جوية وبحرية هائلة، وشـبكة دبلوماسـية كثيفة للغاية، وتشـرتك فرنسـا 
وبريطانيـا يف كونهـام ميثـان قـوى عظمى فقرة، فربغـم امتاكهام للكثر 
مـن مقومات القـوى العسـكرية والتقنية، لكنهام ال ميتلـكان اقتصاديات 

قـادرة عـىل تعزيـز هـذه القـدرات وضـامن اسـتمراريتها، أمـا بالنسـبة 
ألملانيـا فعـىل الرغـم مـام تتمتـع به من قـوة اقتصاديـة وصناعيـة كبرة، 
لكـن سـتمتنع لفـرتة طويلـة عـن تجسـيد قـوة عامليـة ألسـباب تاريخية 
وسياسـية عديـدة ترتبـط بذاكـرة حقبة الحـرب العامليـة الثانيـة، كام أن 
هنـاك اعتقـاًدا سـائًدا لـدى الـرأي العـام األملـاين بـرضورة الرتكيـز عـىل 
األبعـاد االقتصاديـة والتوقـف عـن اتخـاذ أي خطـوات نحو تشـكيل قوة 

عسـكرية منخرطـة يف الخارج.

5- قـوى إقليميـة صاعـدة: هنـاك العديـد مـن القـوى األخـرى الصاعدة 
يف النظـام الـدويل، لكنهـا ال متتلك تطلعـات لتكون قوة رئيسـة يف النظام 
الـدويل، وتبـدو راغبـة فقط يف االحتفـاظ مبكانة القـوة اإلقليمية الفاعلة، 
حتـى وإن كانـت تتطلـع لـدور أكـرب، ورمبـا ينطبـق ذلـك عـىل كل مـن 
كنـدا واسـرتاليا، واليابـان، كذلـك ففي الوقت الذي تسـعى بعـض القوى 
الدوليـة اإلقليميـة لتعزيـز قوتهـا لكـن هـذه التطلعـات موجهـة نحـو 
خصـم إقليمي محدد، عىل غـرار التنافس الهندي- الباكسـتاين، والتنافس 

اإليراين. السـعودي- 

الفواعل من غير الدول:
مل تعـد العاقـات الدوليـة حرصيـة عـىل الـدول فقـط، حيـث بـرز أيضـاً 
عـدد مـن الفاعلـن الدولين من غـر الـدول يف توازنات القـوى يف العامل، 

ميكـن عرضها عـىل النحـو التايل:

1- منظمة األمم املتحدة والتي تجسد بشكل أسايس منتدى للدول، حيث 
متارس املنظمة نوعاً من القوة التي تفوق أحياناً قوة الدول، وذلك عرب 
قد  أننا  يعني  ال  هذا  لكن  األمن،  مجلس  املتمثل يف  التنفيذي  جهازها 

نتخلص من أسبقية الدولة كعنرص فاعل بفضل هذه املنظمة.

2- التجمعـات اإلقليميـة: عـىل غرار جامعـة الدول العربيـة، االتحاد من 
أجـل املتوسـط )UPM(، منظمـة الـدول الرتكيـة. فهنـاك عـرات مـن 
االتحـادات مـن الدول ذات االبعاد السياسـية أو الدبلوماسـية أو الدينية، 
والتـي تـم يجمعهـا مًعـا إمـا السـعي لحل نـزاع معـن، أو مامرسـة تأثر 

دائـم يف منطقـة مشـرتكة، أو توحيـد قدراتها يف املسـتقبل.

بالنسـبة لدولـة مـا، فـإن تعزيـز قدراتهـا  3- التجمعـات االقتصاديـة: 
االقتصاديـة واملاليـة مـن خال تحسـن التعاون أو املشـاركة مـع الركاء 
يزيـد مـن إمكاناتهـا مـن حيث القـوة السياسـية وحتى العسـكرية، عىل 
غـرار رابطـة دول جنوب رشق آسـيا )ASEAN(، واملجموعـة االقتصادية 

.)ECOWAS( لـدول غـرب إفريقيـا

4- الـركات متعديـة الجنسـيات: حيـث يتميـز العـامل املعـارص بوجـود 
الكـربى،  النفـط  ثـروة هائلـة، عـىل غـرار رشكات  رشكات عامليـة ذات 
ورشكات التسـوق عـرب اإلنرتنت )أمـازون(، وعاملقـة التكنولوجيا الفائقة، 
وعـدد قليـل من الـركات يف القطاعات التقليدية مثل التوزيع الشـامل، 
والرفاهيـة، والسـيارات أو الفضـاء، وتتجـاوز كل رشكـة يف األصول إجاميل 

الناتـج املحـيل للعديد مـن الـدول مجتمعة.

بالنسبة  كبرة  تهديدات  تشكل  والتي  االرهابية:  واملنظامت  املافيا   -5
للدول، وبينام متثل عصابات املافيا آفة تكتيكية أكر من كونها اسرتاتيجية 
بالنسبة للدول، يسعى اإلرهاب إىل تعديل أوضاع توازن القوى مع نظام 

أو حكومة، أحيانًا إلسقاط األخر، ولكن نادًرا ما يقيض عىل الدولة.

يف الختـام، ميكـن توظيـف الظواهـر الطبيعية أحيانـاً كأدوات للقوة، 
 ،)Covid-19( فـا ميكـن اسـتبعاد هـذا األمـر بالنسـبة لــجائحة كورونـا
فحتـى تفـي هـذا الوبـاء كان الخطـاب والنهـج الصينـي متوازناً نسـبيًا، 
قبـل أن يكشـف هـذا الوبـاء عـن الدبلوماسـية الصينيـة الجديـدة األكر 

تأثـرا يف العديـد مـن دول العامل.
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حالة  عىل  الراهنة  الدولية  املتغرات  تؤرش 
قد  الدويل  النظام  تفاعات  يف  الفوىض  من 
يتمخض عنها فرض واقع جديد، إذ مير هذا 
مامحها،  أبرز  من  انتقالية  مبرحلة  النظام 
االنسحاب األمرييك من أفغانستان، والتعرات 
االقتصادية لواشنطن، واإلنكفاء األورويب عىل 
أزمة  تصاعد  عن  فضاً  الداخلية،  األزمات 
عىل  بانعكاساتها  تلقي  بدأت  التي  املناخ 
التفوق  مقابل  الدولية،  القضايا  من  العديد 

الصيني املستمر عىل مختلف األصعدة.

 يف هذا السياق، يسعى كتاب “سياسات 
واملناخ”  والوباء  الصن  االنتقالية:  املرحلة 
الذي صدر باللغة الفرنسية يف النصف األول 
التحوالت  طبيعة  فهم  إىل   2022 عام  من 
من  الراهن  الدويل  السياق  عىل  تطرأ  التي 
إذ  الباحثن،  من  كبرة  مجموعة  رؤى  خال 
الحايل  التنافس  أبعاد  أوالً،  الكتاب  يتناول 
بن الواليات املتحدة والصن، ثم ثانيًا، ملف 
التحوالت البيئية املرتبطة بالتغرات املناخية، 
وثالثًا وأخرًا، تحليل مامح السلطة الجديدة 
بعد جائحة كورونا، وتعتمد طريقة الطرح يف 

هذا الكتاب عىل عرض وجهات نظر متباينة حول كل قضية.

صراع النماذج السياسية:
أزمة عابرة، فقد  أكر من كونها  ثورة  أزمة جائحة كورونا، وكأنها  تبدو 
نطاق  عىل  بالفعل  تتجىل  كانت  التي  االتجاهات  عىل  الضوء  سلَّطت 
إىل  الجائحة  أدت  كام  بعد،  واضح  بشكٍل  مرئية  تكن  مل  لكنها  عاملي، 
ترسيع وترتها، فقد أكدت أزمة كورونا حقيقة أن الصن باتت متثل قوة 
النمط  عىل  الليربالية  للدميقراطية  بديل  عاملي  لنموذج  حاملة  حقيقية 
الغريب، يف املقابل، باتت اإلدارة األمريكية تتبنى منطق املواجهة الشاملة 
مع الصن، وهو ما انعكس يف خطاب جو بايدن أمام الكونجرس يف أبريل 
2021، والذي دعا إىل اإلعداد املسبق ملواجهة تاريخية بن الدميقراطية 

واألوتوقراطية، هذا التنافس مُيكن أن يتبلور فيام ييل:

1- صـدام أيديولوجـي جديـد: كشـفت السـنوات األخـرة بوضـوح عـن 
مامـح النمـوذج االسـتبدادي الصينـي، حيث امتـدت املراقبـة الجامعية 
إىل جميـع السـكان، لكـن يبقـى املحـرك الـذي يعتمـد عليـه نجـاح هذا 
النمـوذج ليـس القمع، بل مبـدأ الرأسـاملية الليبيديـة libidinal، والذي 
يتمثـل يف تحويـل األماكـن العامـة، املاديـة واالفرتاضيـة، إىل أماكـن توفِّر 
إحساًسـا باألمـن وفرًصـا للقاء واالسـتمتاع، مبعنى “وهـم اختيار محصور 

بدقـة ضمـن حدود رسـمتها السـلطة”.

األيديولوجي  الرصاع  جوهر  ويختلف 
ذلك  عىل  كثراً  والصن  الغرب  بن  الحايل 
الباردة  الحرب  مرحلة  شهدته  الذي  الرصاع 
باتت  فالصن  السوفيتي،  االتحاد  حقبة  إبان 
توفِّر ملواطنيها منطاً للمعيشة يتشابه كثراً مع 
الغرب، لكنها يف املقابل، تتبنى مفهوم معن 
للسلطة ومامرستها، مفادها السيطرة الكاملة 
رعاياها  وحياة  االجتامعية  العاقات  عىل 
بفضل  وذلك  اجتامعي،  تناغم  خلق  بهدف 
اإلنرتنت وتقدم الذكاء االصطناعي، حيث يتم 
وضع نظام قوي بهدف ضامن توافق سلوك 
األفراد مع التكوين االجتامعي الذي ال ميكن 
قياس تطوراته فحسب، بل التنبؤ به والتأثر 

عليه قبل كل يشء.

الصن  تعد  متضادان:  قيادتان سياسيتان   -2
دولة حزبية ظهر فيها نظام سيايس جديد منذ 
فهناك  السلطة،  إىل  بينغ”  جن  “يش  وصول 
وقد  فاعلية،  أكر  هيكيل  لتحول   ديناميكية 
أدى ذلك إىل تقوية الحزب الشيوعي داخليًا 
العامة، حيث تقع  الحياة  وإعادة تشكيل  عاقاته مع جميع مؤسسات 
فإن  ذلك،  مع  الصن،  يف  السياسة  قلب  يف  والدولة  الحزب  بن  العاقة 
تقسيم العمل بن الحزب والدولة يظل غر مفهوم جيًدا من قبل األطراف 
الخارجية، ووفًقا  لي جن بينغ، يجب أن تكون كل دولة حرة يف متابعة 
التأثرات  األيديولوجية  الحداثة  ورفض  نحو  الخاص  الوطني  طريقها 
تنطلق من نقطتن  التي  بايدن  إدارة  الغربية، والتي تختلف عن رؤية 
قلب  باعتبارها  والوسيلة  انطاق،  التهديدات  كنقطة  هام:  مركزيتن، 
االسرتاتيجية، بيد أن الصن أصبحت النقطة الوحيدة للتاقي  السيايس يف 

الداخل األمرييك ومواجهة التفكك الحايل للتامسك الداخيل للباد.

“الرأساملية  تعبر  أثار  األخرة،  السنوات  يف  السياسية:  الرأسامليات   -3
السياسية” اهتامًما متزايًدا، والتي صاغها ماكس فيرب، وتُستخدم لوصف 
األنظمة التي ترتبط فيها السلطة السياسية باملطالب االقتصادية ارتباطًا 
وثيًقا، وفيام يتعلق بالحالة الصينية، فعىل الرغم من عدم وجود ممثل 
للحزب الشيوعي يف الركات متعددة الجنسيات، عىل غرار رشكة عيل بابا 
أو أمازون، حيث يعمل رواد األعامل الصينيون يف مجال التكنولوجيا يف 
بيئة تحميهم من املنافسة ومتكنهم من اكتساب مزايا تنافسية هائلة، إال 
أنه ال ميكن للركات الخاصة أن تتعارض مع إرادة الحزب، إذ ال ميكنها 
ترفض  وال  الصيني،  القانون  مع  يتعارض  مبا  السياسية  الحريات  تعزيز 
الشيوعي  الحزب  ميارس  إذ  القومي،  األمن  مسائل  يف  التعاون  طلبات 

سيناريوهات الخروج:
مالمح “السياسات االنتقالية” في النظام الدولي بعد الجائحة

مجموعة مؤلفين
Politiques de l’interrègne: chine, Pandémie, Climat, le grand continent,

 Esprits du monde, Gallimard, 24 mars 2022.

عرض: دينا محمود، باحثة في الشؤون األوروبية
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الكتب األجنبية 2022

الصيني احتكاًرا فعليًا للقوة، حيث يقوم باالستفادة من قدرات الركات 
الرقمية ومحاولة دمج أهدافهم .

أما فيام يتعلق بالرأساملية السياسية األمريكية، فعىل الرغم من تأثر 
العوملة يف إحال قوى السوق العاملية محل القرارات السياسية يف الواليات 
املتحدة إىل حٍد كبر، إال أن االستثناء الوحيد املمكن هو األمن القومي، 
بالتايل، فالدولة ذات القطاع الخاص األكر تطوًرا يف العامل هي أيًضا القوة 
التي متنح نفسها حتمية قاطعة لحامية تفوقها العسكري والتكنولوجي 
تتدخل  حيث  األسواق،  يف  العنيف  التدخل  خال  من  حتى  مثن،  بأي 
الحكومة يف العمليات االقتصادية عند الرضورة من أجل تعبئة القطاع 

الخاص وتوجيه قدراته االبتكارية نحو حامية املصلحة الوطنية.

حرب مناخية زائفة: 
تعكس السياقات الراهنة أن النظام الدويل يشهد “حرب مناخية” زائفة، 
الوطنية  القوى  لتوازن  الشطرنج  رقعة  عىل  القطع  وضع  يتم  حيث 
والدولية، لكن مل يتم لعب أي منها بعد، فالوضع الليربايل القائم ال يزال 

يُبقي هذا الرصاع الجديد ساكناً، وتتبلور أبرز محاور األزمة البيئية يف:

بن  تقريبًا  التام  االنفصال  استمر  لطاملا  للمناخ:  االقتصادي  املنظور   -1
اقتصاديات املناخ وسياسة االقتصاد الكيل منذ فرتة طويلة، إذ نظر علامء 
االقتصاد الكيل إىل املناخ باعتباره موضوًعا مهاًم، لكن عىل املدى الطويل، 
وحاليًا يقوم االتحاد األورويب بإحداث تغير كبر من خال وضع برنامج 
يكمن  لكن  البيئية،  باألزمات  الوعي  زيادة  مع  خاصة  طموح،  مناخي 
التحدي  الرئييس للعمل املناخي يف االنتقال من سياسة هامشية حتى اآلن 
إىل أخرى أكر مركزية تشكل أساس  جميع القرارات الجامعية مام يتطلب 

تغير يف عقلية صناع القرار.

Na- 2- مامرسات العنف الكربوين: يف نهاية يوليو 2021، نرت مجلة
ثاين  انبعاثات  تسبب  كيفية  حول  دراسة   ture Communications
أكسيد الكربون يف وفاة األفراد، وقامت الدراسة بحساب عدد الوفيات 
الحايل، حيث  القرن  بقية  الكربون خال  انبعاثات  التي ستتمخض عن 
أشارت إىل أن كل ثاثة ونصف من األمريكين سيصدرون ما يكفي من 
ثاين أكسيد الكربون إلنهاء حياة شخص واحد، بينام يحتاج 146 مواطًنا 

نيجريًا لتحقيق نفس النتيجة.

لكن تبدو هذه التقديرات مرشحة للتضاعف، كون أنها انطوت فقط 
إىل  النظر  يجب  لذا  الحراري،  االحتباس  مبخاطر  املرتبطة  الوفيات  عىل 
الوقود األحفوري املستخرج من األرض عىل أنه مقذوفات أطلقت بشكٍل 
املتحدة،  الواليات  املنترة يف  األسلحة  البرية، عىل غرار  عشوايئ عىل 
وهو ما ميكن أن نسميه العنف املناخي، فالوقود األحفوري يقتل الناس 

فعلياً.

3- امليثاق االجتامعي األخرض: كانت الدعوات إىل مواثيق خرضاء أو حزم 
تريعية موجودة منذ سنوات يف أوروبا والواليات املتحدة دون أن تنجح، 
الرأي،  استطاعات  املناخي يف  للعمل  الشعبي  املطلب  تأكيد هذا  وتم 
بالتوازي مع االنتخابات األوروبية، حيث طالب رؤساء الدول والحكومات 
لاتحاد  بالنسبة  أولوية  املناخي  العمل  يكون  بأن  رصاحة  األوروبيون 
مع مراعاة عواقبه االجتامعية، لذا تم اقرتاح عىل الربملان األورويب تنفيذ 

صفقة خرضاء.

“جميع  أن  عىل   Green deal األوروبية  الخرضاء  الصفقة  وتنص 
إجراءات وسياسات االتحاد األورويب يجب أن تساهم يف تحقيق أهداف 
هذه الصفقة ألوروبا”، إىل جانب مراجعة سياسة االتحاد األورويب للمناخ 
ومتثل  االتحاد،  إجراءات  يؤثر عىل جميع  املطلب  هذا  أن  إال  والطاقة، 
“الصفقة الخرضاء” يف الوقت الحايل أدق مروع ملسار إزالة الكربون، 
دبلوماسية  قيادي يف  لتجسيد دور  الوسائل  األورويب  االتحاد  وهو مينح 

املناخ، ومن املحتمل أن تكون الصفقة الخرضاء ثورة سياسية ميكن أن 
تغر هوية أوروبا.   

عودة الدولة التدخلية:
يبدو أن مصطلحات الجغرافيا السياسية الكاسيكية قد عادت إىل الظهور 
العامل خطرًا مرة  قبل جائحة كورونا أصبح  املاضين، فحتى  العامن  يف 
أخرى، كام اقرتح جوزيب بوريل املمثل السامي لاتحاد األورويب للشؤون 
اسرتاتيجية”  “بوصلة  لتطوير  دعوته  يف  األمنية،  والسياسة  الخارجية 
لاتحاد األورويب، يف ظل تصاعد التهديدات املطروحة وتراجع قدرة الدول 

األعضاء للتعامل معها.

وعىل مدار الثاثن عاًما املاضية، كانت فكرة أن الدولة تضعف بشكٍل 
فقدان  إىل  العوملة  أدت  فقد  بديهية،  السوق  انتصار  مواجهة  مطرد يف 
سيطرة الدولة عىل السياسات النقدية والصناعية، وكذلك اإلدارة املالية 
الرؤية  أبعاد سيادتها، لكن هذه  الدولة بعض  والتجارية، حيث فقدت 
للعامل، املهيمنة منذ فرتة طويلة، بدأت تنهار منذ بداية العقد األول من 
القرن الحادي والعرين، حيث عادت إىل الظهور القوة التقديرية للدولة 

التدخلية.

عىل  املواطنن  اعتامد  عىل  الضوء  كورونا  جائحة  أزمة  سلَّطت  كام 
بالصحة، وكشفت بالتايل عدم عقانية سياسات  الخدمات العامة، بدءاً 
التقشف التي نُفِّذت بعد أزمة عام 2008، وكان أحد املبادئ األساسية 
للنيو ليربالية هو تفضيل امليزانيات الضيقة وكذلك إدانة اإلنفاق العام غر 
 املسؤول والدين العام املتزايد، لكن أثناء الوباء تم تجاوز هذا املبدأ إىل 
حٍد كبر، وانخرطت الدول يف إنفاق  تحفيزي أكر بكثر مام كانت عليه 
بعد أزمة عام 2008، حيث تحول دعاة التقشف إىل الحديث عن الحاجة 

 إىل “دين جيد” يهدف إىل االستثامر يف املجال البيئي واالنتقال الرقمي.  

  وأدت جائحة كورونا إىل  قبول قيود مؤقتة عىل حرية الحركة  واإلنتاج 
الحقوق  والحريات  ضغط  تم  العدوى،  عودة  من  خوفًا  واالستهاك، 
الدستورية، كل هذا وجد رشعيته  باسم حالة االستثناء املؤقتة، مع إياء 
اهتامم كبر مبسألة التحوالت  االقتصادية  طويلة املدى نتيجة الوباء مقارنة 
بالتفكر  يف التحوالت املحتملة يف السياسة، والتي يتم تفسرها بأن الطبقة 
الحاكمة الغربية الحالية قد اختارت أن  تتجاهل العواقب السياسية التي 

قد يجلبها  الوجه الجديد  للسلطة. 

سيناريوهات المستقبل:
يقرح املشاركون يف الكتاب ثالثة سيناريوهات للخروج من هذه املرحلة 

االنتقالية، تتمثل فيام ييل:

تحت مسمى  وتدخاً،  توجيًها  أكر  تكوين سلطة  األول:  السيناريو   -1
السياسية  الطبقة  تعزيز  مع  التكنوقراطي”،  االستبداد  “فرضية 
كالتي  واستبدادية  ديكتاتورية  ليست  وهي  السلطة،  يف  والبروقراطية 
شهدها القرن العرين، لكنها تفريغ تدريجي للمؤسسات املمثلة لصالح 

املؤسسات البروقراطية والقضائية، مام يؤدي إىل حراك اجتامعي أقل.

2- السيناريو الثاين: احتاملية العودة غر املتوقعة للشعبوية، خاصة مع 
ضعف املؤسسة السياسية والبروقراطية التي ظهرت بفعل الوباء،  وظهور 
مدى  عىل  الرصاعات  إخفاء  من  متكنت  التي  الكبرة  التحالفات  بعض 

عرين عاًما والسيطرة عىل الغضب  السيايس واالجتامعي. 

3- السيناريو الثالث: أن الطبقة الحاكمة تعي إىل أي درجة يعد نظام 
تكون  أن  يُحتمل  الدامئة  الطوارئ  حالة  أن  هش،  وكيف  نظام  الحرية 
يتم  احتواؤهام  أن  يجب  االجتامعي  والترذم  فاالستقطاب  خطرة، 
بناء أشكال من  املهم  السبب، من  الفوىض، ولهذا  أو  االستبداد  لتجنب 

التبادل تسمح لنا بالعيش  مع أقليات متعددة دون متييز.
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مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

صاغــت  “كيــف  املعنــون  كتابهــا  يف 
الكاتبــة  تتنــاول  املجتمعــات”،  الحــروب 
ســفيتانا اليكســفيش مــدى تأثــر الحــروب 
شــعوب  عــىل  السياســية  واالختافــات 
العــامل، وهــل التغــرات املجتمعيــة هــي 
الســبب وراء ظهــور أنــواع جديــدة مــن 
الحــروب، أم أن الحــروب هــي التــي تدفــع 
الكاتبــة  بــدأت  املجتمــع.  التغيــر يف  إىل 
حديثهــا بتأثــر كلمــة الحــرب عــىل مشــاعر 
النــاس التــي تتبايــن بــن مــن هــو معجــب 
بفكــرة الحــرب ومــن يشــعر بالتخــوف مــن 
ــات  حدوثهــا. فهنــاك العديــد مــن املفارق
ــن  ــب م ــعر بالرع ــد نش ــرب، ق ــول الح ح
أيضــا  الحــرب وأرضارهــا، ولكــن  قســوة 
بشــجاعة  اإلعجــاب  مــن  حالــة  توجــد 
ــض  ــى أن البع ــرب، حت ــوة الح ــدي وق الجن
منــا يعتــربه أحــد أنبــل األنشــطة البريــة. 

تقـول الكاتبـة إن املجتمعـات الغربيـة 
حاليًـا تنظـر للحـرب عـىل أنهـا يشء يفعلـه 
الـذي  الطويـل  السـام  ظـل  يف  اآلخـرون 
الحـرب  نهايـة  منـذ  مجتمعاتهـم  تعيشـه 

العامليـة الثانيـة، عـىل الرغـم من أن تلك الدول أرسـلت جيوشـها للقتال 
يف جميـع أنحـاء العامل لكـن أقلية منهم هي من تأثـرت بتلك الرصاعات 
الخارجيـة. واسـتندت الكاتبـة لرأي عـامل النفس التطوري سـتيفن بينكر 
والـذي أفـاد بـأن املجتمعـات الغربيـة أصبحـت أقـل عنًفـا عـىل مـدى 
القرنـن املاضيـن، وأن العـامل ككل شـهد انخفـاض يف الوفيـات الناجمـة 
عـن الحـرب مشـرة إىل أن الحـرب يف جوهرهـا هـي عنف منظـم، لكن 

املجتمعـات الحاليـة تخـوض أنـواع مختلفـة مـن الحـروب.

رمبـا تكـون الحـرب هـي األكـر تنظيـاًم مـن بـن جميـع األنشـطة 
ـزت ملزيد مـن التنظيـم يف املجتمعات.  البريـة، وهـي بدورهـا قـد حفَّ
حتـى يف وقت السـلم، االسـتعداد للحـرب يتطلب - للعثـور عىل األموال 

واملـوارد الازمـة - أن تتـوىل الحكومـات سـيطرة أكـرب عـىل املجتمع.

أسباب الحروب:
ــت  ــا غــرض ســواء كان ــا يكــون له ــاً م ــة أن الحــرب غالب أكــدت الكاتب
ــرب  ــم، فالح ــم والتنظي ــز يف الحج ــا تتمي ــة، ولكنه ــة أو دفاعي هجومي
هــي صــدام بــن مجتمعــن منظمــن وتشــمل العــرات واملئــات 
وحتــى املايــن مــن األشــخاص الذيــن يرتكبــون العنــف ضــد بعضهــم 

البعــض. 

وغالبًـا مـا تسـتخدم مكاسـب الحـروب 
الرعيـة  إلضفـاء  الخارجيـن  األعـداء  ضـد 
عـىل سـلطة الدولة وتعزيزها، حيث تسـتغل 
أو  املنتخبـة دميقراطيًـا  - سـواء  الحكومـات 
الديكتاتوريـة - االنتصـارات الكبـرة، كإشـارة 
لدراسـة  ووفًقـا  اإلنجـازات،  تحقيقهـا  عـىل 
تابعـة لجامعـة أوبسـاال يف السـويد فإنـه بن 
مـن  أكـر  تـويف  قـد  و2017،   1989 عامـي 
مليـوين شـخص بسـبب الحـروب، كـام أُجـرب 
52 مليـون شـخص منذ عـام 1945عىل الفرار 

بسـبب الرصاعـات.

تحليلهــا  يف  أيضــاً  الكاتبــة  وذكــرت 
ــا كل  ــي يســعى فيه ــة، والت للحــروب األهلي
طــرف للهيمنــة أو الوصــول للرعيــة، إىل أن 
ذلــك النــوع مــن الحــروب لــه خطورتــه؛ ألنه 
ميــزق الروابــط ويهــدد متاســك املجتمعــات، 
وغالبًــا مــا يتســم بالعنــف غــر املقيــد تجــاه 
الطــرف اآلخــر، ففــي الحــرب األهليــة يتــم 
الصغــرة  والعــداوات  الضغائــن  تضخيــم 
وصــوالً للقتــل، مستشــهدة بالحــرب األهليــة 
ــاث  ــوايل ث ــا ح ــل فيه ــي قت ــة الت األمريكي

ــف. ــن شــخص نتيجــة للعن ماي

ــباب  ــن األس ــة، لك ــرة ومتنوع ــرب كث ــذار الح ــارت إىل أن أع وأش
الكامنــة وراءهــا مل تتغــر بشــكل كبــر عــىل مــر القــرون. ففــي بعــض 
األحيــان، يُقــال إن الحــروب الوقائيــة، ضــد التهديــدات املتوقعــة، هــي 
ــه  ــم تداول ــا يت ــك باإلشــارة مل ــاع عــن النفــس. وذل أفضــل شــكل للدف
اليــوم يف كل مــن بكــن وواشــنطن بــأن الــرصاع بــن الصــن والواليــات 

املتحــدة أمــر ال مفــر منــه.

ــراد  ــل األف ــي تجع ــباب الت ــأن أن األس ــذا الش ــادت يف ه ــام أف ك
يتقاتلــون قــد تكــون مــن أجــل الربــح أو للدفــاع عــن النفس أو بســبب 
معتقــدات معينــة. لذلــك، انتقــدت الكاتبــة اســتخدام الديــن للخــوض 
ــن ضحــوا بحياتهــم  ــن الذي يف الحــرب باإلشــارة إىل املتطوعــن اإليراني
ــود  ــود بالخل ــل وع ــات يف ظ ــراق يف الثامنيني ــع الع ــم م ــال حربه خ
ــة الزائفــة التــي تقــوم بهــا  ــة الدعاي ــة. وانتقــدت الكاتب ودخــول الجن
ــد اســتقبال املتطوعــن الجــدد يف الجيــش، دون  ــدول عن عــدد مــن ال
اإلشــارة الحتامليــة املخاطــرة بحياتهــم خــال القتــال، مستشــهدة مبــا 
تعــرض لــه الجيــش الربيطــاين مــن قبــل مــن انتقــادات شــديدة لنــر 
ــا  ــج وغره ــر الشــواطئ االســتوائية أو منحــدرات التزل ــات تظه ملصق

ــر مخاطــر املشــاركة يف الحــرب. دون ذك

اتجاهات متعاكسة:
حدود االرتباط بين نشوب الحروب وتغيير المجتمعات

سفيتالنا اليكسفيش
Svetlana Alexievich, WAR: HOW CONFLICT SHAPED US, 

MARGARET MACMILLAN, 2021.

عرض: سالي يوسف، باحثة في العالقات الدولية



9
العدد 27، 28 ديسمبر 2022

الكتب األجنبية 2022

ثقافة الحرب:
أشارت الكاتبة إىل أن العديد من املجتمعات كانت تسعى خال نشأة 
أبنائها تعليمهم االنضباط واملواجهة واالستعداد للموت خال الحروب، 
وذلك من خال الكتب التي يدرسونها واألغاين واللوحات والفنون التي 
يُنظر إىل  أمثلة رائدة ملحاربن قدامى، كام كان  يرونها لتحمل أمامهم 
الحرب يف كثر من األحيان عىل أنها جزء ال يتجزأ ورضوري من ظهور 

األمة، وعىل أنه تقديس لها.

وأكدت أن الثقافات التي آمنت بالحرب كانت متيل إىل الحط من 
قدر األعداء الذين ال يشرتكون معها يف نفس القيم ورمبا أيًضا يحتقرون 
يف أعدائهم األشياء التي يخشونها يف أنفسهم. إال إنها عادت وأكدت أن 
املعنية  وهي  للسويد،  مشرة  الوقت،  مبرور  تتغر  قد  املجتمعات  قيم 
األيام  من  يوم  كان جنودها يف  الدولية، حيث  والوساطة  نوبل  بجائزة 

مصدر رعب يف أوروبا.

والتي  الصناعية  الثورة  أحدثتها  التي  الطفرة  أيضاً  الكاتبة  تناولت 
جلبت االبتكار واإلنتاج الضخم كام حفزت التغير املجتمعي، مؤكدة أنه 
حال مل تستطع الدول املتحاربة تسخر اقتصاداتها للمجهود الحريب فلن 
تتمكن من القتال. نتيجة لذلك، أصبح وقتها الخط الفاصل بن األهداف 

املروعة وغر املروعة يف الحرب غر واضح.

وأشارت ملا حدث يف الحرب العاملية الثانية والتي مات فيها ما يصل 
النووي،  والقصف  الجامعي  القتل  عمليات  نتيجة  مدين  مليون   50 إىل 
ُمشرة ملا أحدثته قنبلة ذرية واحدة يف هروشيام والتي قتلت ما بن 60 
و80 ألف شخص عىل الفور، كام تويف ِعدة آالف بعدها نتيجة التسمم 
اإلشعاعي. مع ذلك أدى هذا السباق بن التكنولوجيا وإجراءاتها املضادة 
يف نفس الوقت لخروج ظواهر جيدة مثل تحسن مستوى الرعاية الطبية.

من  لدرجة  متشابكن  والحرب  والتكنولوجيا  الثقافة  أن  وأفادت 
االخرتاع  تشجع  املجتمعات  فبعض  اآلخر،  يدفع  أيهام  تحديد  الصعب 
التقنيات  ويستخدم  األسلحة  صناعة  يتبنى  اآلخر  والبعض  واالبتكار، 
وأكدت  إطاقًا.  عليها  يعتمدون  ال  آخرون  هناك  بينام  بحذر،  الحديثة 
لعدد  اعتامدها تستند  يتم  تبنيها ومتى  يتم  التي  التقنيات  أن  الكاتبة 
من العوامل، منها: الحاجة إىل التكنولوجيا، ونقل املعرفة وقبول املجتمع 
طرق  إيجاد  تحاول  الحايل  العرص  يف  الدول  أن  أيضا  وأفادت  للتغير. 

للتعامل مع التهديدات التكنولوجية املتطورة كالحروب اإللكرتونية.

توظيف الدين والمدنيين:
الجامهـر  لشـحذ  كذريعـة  الديـن  اسـتخدام  قضيـة  الكاتبـة  ناقشـت 
والدعـوة للحـرب، وهـي الوسـيلة التـي اسـتخدمها البعـض لتربيـر مـا 
يفعلونـه. فمنـذ قرونهـا األوىل، منعت الكنيسـة املسـيحية رجـال الدين 
مـن القتـال وكان عـىل العلامنيـن الذيـن شـاركوا يف الحـرب التكفر عن 
الذنـب بعـد ذلـك قبـل أن يعـودوا بالكامـل إىل الكنيسـة. وأكـدت أن 

الديـن مل يكـن ُمرضيًـا متاًمـا يف تربيـر الحـرب.

يكونـوا  قـد  والذيـن  الحـروب  خـال  املدنيـن  دور  تناولـت  كـام 
محارصيـن خـال تلـك الفـرتة أو مؤيديـن لحكوماتهـم وداعمـن لهـا 
فرصـة  هـي  للمدنيـن  بالنسـبة  الحـرب  تكـون  فقـد  الحـرب.  خـال 
لحصـد الغنائـم واملكاسـب أو للميض قدًمـا. باملقابل، قـد يكونوا ضحايا 
للحـرب، ويعانـون مـن آثـار الهزميـة كالقتـل، واالغتصـاب، والعبوديـة، 

الجامعـي. والتهجـر 

وأفـادت أن الـدول املتحاربة كانـت قد اسـتخدمت املدنين األبرياء 
كوسـيلة للضغـط عـىل العـدو لكـرس جبهتـه، واسـتخدمت الوحشـية 
أيضـا ضـد املدنيـن إلبقائهم خاضعـن وتلقينهـم أن املقاومـة ال تكافئ، 

مستشـهدة مبـا تقـوم بـه القـوات الحكوميـة السـورية اليوم مـن تدمر 
بلـدات وقـرى املعارضـة، وأيًضـا مـا قامـت بـه القـوات األملانيـة خـال 
الحـرب العامليـة الثانيـة حيـث أطلقت النـران عىل املدنيـن البلجيكين 

واسـتخدمتهم كـدروع بريـة خـال املعـارك القتالية.

هـي  السـائدة  الثقافـة  كانـت  الحديثـة  الحـرب  يف  إنـه  وقالـت 
“اإلطاحـة بالعـدو” حـال متتعت الدول بالقدرة عىل شـن حرب شـاملة، 
وهـو مـا دفـع الكثريـن لتجاهـل التسـويات التفاوضيـة واالسـتمرار يف 
القتـال ملجـرد أنهـا تسـتطيع ذلـك. ويف ظـل املعطيـات السـابقة أفادت 
الكاتبـة أنـه يف القـرن العريـن أدى التحـرك نحـو الحـرب الشـاملة إىل 
طمـس الخـط الفاصل بن جبهـة القتال والجبهـة الداخلية، حيث أصبح 
للمدنيـن مشـاركات فعالـة خال الحـرب ومنهم املرأة التـي لعبت دور 
هـام يف صنـع األسـلحة مثلهـا مثـل الجندي عـىل الجبهة. ولكـن مع منو 
القوميـة واملشـاركة الجامهريـة للمدنيـن، أصبحـت املوافقـة الشـعبية 

عـىل الحـرب هـي عنـرص هـام بالنسـبة للحكومـات الحالية.

وأثـارت الكاتبـة الـدور الـذي لعبـه الغـرب لوضـع قوانـن وقواعـد 
دوليـة تحكـم الحـروب، ومنهـا؛ قوانـن تحكـم بـدء الحـرب ومربراتهـا 
وأخـرى تخـص سـلوكيات الحـرب، مثلهـا مثـل القواعـد التـي وضعهـا 
علـامء اإلسـام منـذ فـرتة طويلة بشـأن كيفية معاملـة النسـاء واألطفال 
يف الحـرب. فقـد تـم منـع اسـتخدام القنابـل الحارقـة، وقاذفـات اللهب 
وكذلـك حرم اسـتخدام الغاز السـام أو شـن الحـروب البيولوجية. واعترب 
املجتمـع الـدويل الحـروب غـر املـربرة مـن أجـل الربـح أو الهيمنة هي 

حـروب غـر رشعية.

وأبـرزت الكاتبـة خـال تحليلها مبـادئ نورمربغ التـي وضعتها األمم 
املتحـدة عـام ١٩٥٠، والتـي تغطـي فيهـا جرائـم الحـرب والجرائـم ضـد 
اإلنسـانية والتـي شـكَّلت األسـاس ملزيـد من التوسـع يف القانـون الدويل 
لحاميـة املدنيـن مـن العنف أو التعـرض للتعذيب أو االحتجاز ألسـباب 
غـر قانونيـة. لكنهـا انتقـدت وجـود سـجون الزالـت تعمـل بشـكٍل غر 

قانـوين وال تطبـق قواعـد املحكمـة الجنائيـة الدولية.

هل تمنع التجارة الحرب؟
أفــادت الكاتبــة أن التجــارة الحــرة بــن الــدول والعاقــات االقتصاديــة 
لعبــا دوًرا كبــرًا يف الحــد مــن نشــوب الحــروب بينهــم حيــث أصبحــت 
التجــارة الحــرة مثــل الجاذبيــة يف الحفــاظ عــىل اســتقرار األرض، 
وأصبحــت الحــرب غــر منطقيــة اقتصاديـًـا؛ ألنهــا قــد تــرض مبصالحهــم، 
وتباًعــا أصبحــت دول القــرن العريــن مرتابطــة اقتصاديًــا، وحــال 
حدثــت حــروب يكــون الحــل الــرادع لهــا هــي العقوبــات االقتصاديــة.

وأكــدت بــأن العــامل كافــة ال يرغــب يف خــوض أي حــروب جديــدة 
وذلــك بعــد الخســائر الفادحــة التــي جنتهــا يف الحربــن العامليــة األويل 
والثانيــة. وأنــه ال داعــي لاحتفــال بالذكــرى الســنوية للحــروب أو 

إنشــاء النصــب التذكاريــة.

ــأذى مــن  ــأن النظــام الــدويل قــد يت واختتمــت الكاتبــة حديثهــا ب
ــيرباين  ــاء الس ــكرة الفض ــاوالت عس ــع ومح ــي الرسي ــر التكنولوج التغ
واســتخدام التقنيــات الحديثــة مثــل الروبوتــات القاتلــة. كــام انتقــدت 
اســتمرار بعــض الــدول يف دعــم ميزانياتهــا الدفاعيــة بصــورة تثــر الريبة 
ــن  ــن املاضي ــرات يف العقدي ــامين م ــا لث ــي زاد إنفاقه ــن الت ــل الص مث
ــا  ــي ميزانيته ــن ثلث ــرب م ــا يق ــص م ــي تخص ــدة الت ــات املتح والوالي
ــنطن  ــن وواش ــن بك ــوم كل م ــاع. فالي ــوات الدف ــح ق ــة لصال التقديري
ــال لكنهــام ال  ــد القت ــن ال يري ــة رغــم أن الطرف يضعــون خطــط حربي
يســتبعدان احتــامل حــدوث ذلــك. وكــام نعلــم مــن الحــروب الســابقة، 

ــر إىل مســتوى خطــر. ميكــن لســباقات التســلح أن ترفــع التوت
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مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

خطريـــن  رجـــال  ثاثـــة  كتابـــه  يف 
يطـــرح   ،”Three Dangerous Men“
خبـــر الدفـــاع ســـيث جونـــز فكـــرة 
ـــات املتحـــدة  ـــة مفادهـــا أن الوالي جوهري
ـــتقبل  ـــاق ملس ـــىل اإلط ـــتعدة ع ـــر مس غ
الوقـــت  ففـــي  العامليـــة.  املنافســـة 
ـــاء  ـــىل بن ـــه ع ـــنطن في ـــزت واش ـــذي رك ال
ــرات مقاتلـــة وصواريـــخ وقـــدرات  طائـ
قتاليـــة تقليديـــة، تبنـــى منافســـوها 
ـــن -  ـــران والص ـــيا وإي ـــيون - روس الرئيس
ـــد،  ـــكل متزاي ـــة بش ـــر النظامي ـــرب غ الح
والتـــي تضمنـــت: الهجـــامت اإللكرتونيـــة، 
بالوكالـــة،  امليليشـــيات  اســـتخدام 
واملعلومـــات  التجســـس،  الدعايـــة، 
ــوة  ــض القـ ــل تقويـ ــن أجـ ــة، مـ املضللـ

األمريكيـــة. 

ــة  يقـــدم الكاتـــب ملحـــة عـــن ثاثـ
يف  النظاميـــة  غـــر  الحـــرب  يف  رواد 
ـــوا  ـــن قام ـــن مم ـــران وبك ـــكو وطه موس

ـــة دون  ـــب ضخم ـــوا مكاس ـــة وحقق ـــاليب األمريكي ـــف األس بتكيي
شـــن حـــرب تقليديـــة، وهـــم: رئيـــس األركان الـــرويس فالـــري 
ـــب  ـــليامين، ونائ ـــم س ـــل قاس ـــراين الراح ـــواء اإلي ـــيموف، الل جراس
رئيـــس اللجنـــة العســـكرية املركزيـــة الصينيـــة تشـــانغ يوشـــيا. 

ــوة  ــة القـ ــة يف دراسـ ــه املهنيـ ــم حياتـ ــى كل منهـ ــد قـ فقـ
ـــة أو  ـــب حـــرب تقليدي ـــة لتجن ـــات مختلف ـــر تقني ـــة وابتك األمريكي
ـــيموف يف اإلرشاف  ـــاعد جراس ـــدة. س ـــات املتح ـــع الوالي ـــة م نووي
ـــاوالت  ـــا مح ـــة، ومنه ـــر النظامي ـــية غ ـــرب الروس ـــدد الح ـــىل تج ع
ـــي 2016 و2020.  ـــة لعام ـــية األمريكي ـــات الرئاس ـــض اإلنتخاب تقوي
ـــراين  ـــوذ اإلي ـــيع النف ـــة يف توس ـــاالً للغاي ـــليامين فّع ـــن كان س يف ح
يف الـــرق األوســـط لدرجـــة أن واشـــنطن اســـتهدفته يف عمليـــة 
ــارة  ــر إثـ ــدي األكـ ــل التحـ ــيا فيمثـ ــانغ يوشـ ــا تشـ ــال. أمـ إغتيـ
للقلـــق، وذلـــك ألن الصـــن متتلـــك املزيـــد مـــن القـــوة واإلمكانـــات 

ـــا. ـــت ترصفه تح

املســـؤولن  عـــرات  مـــع  مقابـــات  عـــىل  باالعتـــامد 
األمريكيـــن،  واالســـتخباراتين  والدبلوماســـين  العســـكرين 
ـــية  ـــية والفارس ـــن الروس ـــة م ـــق املرتجم ـــات الوثائ ـــة إىل مئ باإلضاف

ـــر  ـــف دم ـــز كي ـــح جون ـــة، يوض واملاندري
خصـــوم أمريـــكا ســـمعتها واســـتولوا 
عـــىل األرايض يف جميـــع أنحـــاء العـــامل. 
وبـــدالً مـــن الوقـــوف يف وجـــه مثـــل 
ــت  ــتبدادية، تخلـ ــة االسـ ــذه األنظمـ هـ
ـــن  ـــر، ع ـــٍد كب ـــدة، إىل ح ـــات املتح الوالي
نـــوع املعلومـــات والعمليـــات الخاصـــة 
االقتصـــادي  والعمـــل  واالســـتخبارات 
ــب  ــاعد يف كسـ ــذي سـ ــايس الـ والدبلومـ

ــل. ــن قبـ ــاردة مـ ــرب البـ الحـ

جيراسيموف والتمدد الروسي:
تتبـــع وحـــدة املخابـــرات العســـكرية 
قـــادة  أكـــر  الروســـية واحـــًدا مـــن 
فالـــري  الجـــرال  نفـــوذاً،  موســـكو 
جراســـيموف، رئيـــس األركان العامـــة 
تخـــرَّج  والـــذي  املســـلحة.  للقـــوات 
مـــن مدرســـة قيـــادة الدبابـــات العليـــا 
ــت  ــو الوقـ ــام 1977، وهـ يف كازان، يف عـ
الـــذي تراجعـــت فيـــه احتـــامالت نشـــوب حـــرب تقليديـــة ونوويـــة 
ـــاوف  ـــة، واملخ ـــف الباهظ ـــبب التكالي ـــدة بس ـــات املتح ـــع الوالي م
ـــادة  ـــت قي ـــك، وتح ـــن ذل ـــدالً م ـــة. وب ـــة نووي ـــوع محرق ـــن وق م
ــطة”  ــر نشـ ــوفيتي إىل “تدابـ ــاد السـ ــأ االتحـ ــيموف، لجـ جراسـ
للتنافـــس مـــع القـــوة العظمـــى، والتـــي اســـتهدفت التأثـــر 
ـــات  ـــر، وجامع ـــل، والتزوي ـــل: التضلي ـــيك، مث ـــل األمري ـــىل الداخ ع
ـــات  ـــع عملي ـــن م ـــتخدامها بالتزام ـــم إس ـــي ت ـــخ، والت ـــر، ...إل التأث
ــيع  ــدة وتوسـ ــات املتحـ ــاف الواليـ ــة إلضعـ ــس التقليديـ التجسـ

ــكو. ــوذ موسـ نفـ

لعـــدة ســـنوات، كانـــت وكاالت االســـتخبارات األمريكيـــة 
واألوروبيـــة تراقـــب بقلـــق متزايـــد األنشـــطة الروســـية، حيـــث 
ــية عـــىل  ــتخباراتية الروسـ ــكرية واالسـ ــزة العسـ ــتولت األجهـ اسـ
شـــبه جزيـــرة القـــرم بوســـائل غـــر نظاميـــة، وبـــدأت حربًـــا يف 
ـــه  ـــزب الل ـــع ح ـــت م ـــن، وعمل ـــاعدة االنفصالي ـــا مبس رشق أوكراني
اللبنـــاين وقـــوات أخـــرى يف ســـوريا، ونفـــذت عمليـــات قرصنـــة 
وعمليـــات إغـــراق ضـــد انتخابـــات رئاســـية أمريكيـــة، ونـــرت 
ــة يف  ــن دولـ ــن ثاثـ ــرب مـ ــام يقـ ــة فيـ ــكرية خاصـ رشكات عسـ

أربـــع قـــارات.

ثالثة رجال خطيرين:
من يقود الحروب غير النظامية لروسيا والصين وإيران؟

عرض: هند سمير، باحثة إحصائية
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الكتب األجنبية 2022

سليماني والصعود اإليراني:
يبــدأ الكاتــب بإعطــاء نبــذة عــن قاســم ســليامين، والــذي ُولــد يف 
مدينــة رابــر يف 11 مــارس 1957، وســط عائلــة فقــرة، وبعــد قيــام 
الثــورة اإلســامية يف عــام 1979، انضــم ســليامين إىل حــرس الثــورة 
اإلســامية. وبــزغ نجــم ســليامين مــع بدايــة ســيطرة حركــة طالبــان 
ــح يف  ــق واض ــبب قل ــام س ــتان، م ــور يف أفغانس ــام األم ــىل زم ع
إيــران. ويف هــذا الوقــت اجتمعــت الواليــات املتحــدة وإيــران ضــد 
عــدو مشــرتك )طالبــان(، كــام قامــت الواليــات املتحــدة مبفاوضات 
مبــارشة مــع اإليرانيــن كجــزء مــن مبــادرة جنيــف، والتــي ضمــت 
إيــران والواليــات املتحــدة وإيطاليــا وأملانيــا، مــع األمــم املتحــدة 

بصفتهــا الداعيــة.

يف أوائــل عــام 2002، تدهــورت العاقــات بــن الواليــات 
ــت ترصيحــات  ــر لســببن. األول كان ــران بشــكل كب املتحــدة وإي
الرئيــس األمريــيك جــورج دبليــو بــوش التــي اعتــربت إيــران - إىل 
ــج  ــا الشــاملية والعــراق - دوال ترعــى اإلرهــاب وتنت جانــب كوري
أســلحة دمــار شــامل. بينــام متحــور الســبب الثــاين حــول تنظيــم 
القاعــدة، حيــث اســتخدمت إيــران، بتوجيــه مــن ســليامين، نهًجــا 
غــر متكافــئ، واختــارت العمــل مــع القاعــدة مــن أجــل موازنــة 

ــات املتحــدة.  ــرب: الوالي ــد األك التهدي

ــا غــر نظاميــة واضحــة  ومــن هنــا بــدأت إيــران يف شــن حربً
ضــد الواليــات املتحــدة بــدأت مــع الغــزو األمريــيك للعــراق، 
والــذي وصفــه جونــز بأنــه هديــة مــن الواليــات املتحــدة إليــران، 
حيــث اســتغل ســليامين الفرصــة لدعــم األغلبيــة الشــيعية يف 
العــراق واســتهداف القــوات األمريكيــة الضعيفــة، فقــد إســتفادت 
ــر األمريــيك. وعــىل غــرار العــراق، وســع  ــران مــن ســوء التقدي إي
ــة  ــة يف منافس ــاء املنطق ــع أنح ــراين يف جمي ــوذ اإلي ــليامين النف س
مبــارشة مــع الواليــات املتحــدة وحلفائهــا، مــن خــال وكاء إيــران.

مــع تــويل دونالــد ترامــب رئاســة الواليــات املتحــدة يف 2017، 
بــدأ يف تركيــز انتباهــه عــىل إيــران. يف العــام التــايل، أعلــن ترامــب 
انســحابه مــن االتفــاق النــووي اإليــراين وإعــادة فــرض العقوبــات 
كجــزء مــن حملــة “الضغــط األقــى”. يف عــام 2020، خلــص كبــار 
مســؤويل ترامــب إىل أن فوائــد قتــل الجــرال قاســم ســليامين 
تفــوق أي مخاطــر محتملــة، ألن ســليامين كان يوســع بشــكل 
خطــر قــوة إيــران ونفوذهــا باســتخدام شــبكة مــن امليليشــيات يف 

لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن ودول أخــرى. 

يوشيا والنفوذ الصيني:
أحــد الرجــال الثاثــة الخطريــن، هــو تشــانغ يوشــيا، نائــب رئيــس 
اللجنــة العســكرية املركزيــة يف الصــن، وواحــًدا مــن كبــار الضبــاط 
العســكرين الصينيــن ذوي الخــربة القتاليــة، وعــىل عكــس فالــري 
جراســيموف وقاســم ســليامين، مل يكــن تشــانغ صاحــب شــخصية 
جاذبــة وال يتمتــع بشــخصية كاريزميــة. وقــد ُولــد تشــانغ يوشــيا 
ــر  ــر مؤث ــن ملســؤول كب ــزة، وكان إب ــو 1950 يف أرسة متمي يف يولي
يف الحــزب الشــيوعي، ويف مايــو 1969، انضــم تشــانغ إىل الحــزب 
ــش  ــة يف الجي ــية للرتقي ــوة أساس ــي خط ــي - وه ــيوعي الصين الش

الصينــي.

ــن، ســاعد  ــن آخري ــادة صيني ــي وق ــس الصين ــب الرئي إىل جان
تشــانغ يف اإلرشاف عــىل حملــة بكــن ضــد الواليــات املتحــدة التــي 
ــات  ــة بعــض تقني ــة، والتجســس لرسق ــات مضلل ــت معلوم تضمن
الواليــات املتحــدة األكــر تقدًمــا، وشــن الحــرب االقتصاديــة، 
األرايض  عــىل  والســيطرة  البحــري،  الصينــي  النفــوذ  وتوســيع 

ــرى.  ــكرية األخ ــبه العس ــوات ش ــيات والق ــتخدام امليليش باس

وكنتيجــة للغــزو األمريــيك ألفغانســتان والعــراق، وافقــت 
اللجنــة املركزيــة للحــزب الشــيوعي واللجنــة العســكرية املركزيــة 
عــىل مفهــوم محــوري لجيــش التحريــر الشــعبي يُدعــى “الحــروب 
الثاثــة”. وقــد اشــتمل عــىل ثــاث مكونــات: حــرب الــرأي العــام، 
ــر  ــت للتأث ــود اإلنرتن ــات وجه ــث واملطبوع ــتخدام الب ــن اس تضم
عــىل الــرأي العــام املحــيل والــدويل بطــرق تدعــم املصالــح الصينية 
وتقــوض منافســيها. والحــرب النفســية، ُصممــت لتحقيــق أغــراض 
ــه  ــك إرادت ــدو، وتفكي ــات الع ــتنزاف معنوي ــا اس ــكرية، ومنه عس
يف القتــال، وإشــعال املشــاعر املناهضــة للحــرب بــن املواطنــن يف 
ــة،  ــرب القانوني ــيل، والح ــدويل واملح ــرصاع ال ــادة ال ــل، وزي الداخ
الــدويل واملحــيل لتأكيــد رشعيــة  القانــون  يتضمــن اســتغال 

ــة. ــاءات الصيني االدع

ــة  ــر النظامي ــىل حــرب الصــن غ ــة ع ــرز األمثل ــن أب ــل م ولع
ــل  ــث أرس ــا، حي ــاء كورون ــتغال وب ــدة، اس ــات املتح ــد الوالي ض
عمــاء الحكومــة الصينيــة نصوًصــا إىل األمريكيــن عــىل هواتفهــم 
املحمولــة ونــروا معلومــات كاذبــة عــىل منصــات التواصــل 
االجتامعــي، محذريــن مــن أن إدارة ترامــب كانــت عىل وشــك نر 
جنــود أمريكيــن إلغــاق البــاد. كــام نــر املســؤولون الصينيــون 
عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي أكاذيــب ونظريــات مؤامــرة، مبــا 
يف ذلــك أن الجيــش األمريــيك هــو املتســبب يف انتشــار الفــروس 

يف ووهــان.

طرق المواجهة األمريكية:
ــية  ــوات الرئيس ــل الخط ــز بالتفصي ــح جون ــه، يوض ــة كتاب يف خامت
ــة  ــر طريق ــا لتغي ــدة اتخاذه ــات املتح ــىل الوالي ــب ع ــي يج الت
ــز أن  ــرى جون ــث ي ــوات األوان، حي ــل ف ــة قب ــا يف املنافس تفكره
ــا بالســنوات  ــوم يف فــرتة شــبيهة إىل حــد م ــات املتحــدة الي الوالي

األوىل للحــرب البــاردة. 

ـــات املتحـــدة  ـــة للوالي وعـــىل الرغـــم مـــن أن السياســـة الخارجي
يف طـــور تحـــول كاريث مـــن مكافحـــة الجامعـــات اإلرهابيـــة إىل 
التنافـــس مـــع القـــوى غـــر الليرباليـــة، وذلـــك ملـــدة عقديـــن، 
إال أن الواليـــات املتحـــدة لديهـــا القـــدرات ملحاربـــة املعلومـــات 
ـــال  ـــرت خ ـــام أظه ـــس - ك ـــادي والتجس ـــراه االقتص ـــة واإلك املضلل
الحـــرب البـــاردة. لكـــن األمـــر يحتـــاج إدراك األمريكيـــن لتغـــر 
ـــت  ـــن اإلنرتن ـــا، وم ـــة إىل التكنولوجي ـــن العومل ـــة م ـــد املنافس قواع
ووســـائل التواصـــل االجتامعـــي إىل الروبوتـــات والـــذكاء االصطناعـــي 

وتكنولوجيـــا النانـــو.

ويناقــش الكاتــب أن املبــادئ واألهــداف التــي توجــه السياســة 
ــم  ــة بالقي ــون مرتبط ــب أن تك ــدة يج ــات املتح ــة للوالي الخارجي
الدميقراطيــة للبــاد، ويجــب أن تســتفيد السياســة األمريكيــة مــن 
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ــة،  ــل: العســكرية، والدبلوماســية، واملالي ــع أدوات القــوة، مث جمي
ــو  ــىل النح ــك ع ــة، وذل ــتخباراتية، واأليديولوجي ــة، واالس والتنموي

التــايل:

1- توافــق مبــادئ الواليــات املتحــدة مــع سياســتها الخارجيــة: أهــم 
خطــوة يف املنافســة هــي إعــادة تشــكيل السياســة الخارجيــة 
للواليــات املتحــدة عــىل أســاس املبــادئ األساســية للواليــات 
املتحــدة، والقامئــة منــذ التأســيس. فاملنافســة اليــوم هــي إىل حــد 
كبــر رصاع بــن األنظمــة السياســية واالقتصاديــة والعســكرية، 
مــع الوضــع يف االعتبــار أن الصــن وروســيا وإيــران كلهــا دول 
غــر دميقراطيــة وتتجنــب األســواق والصحافــة الحــرة. ومــن 
ــة يف  ــة األمريكي ــات الدميقراطي ــض املؤسس ــدف إىل تقوي ــمَّ ته ث
الداخــل، وإضعــاف قــوة الواليــات املتحــدة ونفوذهــا يف الخــارج، 
ــب  ــامل. ولتتغل ــاء الع ــع أنح ــتبدادية يف جمي ــادئ االس ــر املب ون
الواليــات املتحــدة عــىل ذلــك، البــد وأن تتســق سياســتها الخارجيــة 
ــرض  ــال، ف ــبيل املث ــىل س ــوز، ع ــا يج ــية، ف ــا األساس ــع مبادئه م
الدميقراطيــة الليرباليــة باســتخدام القــوة العســكرية لإلطاحــة 

ــة. باألنظم

يف  وإيــران  وروســيا  الصــن  رؤيــة  لكيفيــة  أفضــل  فهــم   -2
املســتقبل، وإدراك ماهيــة أهدافهــم، واألدوات الرئيســية التــي 
يســتخدمونها، ونقــاط الضعــف القابلــة لاســتغال، وغرهــا. 
فعــىل الجانــب األخــر، مثــا، تســتثمر بكــن مــوارد كبــرة يف 
ترجمــة واستكشــاف معــامل الثقافــة والسياســة األمريكيــة، يف حــن 
تتقاعــس الواليــات املتحــدة عــن التعــرف عــىل لغــة عدوهــا، وهــو 
ــرم  ــن يف ح ــيوس يف بك ــد كونفوش ــذي عوضتــه معاه ــدور ال ال
الجامعــات األمريكيــة. وقــد ســلطت جائحــة كورونــا الضــوء عــىل 
ــة،  ــة إىل اإلنجليزي ــل يف املــواد املرتجمــة مــن الصيني النقــص الهائ
مــام يؤثــر بشــكل واضــح عــىل فهــم كيفيــة تغــر وجهــات النظــر 

ــت.  ــرور الوق ــة مب الصيني

ــة  ــاء خدم ــز بن ــرتح جون ــكلة، يق ــذه املش ــىل ه ــب ع وللتغل
ــىل  ــوم ع ــرس، تق ــاعدة الكونغ ــدر مبس ــة املص ــات مفتوح معلوم
ترجمــة املــواد الخاصــة مبنافســيها الرئيســين، وإتاحتهــا للجمهــور. 

دبلوماســييها  لتعليــم  املخصصــة  املــوارد  زيــادة  عــن  فضــاً 
ــة  ــة والثقاف ــخ والسياس ــات والتاري ــها باللغ ــا وجواسيس وجنوده
ــة والروســية والفارســية، ويجــب أن تكــون الصــن محــور  الصيني

ــيس.  ــز الرئي الرتكي

ــات  ــة الوالي ــر حكوم ــاع: تفتق ــوم والدف ــر - الهج ــات التأث 3- عملي
املتحــدة إىل حملــة أو منظمــة إعاميــة متكاملــة ملكافحــة الدعايــة 
واملعلومــات املضللــة الروســية واإليرانيــة والصينيــة، عــىل عكــس 
وقــت الحــرب البــاردة. حيــث أخــذت اإلدارة األمريكيــة حينــذاك 
تقريبًــا  الجــد، وضاعفــت  عــىل محمــل  اإلعاميــة  الحمــات 
ــة، والتــي تــم إغاقهــا الحقــا  ــة املعلومــات األمريكي ميزانيــة وكال
يف عــام 1999. ويــرى جونــز أن إجــراء حملــة فعالــة غــر منتظمــة 
ــات  ــاج الوالي ــث تحت ــة، حي ــة وهجومي ــات دفاعي ــب عملي يتطل
املتحــدة إىل شــن عمليــات إعاميــة هجوميــة ضــد روســيا وإيــران 
والصــن لتعزيــز املصالــح األمريكيــة وردع خصومهــا عــن األعــامل 
ــب  ــاث جوان ــىل ث ــز ع ــك بالرتكي ــم ذل ــن أن يت ــة. وميك العدواني
األمريكيــة  الدميقراطيــة  القــوة  نقــاط  تعزيــز  أوال،  أساســية: 
ــا، يجــب  ــران وبكــن. ثانيً وتشــجيع اإلصاحــات يف موســكو وطه
عــىل الواليــات املتحــدة ورشكائهــا تســليط الضــوء بشــكل اســتباقي 
عــىل أمثلــة النشــاط الخبيــث وانتهــاكات حقوق اإلنســان والفســاد 
ــا، االســتفادة مــن املنشــقن واملهاجريــن  مــن قبــل خصومهــا. ثالثً
مــن الصــن وروســيا وإيــران - مبــا يف ذلــك املثقفــون والعلــامء - 

مــن أجــل الحمــات اإلعاميــة.

الــة ممكنــة  4- الحلفــاء والــركاء: أخــرًا، لــن تكــون املنافســة الفعَّ
ــا.  ــات املتحــدة ورشكائه ــاء الوالي ــدون الدعــم النشــط مــن حلف ب
Hua-  فعــىل ســبيل املثــال منعــت أســرتاليا رشاء معــدات اتصــاالت

ــاكات  ــا النته ــًدا رصيًح ــت منتق ــة وكان ــبكتها الوطني wei 5G لش
الصــن لحقــوق اإلنســان واملامرســات املناهضــة للدميقراطيــة، وهو 
مــا يدعــم املوقــف األمريــيك بشــكل أكرب. فمــن املنطقــي أن تحتاج 
الواليــات املتحــدة إىل التدريــب وتقديــم املشــورة واملســاعدة 
ــاء  ــع أنح ــة يف جمي ــر الحكومي ــة وغ ــة الحكومي ــات الفاعل للجه

العــامل لتحقيــق التــوازن ضــد روســيا وإيــران والصــن. 
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ــة متثـــل  ــا النوويـ أصبحـــت التكنولوجيـ
جـــزء رئيـــيس مـــن منـــط الحيـــاة يف 
القـــرن الحـــادي والعريـــن، حيـــث 
ـــرة  ـــة كب ـــة حص ـــات النووي ـــر املفاع توف
مـــن الطاقـــة الكهربائيـــة وتقنيـــات 
الطـــب النـــووي يف تشـــخيص األمـــراض 
العمليـــات  تســـاعد  كـــام  وعاجهـــا، 
ـــاج منتجـــات  ـــة الصناعـــة عـــىل إنت النووي
ـــا، فضـــاً عـــن دورهـــا  ـــر أمانً أفضـــل وأك
يف الحفـــاظ عـــىل األطعمـــة وحاميتهـــا 
مـــن اآلفـــات، إىل جانـــب مســـاعدة 
علـــامء اآلثـــار عـــىل فهـــم املـــايض، 
ـــة  ـــن، مث ـــرن العري ـــف الق ـــذ منتص ومن
اعتقـــاد ســـائد بـــأن األســـلحة النوويـــة 
ــاظ عـــىل  ــاً يف الحفـ تلعـــب دوراً حيويـ
الســـام مـــن خـــال مفهـــوم الـــردع 

ــووي. النـ

ـــزال  ـــرى، ال ت ـــة أخ ـــن ناحي ـــن، م لك
التكنولوجيـــا النوويـــة متثـــل مصـــدر 

ـــرب  ـــر الح ـــب مخاط ـــإىل جان ـــة ككل، ف ـــي للبري ـــد حقيق تهدي
ـــرار  ـــىل غ ـــة، ع ـــات النووي ـــوادث املفاع ـــاك ح ـــذا هن ـــة، ك النووي
تلـــك التـــي وقعـــت يف جزيـــرة الثاثـــة آميـــال وترنوبيـــل 
وفوكوشـــيام. وبالتـــايل، ففـــي هـــذا الســـياق، أضحـــت القضايـــا 
ـــة،  ـــدول املختلف ـــىل ال ـــة ع ـــارات نووي ـــاذ خي ـــرض اتخ ـــة تف النووي
مبـــا يف ذلـــك أفـــراد ومواطنـــي هـــذه الـــدول، ففـــي عـــام 
2017، أيـــد 58% مـــن الناخبـــن الســـويرسين حظـــراً اقرتحتـــه 
ـــوت  ـــام، ص ـــد ع ـــة، وبع ـــة النووي ـــات الطاق ـــىل محط ـــة ع الحكوم
ـــة  ـــة حكومي ـــاء سياس ـــرة إللغ ـــة كب ـــون بأغلبي ـــون التايواني املواطن

كانـــت ســـتقيض عـــىل الطاقـــة النوويـــة يف الجزيـــرة.

ومـــن هـــذا املنطلـــق، حـــاول الكاتبـــان ريتشـــارد ولفســـون 
ــة  ــارات النوويـ ــام “الخيـ ــس، يف كتابهـ ــيك فريـ ــك دالونـ وفرينـ
ـــن  ـــد املواط ـــن”، تزوي ـــل املواط ـــن: دلي ـــادي والعري ـــرن الح للق
ـــي  ـــا الت ـــة والقضاي ـــا النووي ـــدة للتكنولوجي ـــة محاي ـــادي برؤي الع
تحيـــط بهـــا، وطـــرح تســـاؤالت نقديـــة بشـــأن اآلراء النوويـــة 
املختلفـــة، حيـــث تنـــاول الكتـــاب طبيعـــة الـــذرة ونواتهـــا، 
وماهيـــة اإلشـــعاع النـــووي، فضـــاً عـــن تحليـــل اســـتخدام 

ــا،  ــغيل محطاتهـ ــة وتشـ ــة النوويـ الطاقـ
ــة،  ــات النوويـ ــوادث والنفايـ ــذا الحـ وكـ
إىل جانـــب بحـــث األســـلحة النوويـــة 
وآثارهـــا املدمـــرة، وأنظمـــة إيصالهـــا 
واحتـــامالت  أهدافهـــا،  إىل  للوصـــول 
ـــلحة  ـــذه األس ـــار ه ـــىل انتش ـــيطرة ع الس
ـــة،  ـــات اإلرهابي ـــرى وللجامع إىل دول أخ
دون  الحيلولـــة  كيفيـــة  النهايـــة  ويف 

ــة. ــرب النوويـ ــدالع الحـ إنـ

طبيعة الطاقة النووية:
ـــة  ـــات الكيميائي ـــة التفاع ـــف طبيع تختل
عـــن التفاعـــات النوويـــة، ففـــي حـــن 
ــي  ــد هـ ــذرة تعـ ــات يف الـ أن اإللكرتونـ
املســـؤولة عـــن الطاقـــة املنبعثـــة مـــن 
املقابـــل،  يف  الكيميائيـــة،  التفاعـــات 
تتضمـــن التفاعـــات النوويـــة إعـــادة 
ـــي  ـــات الت ـــات والنيوترون ـــب الربوتون ترتي
ـــة  ـــن يف طبيع ـــواة، هـــذا التباي تشـــكل الن
ــرس  ــذي يفـ ــو الـ ــا هـ ــات ذاتهـ التفاعـ
ســـبب اســـتهاك محطـــة توليـــد الطاقـــة التـــي تعمـــل بحـــرق 
الفحـــم لقطـــارات مـــن الفحـــم كل أســـبوع، يف حـــن أن عـــدًدا 
ـــدة  ـــة مل ـــا النووي ـــتزود نظرته ـــوم س ـــاحنات اليوراني ـــن ش ـــاً م قلي
ـــة،  ـــة كامل ـــر مدين ـــة أن تدم ـــة النووي ـــن للقنبل ـــاذا ميك ـــام، ومل ع
ـــل  ـــدد قلي ـــة ع ـــوى إصاب ـــا س ـــة ال ميكنه ـــة التقليدي ـــام القنبل بين

مـــن املبـــاين.

وتجــدر اإلشــارة  إىل أنــه يف حــن أن الربوتونــات والنيوترونــات 
تتحــد مًعــا لتكويــن النــواة، غــر أنــه ليــس كل التوليفــات تــؤدي 
إىل نــوى مســتقرة تلتصــق ببعضهــا البعــض إىل أجــل غــر مســمى، 
ــل  ــي تتحل ــتقرة، والت ــر املس ــوى غ ــن الن ــرى م ــواع أخ ــة أن فثم
حتــامً وتنبعــث منهــا إشــعاع ألفــا أو بيتــا أو جامــا، هــذا اإلشــعاع 
النــووي غــر مــريئ ولكنــه نشــيط للغايــة وميكــن اكتشــافه 
بســهولة باســتخدام عــدد مــن األدوات، غــر أن الجســيامت عاليــة 
الطاقــة التــي تشــكل إشــعاًعا نوويًــا تســبب أرضاًرا جســيمة؛ 
ألنهــا متــزق األنظمــة البيولوجيــة وتعطــل وظائــف الخايــا وتــرض 
ــن  ــة ع ــة املرتتب ــرات الكارثي ــن التأث ــاً ع ــة، فض ــواد الوراثي بامل

التعــرض لجرعــات إشــعاعية كبــرة.
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لكـــن يف املقابـــل، يجـــب األخـــذ يف االعتبـــار االســـتخدامات 
ـــر  ـــل النظائ ـــث تعم ـــعاعات، حي ـــذه اإلش ـــة له ـــة والنافع اإليجابي
ـــاعدنا  ـــة تس ـــي كأداة زمني ـــكل طبيع ـــدث بش ـــي تح ـــعة الت املش
يف تأريـــخ املـــواد مـــن آالف إىل مليـــارات الســـنن، فضـــاً عـــن 
اســـتخدامات األشـــعة النوويـــة يف مجـــال الزراعـــة ملنـــع الحـــرات 
ـــه الكبـــرة يف مجـــال الطـــب،  واآلفـــات الضـــارة، فضـــاً عـــن أهميت
مـــن خـــال تشـــخيص وعـــاج بعـــض األمـــراض، باإلضافـــة إىل 
ـــة  ـــعاعات النووي ـــا اإلش ـــهم فيه ـــي تس ـــاالت الت ـــن املج ـــد م العدي
ــعاع  ــل لإلشـ ــتخدام محتمـ ــإن كل اسـ ــايل فـ ــر، بالتـ ــدور كبـ بـ

ـــح. ـــيئ والصال ـــن الس ـــوازن ب ـــا ي ـــاًرا نوويً ـــب خي يتطل

نظم األمن والسالمة:
تعتمـــد معظـــم املفاعـــات النوويـــة العاملـــة اليـــوم عـــىل 
ـــدة  ـــات الجدي ـــدت املفاع ـــام عم ـــود، بين ـــا عق ـــامت عمره تصمي
إىل إضفـــاء بعـــض التطويـــر عـــىل تلـــك التصاميـــم، مـــع قـــدر أكـــرب 
ـــق  ـــد القل ـــث يع ـــار، حي ـــة االنتش ـــان ومقاوم ـــاءة واألم ـــن الكف م
ــاض  ــباب االنخفـ ــد أسـ ــة أحـ ــة والبيئيـ ــامة العامـ ــأن السـ بشـ
العاملـــي يف الطاقـــة النوويـــة، فاملخـــزون الضخـــم للمـــواد 
املشـــعة داخـــل املفاعـــل النـــووي يحمـــل يف طياتـــه احتـــامل 
ـــرة آلالف  ـــة خط ـــب صحي ـــا عواق ـــون له ـــد يك ـــوادث ق ـــوع ح وق
ـــرنوبيل  ـــة وتش ـــات الثاث ـــرة املي ـــد جزي ـــث تؤك ـــخاص، حي األش
وفوكوشـــيام، وعـــرات الحـــوادث األخـــرى األقـــل شـــهرة عـــىل 
حتميـــة وقـــوع الحـــوادث النوويـــة، لـــذا فثمـــة حاجـــة ملحـــة 
ـــى يف  ـــواء اإلشـــعاع حت ـــان املتعـــددة، مـــن أجـــل احت ألنظمـــة األم

حالـــة حـــدوث أعطـــال وأخطـــاء املشـــغل. 

ـــت  ـــام إذا كان ـــس في ـــم لي ـــاؤل األه ـــى التس ـــع، يبق ويف الواق
الطاقـــة النوويـــة آمنـــة أم ال، إذ أنهـــا لـــن تكـــون آمنـــة متاًمـــا 
ـــن  ـــة، وميك ـــه الكفاي ـــا في ـــة مب ـــت آمن ـــام إذا كان ـــا في ـــًدا، وإمن أب
ـــرى  ـــر األخ ـــة باملخاط ـــر النووي ـــة املخاط ـــياق، مقارن ـــذا الس يف ه
التـــي نواجههـــا، ال ســـيام مـــن توليـــد الكهربـــاء، حيـــث يلفـــت 
املدافعـــون عـــن الطاقـــة النوويـــة االنتبـــاه إىل الحـــوادث غـــر 
النوويـــة الخطـــرة، عـــىل غـــرار التـــرسب الكيميـــايئ عـــام 1984 
ــخص  ــل 2500 شـ ــن مقتـ ــفر عـ ــذي أسـ ــد، والـ ــال بالهنـ يف بوبـ
وإصابـــة 200000، أو فشـــل الســـدود املتعـــددة عـــام 1975 يف 
ـــن  ـــرب م ـــا يق ـــاة م ـــذي أودى بحي ـــة، وال ـــان الصيني ـــة هين مقاطع

.200000

ـــات  ـــق بالنفاي ـــرى تتعل ـــكالية أخ ـــاك إش ـــك، هن ـــة لذل باإلضاف
ـــول  ـــرؤى ح ـــات يف ال ـــود اختاف ـــن وج ـــم م ـــىل الرغ ـــة، فع النووي
ـــد  ـــة، بي ـــة النووي ـــن الطاق ـــض ع ـــي تتمخ ـــدات الت ـــدى التهدي م
أن هنـــاك درجـــة مـــن اإلجـــامع بشـــأن املخاطـــر املتعلقـــة 
ــج  ــووي نواتـ ــل النـ ــد املفاعـ ــث يولـ ــة، حيـ ــات النوويـ بالنفايـ
ــام  ــن عـ ــاًرا مـ ــعاعي، واعتبـ ــاط اإلشـ ــة النشـ ــطارية عاليـ انشـ
ـــات  ـــغيل أول محط ـــدء تش ـــن ب ـــا م ـــوايل 65 عاًم ـــد ح 2020، بع
للطاقـــة النوويـــة، ال يـــزال العـــامل ال ميتلـــك مســـتودًعا طويـــل 
األمـــد للتشـــغيل للنفايـــات النوويـــة، حيـــث ال يـــزال يتـــم 
االعتـــامد عـــىل تخزيـــن معظـــم الوقـــود املســـتهلك املشـــع يف 
ـــة،  ـــوالً دامئ ـــت حل ـــذه ليس ـــن ه ـــة، لك ـــات الفردي ـــع املفاع مواق

إذ ال تـــزال الواليـــات املتحـــدة غـــر قـــادرة عـــىل الوصـــول إىل 
ـــر  ـــياً، واألم ـــاً وسياس ـــة تقني ـــل مقبول ـــة األج ـــن طويل ـــة تخزي خط

ال يختلـــف كثـــراً يف بقيـــة الـــدول.

ــة  ــة النوويـ ــات الطاقـ ــكَّلت محطـ ــرى، شـ ــة أخـ ــن ناحيـ مـ
ــام 2020،  ــامل يف عـ ــاء يف العـ ــد الكهربـ ــن توليـ ــوايل 10% مـ حـ
بانخفـــاض عـــن أعـــىل مســـتوى بلغتـــه نســـبة االعتـــامد عـــىل 
ـــوايل %18  ـــت ح ـــي بلغ ـــجل يف 1996، والت ـــة املس ـــة النووي الطاق
ـــن  ـــم م ـــىل الرغ ـــامل، وع ـــة يف الع ـــة الكهربائي ـــاميل الطاق ـــن إج م
ــف يف  ــكٍل طفيـ ــع بشـ ــد ارتفـ ــيل قـ ــووي الفعـ ــد النـ أن التوليـ
ـــد  ـــامل ق ـــاء يف الع ـــد الكهرب الســـنوات األخـــرة، إال أن إجـــاميل تولي
ارتفـــع برسعـــة أكـــرب؛ مـــام قلـــل مـــن الحصـــة النوويـــة، ومـــن 
املرجـــح أن يســـتمر هـــذا االتجـــاه، فمـــن الواضـــح أن حصـــة 
ـــة  ـــدادات الطاق ـــووي يف املســـتقبل املنظـــور مـــن إم االنشـــطار الن
ــاءل،  ــد تتضـ ــوال وقـ ــل األحـ ــة يف أفضـ ــتظل ثابتـ ــة سـ العامليـ
فالبدائـــل، وخاصـــة الطاقـــة الشمســـية املتجـــددة وطاقـــة 
الريـــاح، أصبحـــت اآلن اقتصاديـــة أكـــر مـــن الطاقـــة النوويـــة، 

فضـــاً عـــن كونهـــا أكـــر قـــدرة عـــىل االنتشـــار.

مخاطر األسلحة النووية:
ــرن  ــن القـ ــات مـ ــة يف األربعينيـ ــلحة النوويـ ــخ األسـ ــدأ تاريـ بـ
ـــام  ـــامل، ك ـــة يف الع ـــًوا يف الرتســـانة النووي ـــد شـــهدت من ـــايض، وق امل
تضاعـــف نســـل األســـلحة االنشـــطارية البســـيطة التـــي أنهـــت 
ـــدول  ـــوع وال ـــدد والتن ـــث الع ـــن حي ـــة م ـــة الثاني ـــرب العاملي الح
ـــة  ـــة حراري ـــلحة نووي ـــىل أس ـــوي ع ـــا تحت ـــام أنه ـــا، ك ـــي متتلكه الت

تســـتخدم تسلســـًا معقـــًدا مـــن االنشـــطار واالندمـــاج.

ــرح  ــا يطـ ــتمرار إنتاجهـ ــة واسـ ــلحة النوويـ ــود األسـ إن وجـ
أســـئلة أخاقيـــة وسياســـية خطـــرة، فلألســـلحة النوويـــة آثـــار 
ــدت  ــد عمـ ــووي، وقـ ــال نـ ــة إيصـ ــاج إىل أنظمـ ــرة، وتحتـ مدمـ
الثانيـــة،  للرضبـــة  قدراتهـــا  تعزيـــز  إىل  النوويـــة  الـــدول 
ـــة  ـــدول ألي رضب ـــذه ال ـــت ه ـــال تعرض ـــادة ح ـــرتاتيجية مض كاس
ـــوث  ـــتخدام ثال ـــرتاتيجية اس ـــذه االس ـــت ه ـــث تضمن ـــة، حي نووي
ـــرب والبحـــر  ـــق ال ـــا عـــن طري ـــم إطاقه ـــة يت يتضمـــن أســـلحة نووي

والجـــو.

ـــوات  ـــايئ دور الق ـــكل نه ـــة بش ـــلحة النووي ـــرت األس ـــد غ ولق
العســـكرية يف العاقـــات الدوليـــة، فلـــم يعـــد بإمـــكان دولـــة 
ـــن  ـــدالً م ـــربى، وب ـــرب ك ـــرص يف ح ـــة أن تنت ـــلحة نووي ـــك أس متتل
ـــة دون  ـــىل الحيلول ـــة ع ـــلحتها النووي ـــل أس ـــب أن تعم ـــك، يج ذل
انـــدالع الحـــرب، وبالنســـبة للبعـــض، فـــإن القـــدرة التدمريـــة 
التـــي تضمنهـــا الرتســـانات النوويـــة الضخمـــة يف العـــامل كافيـــة 
ــد  ــادل املؤكـ ــر املتبـ ــظ التدمـ ــد حافـ ــتخدامها، فلقـ ــردع اسـ لـ
ـــادل  ـــام يج ـــرن، بين ـــاع الق ـــة أرب ـــدة ثاث ـــووي مل ـــام الن ـــىل الس ع
ــادل املؤكـــد  ــأن الـــردع القائـــم عـــىل التدمـــر املتبـ آخـــرون بـ
ــرة يف  ــات الكبـ ــا، وأن التخفيضـ ــة مـ ــامً يف مرحلـ ــل حتـ سيفشـ
القـــوات النوويـــة، والتـــي تـــؤدي يف النهايـــة إىل نـــزع الســـاح 

النـــووي الكامـــل ميكـــن أن تنقذنـــا عـــىل املـــدى الطويـــل.

ال تـــزال هـــذه الجدليـــات املرتبطـــة باالســـرتاتيجية النوويـــة 
محـــور نقـــاش ســـيايس منـــذ منتصـــف القـــرن العريـــن، 
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وعـــىل الرغـــم مـــن أن العـــامل قـــد تحـــرك نحـــو إجـــامع عـــىل 
أن الحـــرب النوويـــة غـــر مقبولـــة، بيـــد أن املعضلـــة الكـــربى 
ــزال تتعلـــق بكيفيـــة جعـــل غـــر املقبـــول غـــر محتمـــل  ال تـ
ـــه  ـــذي نعيش ـــي ال ـــاب العامل ـــرص اإلره ـــل ع ـــًة يف ظ ـــا، خاص أيًض
ـــن  ـــم ع ـــا تنج ـــي رمب ـــر الت ـــد املخاط ـــذي أدى إىل تزاي ـــوم، وال الي
ـــرب  ـــك ع ـــعاعية، وذل ـــلحة إش ـــة ألس ـــات اإلرهابي ـــتخدام الجامع اس
تســـليح املصـــادر املشـــعة كأســـلحة إشـــعاعية، والتـــي ميكنهـــا 
إحـــداث حالـــة مـــن الذعـــر، وليـــس إصابـــات جامعيـــة كـــام 
تفعـــل األســـلحة النوويـــة الحقيقيـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا 
ـــوث  ـــار التل ـــن انتش ـــج ع ـــادي النات ـــار االقتص ـــن الدم ـــل م ال يقل
ــه الســـاح  ــن أن يحدثـ ــار الـــذي ميكـ ــر النفـــيس الضـ وال التأثـ

اإلشـــعاعي عـــىل الســـكان.

وعـــىل الرغـــم مـــن انخفـــاض أعـــداد األســـلحة النوويـــة يف 
العقـــود األخـــرة، بفضـــل معاهـــدات الحـــد مـــن التســـلح بـــن 
ـــة  ـــة كافي ـــانات النووي ـــزال الرتس ـــيا، ال ت ـــدة وروس ـــات املتح الوالي
لتدمـــر الحضـــارة اإلنســـانية، وال تـــزال الجدليـــة قامئـــة بشـــأن 
مـــا إذا كان مـــن املمكـــن وضـــع األســـلحة النوويـــة تحـــت 
الســـيطرة، أم أن األمـــر بـــات محكومـــاً مبســـتقبل تكـــون فيـــه 

األســـلحة النوويـــة شـــائعة ويـــزداد احتـــامل اســـتخدامها.

يف الواقـــع، ال تـــزال الضوابـــط الدوليـــة عـــىل األســـلحة 
ـــود،  ـــذ عق ـــل من ـــق بالفع ـــا مطب ـــام أن بعضه ـــة، ك ـــة ممكن النووي
ـــن  ـــع م ـــار دويل واس ـــو إط ـــار ه ـــع االنتش ـــام من ـــميه نظ ـــام نس ف
ــلحة  ــار األسـ ــع انتشـ ــة إىل منـ ــامت الهادفـ ــات واملنظـ االتفاقيـ
النوويـــة وتشـــجيع التقـــدم يف الحـــد مـــن التســـلح ونـــزع 
ـــر  ـــا تتأث ـــام أنه ـــة، ك ـــر كامل ـــط غ ـــذه الضواب ـــر أن ه ـــاح، غ الس
ـــان  ـــن األحي ـــر م ـــي كث ـــم فف ـــن ث ـــة السياســـية املتغـــرة، وم بالبيئ
تـــؤدي هـــذه الضوابـــط إىل حلـــول وســـط تضعـــف اتفاقيـــات 
الحـــد مـــن التســـلح، كـــام هـــو الحـــال يف اإلتفاقيـــة النوويـــة 

اإليرانيـــة يف 2015.

لـــذا، ميثـــل املحـــدد األهـــم فيـــام يتعلـــق باملعاهـــدات 
ــىل  ــا عـ ــي تضعهـ ــة التـ ــود التقنيـ ــط القيـ ــس فقـ ــة ليـ النوويـ
األســـلحة النوويـــة، ولكـــن التعـــاون الـــدويل والثقـــة التـــي تفرزهـــا، 
ــارة  ــادة الحضـ ــة إلبـ ــرب نوويـ ــة لحـ ــر املعدومـ ــة غـ فالفرصـ
ـــق  ـــث تتف ـــة، حي ـــود الجـــادة لحظـــر األســـلحة النووي ـــز الجه تحف
العديـــد مـــن دول العـــامل وتجـــري مفاوضـــات لحظـــر تجـــارب 
ـــها،  ـــلحة نفس ـــى األس ـــطارية، وحت ـــواد االنش ـــاج امل ـــلحة وإنت األس
ـــي  ـــام ه ـــر م ـــة أك ـــية وأخاقي ـــب إرادة سياس ـــر يتطل ـــن األم لك
ـــة،  ـــلحة نووي ـــك أس ـــي متتل ـــدول الت ـــن ال ـــيام ب ـــه اآلن، ال س علي

حتـــى تـــؤيت هـــذه املفاوضـــات مثارهـــا.

مستقبل الطاقة النووية:
ـــة أكـــر  ـــن يعتقـــدون أن الطاقـــة النووي ـــاً، حتـــى أولئـــك الذي فعلي
ـــون  ـــا ينزعج ـــا م ـــا، غالبً ـــن بدائله ـــد م ـــن العدي ـــف م ـــا وأنظ أمانً
مـــن احتامليـــة أن يـــؤدي تطويـــر الطاقـــة النوويـــة إىل انتشـــار 
األســـلحة النوويـــة، بيـــد أنـــه هـــل ينبغـــي الحتـــامل انتشـــار 
ـــة  ـــة النووي ـــا للطاق ـــر تقييمن ـــة أن يغ ـــرب النووي ـــلحة والح األس

ـــلمية”؟ ـــة “س ـــات نووي ـــر تقني ـــن تطوي ـــدول ع ـــي ال أو يثن

يف الواقـــع، هنـــاك عاقـــة قويـــة بـــن الطاقـــة النوويـــة 
النوويـــة  الطاقـــة  تســـتخدم  حيـــث  النوويـــة،  واألســـلحة 
واألســـلحة النوويـــة نفـــس املـــواد االنشـــطارية األساســـية، غـــر 
ـــدت إىل  ـــة عم ـــن أي دول ـــة الســـابقة مل تتضم ـــارب النووي أن التج
اإلعتـــامد عـــىل تحويـــل طاقتهـــا النوويـــة الســـلمية إىل أســـلحة 
ـــأن  ـــرى ب ـــاه ي ـــاك اتج ـــك هن ـــن ذل ـــم م ـــىل الرغ ـــن ع ـــة، لك نووي
ـــو  ـــى ل ـــامل، حت ـــاء الع ـــع أنح ـــة يف جمي ـــات النووي ـــار املفاع انتش
ـــر مخـــاوف بشـــأن انتشـــار  ـــزال يث ـــات، ال ي ـــت تخضـــع لضامن كان

األســـلحة املحتمـــل.

ــد  ــة أن تزيـ ــة بإحتامليـ ــة الخاصـ ــزال الجدليـ ــايل، ال تـ وبالتـ
ـــة  ـــلحة النووي ـــار األس ـــر انتش ـــن خط ـــها م ـــة نفس ـــة النووي الطاق
قامئـــة، بيـــد أنـــه يجـــب األخـــذ يف االعتبـــار أن هنـــاك الكثـــر 
ـــدور  ـــد أن ال ـــة، بي ـــلحة نووي ـــاك أس ـــرى المت ـــرق األخ ـــن الط م
األكـــر أهميـــة للطاقـــة النوويـــة يف انتشـــار األســـلحة رمبـــا 
ـــربة  ـــخاص ذوي الخ ـــن األش ـــة م ـــة املدرب ـــوادر الفني ـــط بالك يرتب
ـــة  ـــة النووي ـــة الطاق ـــا تجرب ـــي توفره ـــة الت ـــا النووي يف التكنولوجي
ــىل  ــول عـ ــا يف الحصـ ــهيل مهمتهـ ــا تسـ ــي ميكنهـ ــة، والتـ للدولـ

أســـلحة نوويـــة مســـتقباً.

ـــق باملحطـــات  ـــة أخـــرى، مثـــة إشـــكالية أخـــرى تتعل مـــن ناحي
النوويـــة يف الـــدول، والتـــي تتمثـــل يف إمكانيـــة أن تكـــون 
محطـــات الطاقـــة أهدافًـــا مغريـــة إمـــا لإلرهابيـــن املســـلحن 
باملتفجـــرات التقليديـــة أو يف حـــرب بـــن دولتـــن تســـتخدمان 
األســـلحة التقليديـــة فقـــط، وبســـبب انفجـــار قنبلـــة تقليديـــة 
ـــن 30  ـــر م ـــق أك ـــدة أن تطل ـــة واح ـــة نووي ـــن ملحط ـــة، ميك دقيق

مـــرة مـــن النشـــاط اإلشـــعاعي لحـــادث تشـــرنوبيل. 

ويســتند أنصــار الــرأي املتخــوف مــن مخاطــر محطــات الطاقة 
النوويــة عــىل هــذا الطــرح لتربيــر رأيهــم، غــر أن ذلــك ال يعنــي 
أن انتشــار محطــات الطاقــة النوويــة يــؤدي بالــرضورة إىل زيــادة 
احتــامالت إنــدالع الحــرب النوويــة الشــاملة، إذ أن بدائــل الطاقــة 
ــات  ــة، عــىل غــرار االضطراب ــا مخاطــر كارثي ــة تحمــل أيًض النووي
املناخيــة الكــربى بســبب االســتخدام املســتمر للوقــود األحفــوري، 
وخاصــة الفحــم؟ وبالتــايل هــل ســيكون مــن األفضــل لــو زودنــا 
الــدول الناميــة مبحطــات الطاقــة النوويــة لتقليــل اعتامدهــا عــىل 
ــرات  ــى التأث ــوق حت ــلحة يف ــار األس ــر انتش ــم؟ أم أن خط الفح

املتصاعــدة برسعــة لتغــر املنــاخ؟ 

يف  واملســـتمر  املتنامـــي  التقـــدم  ظـــل  يف  الختـــام،  ويف 
التكنولوجيـــا النوويـــة، يجـــب عـــى املجتمـــع الـــدويل تطويـــر 
آليـــات توائـــم بـــن أهميـــة االســـتفادة مـــن الطاقـــة النوويـــة، 
ويف الوقـــت ذاتـــه الحـــد مـــن الرغبـــة السياســـية لـــدى بعـــض 
الـــدول يف امتـــالك أســـلحة نوويـــة، ويف إطـــار اســـتمرار النقاشـــات 
ـــؤولية  ـــة مس ـــة، مث ـــة النووي ـــتقبل الطاق ـــة مبس ـــة املتعلق الجدلي
كبـــرة تقـــع عـــى عاتـــق املواطنـــن العاديـــن، حيـــث يجـــب 
ــة  ــع املعرفـ ــان مـ ــوا بأمـ ــف يعيشـ ــون كيـ ــم املواطنـ أن يتعلـ
النوويـــة، فـــال ميكـــن تـــرك هـــذا األمـــر للخـــرباء فقـــط، بـــل 
ـــم  ـــة، وعليه ـــة هام ـــرارات نووي ـــاذ ق ـــون إىل اتخ ـــاج املواطن يحت
أن يتخذوهـــا بعـــد تحليـــل مســـتنر ودقيـــق ونقـــدي لألســـئلة 

النوويـــة املعقـــدة والصعبـــة.
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مســرة  مــن  كل  أحــداث  ســاهمت 
“وحــدوا اليمــن” التــي حدثــت يف مدينة 
أغســطس  يف  بفرجينيــا  شارلوتســفيل 
يف  الكابيتــول  مبنــى  واقتحــام   ،2017
 ،2021 ينايــر   6 يف  املتحــدة  الواليــات 
يف التأكيــد عــىل أنــه ال يــزال لليمــن 
البديــل، واأليديولوجيــات غــر الليرباليــة 
الجوهــر  حيــث  مــن  الِصلــة،  ذات 
ــة  ــياً يف الثقاف ــوراً رئيس ــلوب، حض واألس
ــا يســمى  ــة، وهــو م السياســية األمريكي
ــه،  ــاًء علي ــة”. وبن ــا ليربالي ــود ال “بصع
ستســتمر مســرة التطــرف الطويلــة عــرب 
الثقافــة السياســية األمريكيــة وصــوالً إىل 

مســتقبل غامــض وســلطوي.

“تومــاس  أكــد  الســياق،  هــذا  يف 
العامــة  الشــؤون  أســتاذ  مايــن”، 
والدوليــة بكليــة بــاروخ، جامعــة مدينــة 
املعنــون” صعــود  كتابــه  نيويــورك يف 
التعامــل  ليرباليــة”، عــىل رضورة  الــا 

مــع هــذا املفهــوم عــىل أنــه أيديولوجيــة سياســية. وعليــه، يجــب 
ــة  ــة واالجتامعي ــول الفكري ــفية واألص ــس الفلس ــاف األس استكش
لهــذه األيديولوجيــة، وكذلــك التطــورات السياســية التــي ســهلت 
ــاب  ــا للخط ــة اخرتاقه ــق كيفي ــن توثي ــاً ع ــارها، فض ــن انتش م
ــة  ــات املتحــدة، وأخــراً الســعي ملعرف الســيايس الســائد يف الوالي
ــارس  ــرًا، ومت ــوًرا كب ــة السياســية جمه ــاذا وجــدت هــذه الرؤي مل
تأثــرًا طــوال الوقــت، وكيــف ميكــن الحــد مــن تطورهــا والعمــل 
عــىل تحجيمهــا وإعــادة مبــادئ الدميقراطيــة الليرباليــة مــرة 

ــرى.  أخ

ماهية الال ليبرالية؟
ســعى الكاتــب لتقديــم تعريــف ملفهــوم الــا ليرباليــة )عــدم 
الليرباليــة( موضحــاً بأنهــا أيديولوجيــة سياســية، أي مجموعــة 
أفــكار ثابتــة ومتســقة إىل حــد مــا حــول السياســة، بالتــايل 
ــة سياســية ترفــض رصاحــة  ميكــن تعريفهــا عــىل أنهــا أيديولوجي
ــة  ــة للدميقراطي ــادئ املركزي ــض املب ــة أو بع ــة الليربالي الدميقراطي
الليرباليــة، كاملســاواة السياســية، وحقــوق اإلنســان، والدميقراطيــة 

ــون، واألخــاق  ــة، وســيادة القان االنتخابي
املســتنرة، والتســامح. بنــاًء عليــه، تشــمل 
األيديولوجيــات غــر الليرباليــة جميــع 
إىل  باإلضافــة  اليمينيــن،  املتطرفــن 
الحــركات اليســارية غــر الليرباليــة مثــل، 
املــدارس الشــيوعية والفوضويــة، وبعــض 

ــية. ــة للفاش ــركات املعادي ــواع الح أن

ــة  ــب، تســتند الدميقراطي ــاً للكات وفق
ــة  ــود حكوم ــة وج ــىل أهمي ــة ع الليربالي
قويــة مســتقلة لحامية حقــوق املواطنن، 
صاحياتهــا  تســتمد  أن  يجــب  كــام 
ــو  ــن”، وه ــا املحكوم ــن “رض ــة م العادل
أمــر غــر وارد لــدى مبــادئ الــا ليرباليــة، 
التغيــر  فضــاً عــن رفضهــا إلمكانيــة 
ــة  ــاف الدميقراطي ــك بخ ــورة، وذل أو الث
األمــر  هــذا  أن  تــرى  التــي  الليرباليــة 
يضمــن حريــة التعبــر وضــامن عــدم 
ــة.  ــادئ الدميقراطي ــة ملب ــاك الحكوم انته
التــي  السياســية،  للمســاواة  بالنســبة 
تعــد واحــدة مــن أهــم أركان الدميقراطيــة الليرباليــة، فهــي غــر 
واردة أيضــاً لــدى مبــادئ الــا ليرباليــة ألنهــا تقــوم باألســاس عــىل 

رفــض فكــرة أن كل النــاس خلقــوا متســاوين.

ــة  عــاوة عــىل مــا ســبق، انتقــد الكاتــب محتــوى أيديولوجي
اليمــن غــر الليــربايل املتشــدد– أحــد مظاهــر صعــود الــا 
ــن  ــاً م ــد تطرف ــا أش ــة، ألنه ــا بالراديكالي ــاً إياه ــة – واصف ليربالي
ــال  ــة خ ــة األمريكي ــىل السياس ــيطر ع ــذي س ــظ ال ــار املحاف التي
الثامنينيــات مــن القــرن العريــن، فهــي انفصــال رصيــح وجــذري 
عــن الدميقراطيــة الليرباليــة ألنهــا تتضمــن فاشــية متشــددة، 
ومبــادئ رجعيــة عنرصيــة ترفــض املســاواة وتقــوم عــىل معــاداة 

ــة.  ــادئ الدميقراطي ــة املب ــامية وكاف الس

ــذي  ــة وال ــك عــن األســلوب الخطــايب لهــذه األيديولوجي ناهي
يقــوم عــىل االزدراء الرصيــح للتســامح، واإلرصار عــىل أن السياســة 
هــي الحــرب، واحتضــان مفهــوم الصديــق مقابــل العــدو، واتهــام 
جميــع املعارضــن السياســين بالخيانــة، فضــاً عــن النقــد الــاذع، 
ــرة أن  ــربايل فك ــر اللي ــن غ ــض اليم ــبق، يرف ــا س ــىل م ــاوة ع ع
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العقــاين  الجــدل  عــىل  يقــوم  أن  يجــب  الســيايس  الخطــاب 
ــن  ــدالً م ــرتكة، وب ــة مش ــن أرضي ــث ع ــة، والبح ــق الثابت والحقائ
ــة  ــار مزيف ــع وأخب ــال ووقائ ــق بأفع ــة الحقائ ــم مواجه ــك، يت ذل

ــرة. ــات املؤام ــر نظري ــامد عــىل ن كاالعت

مظاهر الال ليبرالية:
الكميــة  واملــؤرشات  املظاهــر  مــن  مجموعــة  الكاتــب  م  قــدَّ
والنوعيــة لصعــود مفهــوم الــا ليرباليــة وانتشــار مبادئــه، حيــث 
قــام بإجــراء تحليــل كمــي للمنافــذ غــر الليرباليــة للــرأي الســيايس 
عــىل شــبكة اإلنرتنــت والــذي شــمل تحليــل حــوايل1952 موقًعــا 
ــادة يف  ــاك زي ــأن هن ــا ب ــن خاله ــب م ــل الكات ــا، ليتوص إلكرتونيً
حجــم الجامهــر املؤيــدة ملنافــذ الــا ليرباليــة كأيديولوجيــة 
ــر  ــة غ ــع اليميني ــور املواق ــس هــذا فحســب، فجمه سياســية. لي
ــة، ويزورونهــا  ــة أكــر تفاعــًا مــع مواقــع الويــب املفضل الليربالي
يف كثــر مــن األحيــان أكــر مــام هــو الحــال مــع مواقــع الويــب 
ــار  ــن انتش ــهل م ــا سيس ــو م ــرى، وه ــات األخ ــة بالتوجه الخاص
أفــكار ومبــادئ الــا ليرباليــة لــدى الثقافــة السياســية األمريكيــة.

وعــىل النقيــض مــام يــراه البعــض، بــأن مســرة “وحــدوا 
ــي ضمــت أعضــاء مــن اليمــن  اليمــن” يف أغســطس 2017، والت
املتطــرف واليمــن البديــل، والقوميــن البيــض، للدعــوة مــن أجــل 
ــركات  ــأن ح ــوى ب ــاد ق ــق اعتق ــاهمت يف خل ــض، س ــد البي توحي
اليمــن البديــل باتــت ترتاجــع، أشــار الكاتــب بــأن حــركات اليمــن 
البديــل واملتطــرف مازالــت مهمــة وســيزداد حجــم مؤيديهــا 
ــتقبل  ــىل مس ــلب ع ــيؤثر بالس ــا س ــو م ــة، وه ــود املقبل يف العق
ميــاً  أكــر  ســتكون  والتــي  األمريكيــة،  الثقافيــة  السياســة 

للســلطوية.

ــي  ــة “NewsBreitbart” والت ــك، منص ــىل ذل ــة ع ــن األدل وم
وصفهــا محررهــا الســابق “ســتيف بانــون” بأنهــا “منصــة اليمــن 
ــأي  ــًة، ب ــوي عــىل أكــرب جمهــور مقارن ــا تحت ــل األوىل”، ألنه البدي
مجلــة سياســية أخــرى عــىل شــبكة اإلنرتنــت، بإجــاميل حــوايل 51 

مليــون زيــارة و5.5 مليــون زائــر يف املتوســط الشــهري.

وعليــه، بــات الســؤال األهــم مــن وجهــة نظــر الكاتــب، ملــاذا 
يجــب أن يكــون اســتمرار وجــود اليمــن البديــل أمــرًا مثــرًا 
للقلــق؟. الســبب هنــا ال عاقــة لــه بدعــم الحركــة لدونالــد 
ترامــب، أو الحامئيــة، أو القوميــة، أو تقييــد الهجــرة، أو أي قضيــة 
أخــرى قابلــة للنقــاش يف نطــاق واســع مــن السياســات األمريكيــة 
التقليديــة، بــل يتعلــق بالعنــارص األساســية أليديولوجيــة اليمــن 
ــد  ــة، تعتم ــة للدميقراطي ــة ومعادي ــر ليربالي ــة غ ــل، كحرك البدي
ــامد  ــكا واالعت ــاداة أمري ــض ومع ــرف األبي ــة والتط ــىل العنرصي ع

ــاذع والتعصــب. عــىل الخطــاب ال

عــاوة عــىل مــا ســبق، أشــار الكاتــب ملجموعــة مــن املظاهــر 
بعــد انتهــاء فــرتة واليــة الرئيــس األمريــيك الســابق “دونالــد 
تــم  التــي  والتحليــات  البيانــات  ترامــب”، حيــث ســاهمت 
ــام 2020، يف  ــية لع ــات الرئاس ــل االنتخاب ــا قب ــا، وجمعه إجراؤه
ــأن ترامــب ســيُهزم بشــكٍل ســاحق،  ــاؤل ب ــة مــن التف ــق حال خل
كــام ســيتمكن الدميقراطيــون مــن تشــكيل حكومــة موحــدة بعــد 

ــراً،  ــرس، وأخ ــيس الكونغ ــض ومجل ــت األبي ــىل البي ــيطرة ع الس
ــًدا عــن املبــادئ  ســتبدأ عمليــة إعــادة االصطفــاف الســيايس بعي
غــر الليرباليــة لرتامــب، الــذي حصــل عــىل أكــر مــن 74 مليــون 
صــوت، وال يــزال يحتفــظ بقبضتــه عــىل الحــزب الجمهــوري، وهــو 
ــة األخــرة. ــات املتحــدة يف اآلون ــر شــعبية يف الوالي الرجــل األك

بالفعــل، حقــق الدميقراطيــون حكومــة موحــدة، لكنهــم 
واالصطفــاف  التنظيــم  إعــادة  بعمليــة  القيــام  عــن  عجــزوا 
السياســية  الثقافــة  ليرباليــة عــىل  الــا  الســيايس، ألن قبضــة 
ــت  ــن أي وق ــوى م ــر، أق ــض املعاي ــا لبع ــت، وفًق ــة بات األمريكي
مــى، فقــد كان املشــهد املذهــل للحشــود الغاضبــة مــن مؤيــدي 
ترامــب، والتــي عصفــت مببنــى الكابيتــول األمريــيك نتيجــة 
لألخبــار املزيفــة القائلــة بوجــود تزويــر باالنتخابــات، مــن أهــم 
املظاهــر الدالــة عــىل انتشــار املشــاعر غــر الليرباليــة يف التاريــخ 

األمريــيك الحديــث.

 PBS NewsHour / Marist يف هذا الســياق، أشــار اســتطاع
الــذي أُجــري يف 6 ينايــر 2021 أن 8% مــن البالغــن و18% مــن 
الجمهوريــن عــربوا عــن دعمهــم لتعطيــل عمليــة التصويــت 
االنتخــايب يف الكابيتــول. أضــف ملــا ســبق، االســتطاع الــذي 
ــن  ــن الجمهوري ــد 52% م ــث اعتق ــرتز”، حي ــة “روي ــه وكال أجرت
بــأن ترامــب “فــاز بحــق” يف انتخابــات 2020، و68% كانــوا قلقــن 
ــد  ــار، إىل أن املزي ــام أش ــزورة”، ك ــت “م ــات كان ــن أن االنتخاب م
ــات  ــة االنتخاب ــأن عملي ــكًكا بش ــر تش ــوا أك ــن كان ــن األمريكي م
ــد  ــث اعتق ــع ســنوات، حي ــل أرب ــه قب ــوا علي ــة مــام كان األمريكي
ــت غــر  ــت نتيجــة تصوي ــات كان ــن أن االنتخاب 28% مــن الناخب
قانــوين أو تزويــر انتخــايب، وبالتــايل، ارتفعــت النســبة مبقــدار 12 

ــع ســنوات. ــل أرب ــه الحــال قب نقطــة عــام كان علي

أركان الثقافة األمريكية:
ــية  ــة السياس ــة أركان رئيســية للثقاف ــك ثاث ــب، هنال ــاً للكات وفق
األمريكيــة وهــم: الهويــة، واألفــكار، وأخــراً املصالــح. وعــىل 
ــيايس،  ــام الس ــة النظ ــا هوي ــد به ــة، ويُقص ــن أن الهوي ــم، م الرغ
ــي  ــية، والت ــاة السياس ــب الحي ــن جوان ــا م ــا رضوريً ــل جانبً متثَّ
ــة،  ــة الليربالي ــع الدميقراطي ــق م ــكل يتواف ــا بش ــي تطويره ينبغ
نجحــت األيديولوجيــات غــر الليرباليــة اليمينيــة يف اســتغال 
ــة  ــىل الدميقراطي ــم ع ــة يف رأس هجومه ــة العنرصي ــة الهوي نظري

الليرباليــة.

جــاء ذلــك مــن خــال االعتــامد عــىل مــا يســمى بــــ “أطروحة 
االنقــاب”، والتــي تــرى بــأن األشــخاص الغربــاء أو أصحــاب 
الطبقــات الدنيــا أو الخارسيــن يحصلــون عــىل األفضليــة واالهتامم 
مــن جانــب منظــري الــرأي الســائد، حيــث متكــن غــر الليرباليــن 
مــن تعريــف أنفســهم - بــدالً مــن األمريكيــن األفارقــة والنســاء 
– عــىل أنهــم الغربــاء الحقيقيــن للمجتمــع الليــربايل الدميقراطــي، 
وأنهــم منبوذيــن مــن الدميقراطيــة األمريكيــة، وبالتــايل املجموعــة 
الوحيــدة التــي متتلــك مســافة نقديــة مــن املجتمــع وقــادرة عــىل 

إحــداث تغيــر جــذري.

الحجــج  وهــي   - األفــكار  لعبــت  اآلخــر،  الجانــب  عــىل 
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ــة  ــاً يف الثقاف ــي تشــكل مســار الخطــاب الســيايس- دوراً هام الت
ــال  ــدة خ ــات املتح ــت الوالي ــث متكن ــة، حي ــية األمريكي السياس
ــن  ــة، م ــع األلفي ــايض إىل مطل ــرن امل ــبعينيات الق ــن س ــرتة م الف
خلــق نظــام إلنتــاج ونــر األفــكار العامــة التــي كانــت بســيطة 
ــل الجامهــر، ولكــن بســبب  ــم اســتيعابها مــن قب مبــا يكفــي ليت
القــرن  أوائــل  يف  املؤملــة  واالجتامعيــة  السياســية  التطــورات 
الحــادي والعريــن فضــاً عــن انتشــار تقنيــات االتصــال الرقمــي 
التــي قوضــت وظائــف الحفــاظ عــىل الثقافــة العامــة للمفكريــن، 
تحطــم هــذا النظــام بالكامــل، مــا ســاهم يف انتشــار املبــادئ غــر 

ــة. ــية األمريكي ــاة السياس ــب الحي ــة جوان ــة يف كاف الليربالي

ـــوا  ـــن أن يتخل ـــىل املفكري ـــب ع ـــه يج ـــب أن ـــرى الكات ـــذا، ي  ل
ــل  ــى قبـ ــم حتـ ــت موقفهـ ــي أضعفـ ــد التـ ــض العقائـ ــن بعـ عـ
التغـــرات التحوليـــة يف القـــرن الحـــادي والعريـــن، ألن الثـــورة 
الرقميـــة باتـــت أمـــراً ال ميكـــن الرجـــوع عنـــه. وأخـــراً، حتـــى 
ـــات  ـــة بسياس ـــا املتعلق ـــدة يف القضاي ـــات املتح ـــت الوالي ـــو نجح ل
الهويـــة وأعـــادت إحيـــاء قدرتهـــا عـــىل تطويـــر أفـــكار عامـــة 
ـــل  ـــيس وراء أي عم ـــع الرئي ـــي الداف ـــح ه ـــتظل املصال ـــدة، س مفي
ســـيايس، وهـــو أمـــر يف غايـــة الخطـــورة، فامزالـــت جامعـــات 
ــن  ــك عـ ــيك، ناهيـ ــهد األمريـ ــوة يف املشـ ــارضة بقـ ــح حـ املصالـ
املشـــكات املعروفـــة للتعدديـــة، مـــا ســـيؤدى لخلـــق مشـــاكل 
عديـــدة الســـيام مـــع الدســـتور األمريـــيك املجـــزأ بشـــكل مثـــر 
ــا  ــي، وكلهـ ــل الجامعـ ــة العمـ ــن فعاليـ ــد مـ ــه يقيـ ــق، ألنـ للقلـ

أمـــور ستســـعى األيديولوجيـــات الـــا ليرباليـــة الســـتغالها.

ــا  ــت محله ــد حل ــة ملعظــم الخــرباء ق ــكار العام ــك أن األف ذل
“امليــامت الرقميــة”، وهــي مــا أطلــق عليهــا الكاتــب “اســرتاتيجية 
الســخرية”، حيــث دعــا بــرضورة موازنــة خطــاب الســخرية 
بخطــاب  الويــب  احتياجــات  عــىل  يهيمــن  الــذي  املســلحة 
حقيقــي يســاعد عــىل بنــاء إجــامع اجتامعــي حــول أفــكار 
الخــرباء واملحللــن الذيــن يســتندون ملعرفــة حقيقيــة، ولتحقيــق 
ذلــك، يجــب الضغــط عــىل مقدمــي خدمــات اإلنرتنــت لتعديــل 

ــة. ــم اإللكرتوني ــري ملواقعه ــوى الفك املحت

ختامــاً، دعــا الكاتــب إىل رضورة إعــادة التنظيــم الدميقراطــي 
ــة  ــيط الهوي ــال تنش ــن خ ــدة م ــات املتح ــرى يف الوالي ــرة أخ م
األمريكيــة القامئــة عــىل مبــادئ الدميقراطيــة الليرباليــة، كاملســاواة 
واحــرتام حقــوق اإلنســان وغرهــم، وهــو مــا أطلــق عليــه الكاتــب 
ــة”، أي خلــق إحســاس مشــرتك  ــة اإليجابي اســم “سياســات الهوي
ــة املتســاوية  ــد عــىل األهمي عــىل نطــاق واســع باملجتمــع للتأكي
لجميــع قطاعــات املجتمــع وإعــادة ثقــة الجمهــور يف الحكومــة، 
مــع العلــم بــأن تحقيــق هــذا الهــدف سيشــكل تحديــاً هائــاً يف 
املســتقبل، كــام أكــد الكاتــب عــىل أهميــة اإلصــاح الدســتوري، 
ــع  ــة صن ــن عملي ــتورية لتحس ــات دس ــراء تعدي ــال إج ــن خ م

القــرارات والسياســات والحــد مــن االنقســام. 
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تطمــح العديــد مــن الحكومــات حــول 
العــامل إىل تحقيــق مــؤرشات اقتصاديــة 
معــدالت  رفــع  صعيــد  عــىل  مرتفعــة 
ــول  ــف والدخ ــادي والوظائ ــو االقتص النم
ــؤال  ــا الس ــل دوم ــك يظ ــع ذل ــا، م وغره
األهــم هــو مــدى تأثــر ذلــك عــىل حيــاة 
ــك الفكــرة يناقشــها  ــم؟ تل ــاس وكرامته الن
الكاتــب جــن ســبرلينج، كبر املستشــارين 
ــابقن  ــن الس ــن يف إدارة الرئيس االقتصادي
بيــل كلينتــون وبــاراك أوبامــا يف كتابــه 
Economic Dig-  “الكرامــة االقتصاديــة

nity”، إذ يــرى أن أغلبيــة السياســين يف 
بأهميــة  مقتنعــون  املتحــدة  الواليــات 
ــى  ــام ال يحظ ــاد، بين ــىل االقتص ــز ع الرتكي
تأثــر السياســات االقتصاديــة يف النهايــة 
عــىل الســعادة والشــعور باإلنجــاز يف حيــاة 

ــة. ــس األهمي ــاس بنف الن

القناعــات  أن  الكاتــب  يؤكــد 
أن  يجــب  االقتصاديــة  والفلســفات 
ــل  ــايئ املتمث ــدف النه ــول اله ــور ح تتمح

يف رفــع مســتوى معيشــة جميــع املواطنــن، أي ضــامن مســتوى 
شــامل مــن الكرامــة االقتصاديــة مشــرًا إىل أن مراقبــة هــذا الهــدف 
النهــايئ بوضــوح أمــر بالــغ األهميــة أيًضــا ملعرفــة مــا يجــب إعطــاؤه 

االقتصاديــة. السياســة  وضــع  عنــد  األولويــة 

مفهوم “الكرامة”:
ــل  ــة مث ــه مــن الخطــأ النظــر للمقاييــس االقتصادي أكــد الكاتــب أن
الناتــج املحــيل اإلجــاميل )GDP( عــىل أنهــا الهــدف النهــايئ الرئيــيس 
للسياســة االقتصاديــة، فعــىل الرغــم مــن أنــه مــؤرش مهــم، إال 
ــن  ــر ع ــكٍل كب ــربِّ بش ــاميل يُع ــيل اإلج ــج املح ــىل النات ــز ع أن الرتكي
الخلــط االقتصــادي الكاســييك بــن الوســائل والغايــات، فــأي مقيــاس 
اقتصــادي يعجــز عــن تحديــد مــا إذا كانــت الغالبيــة العظمــى مــن 
ــون  ــن أن يك ــم ال ميك ــن يف حياته ــدوث تحس ــهدون ح ــاس يش الن

ــة.  ــا أو إنســانيًا للسياســة االقتصادي ــا عقانيً ــا نهائيً هدفً

ــة  ــس االقتصادي ــن املقايي ــيل ع ــب التخ ــه يج ــذا أن ــي ه ال يعن
ــعه  ــا يف وس ــاد كل م ــم االقتص ــذل عل ــب أن يب ــل يج ــة، ب التقليدي
لتصميــم مــؤرشات اقتصاديــة ترســم صــورة أكــر دقــة عــام إذا 
كانــت جــودة حيــاة معظــم النــاس تتحســن أم ال، لذلــك قــد يكــون 

الكرامــة  “مــؤرش  إنشــاء  املفيــد  مــن 
رســم  إىل  يســعى  الــذي  االقتصاديــة” 
صــورة شــاملة عــن مــدى شــعور املواطنــن 

بالكرامــة االقتصاديــة يف حياتهــم.

يــرى الكاتــب أنــه نــادًرا مــا يتــم 
االقتصاديــة  الكرامــة  مفهــوم  تعريــف 
بــأي طريقــة محــددة، حيــث يشــر هــذا 
أساســية  أمــور  إىل  الغالــب  املفهــوم يف 
ميكــن  ال  ولكــن  االقتصاديــة  حياتنــا  يف 
قياســها، مثــل اإلحســاس باإلنجــاز والقيمــة 
كأشــخاص يعملــون ويســعون لتحقيــق 
أهدافهــم، إذ إن هنــاك نوعن مــن الكرامة 
النــوع األول هــو الكرامــة  االقتصاديــة. 
تتطلــب  والتــي  الســلبية،  االقتصاديــة 
ــل،  ــة مث ــاكات الحكوم ــن انته ــة م الحامي
وفــرض  العنــرصي  والتمييــز  العبوديــة 
الرضائــب دون حــق التمثيــل، وقوانــن 
التمييــز الجنــيس، والسياســات التــي تضــع 

ــراء. ــاء عــىل الفق األعب

الكرامــة  فهــو  الثــاين  النــوع  أمــا 
االقتصاديــة اإليجابيــة، وهــي تتطلــب االســتخدام اإليجــايب للمــوارد 
العامــة لضــامن العنــارص األساســية لألمــن االقتصــادي والفــرص 
االقتصاديــة التــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن الكرامــة، ويعــد أفضــل 
ــكل  ــد بش ــذي يعتم ــي ال ــامن االجتامع ــو الض ــك ه ــىل ذل ــال ع مث
ــة أي شــخص أن يعمــل  ــه مــن املهــن لكرام أســايس عــىل فكــرة أن
بجــد طــوال حياتــه فقــط ليشــعر بالعجــز االقتصــادي يف ســن 

الشــيخوخة.

ركائز الكرامة:
السياســات  مــن  النهــايئ  للهــدف  الوصــول  أن  الكاتــب  أكــد 
االقتصاديــة، وهــو تحقيــق الكرامــة االقتصاديــة يجــب أن يســتند إىل 

ــي: ــية، وه ــز أساس ــاث ركائ ث

ــذي  ــان ال ــن الحرم ــوف م ــدون الخ ــة األرسة ب ــى رعاي ــدرة ع 1- الق
مينــع اإلنســان مــن التمتــع بالحيــاة األرسيــة: إذ أوضــح الكاتــب أنــه 
ال ينبغــي النظــر إىل القــدرة عــىل رعايــة األرسة ببســاطة مــن منظــور 
الدخــل املــادي، بغــض النظــر عــن مــدى رضورتــه. فــإذا كان الحرمان 
االقتصــادي أو جوانــب مــن الحيــاة العمليــة تتطلــب مجهــوًدا كبــرًا 

رؤية أمريكية:
كيف تحقق الحكومات “الكرامة االقتصادية” للمجتمعات؟

عرض: محمود إبراهيم، باحث إحصائي

جين سبيرلينج
 Gene Sperling, Economic Dignity, Penguin Press, New York, 2020.
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ــة أكــر  ــاس مــن القــدرة عــىل تجرب ــرم الن ــث يُح ــات بحي أو تضحي
اللحظــات ذات املغــزى والبهجــة يف الحيــاة األرسيــة والشــخصية، فــا 

ميكننــا أن نقــول إن ركيــزة رعايــة األرسة قــد تــم تحقيقهــا. 

2- الحريــة يف الســعي للوصــول إىل تطلعــات اإلنســان وأهدافــه: 
هنــاك بالطبــع تداخــات مهمــة بــن الحاجــة إىل رعايــة األرسة 
ــب  ــع جوان ــات يف جمي ــة يف الســعي وراء األهــداف والتطلع والرغب
ــات يف  ــي السياس ــه صانع ــذي يواج ــدي ال ــل التح ــاة، وال يتمث الحي
ــخص،  ــىل كل ش ــاة ع ــل والحي ــن العم ــح ب ــوازن الصحي ــاء الت إم
ولكــن يف إنشــاء اقتصــاد يســمح للنــاس بالعنايــة بــاألرسة والســعي 
لتحقيــق أهدافهــم، وتبنــي الخيــارات التــي تتناســب بشــكٍل أفضــل 

ــم. ــى لحياته ــود معن ــهم ووج ــهم بأنفس ــعادتهم وإحساس ــع س م

3- القــدرة عــى املشــاركة االقتصاديــة يف منــاخ مــن االحــرام وعــدم 
ــزة  ــذه الركي ــدون ه ــه ب ــىل أن ــد ع ــرضوري التأكي ــن ال اإلذالل: فم
الثالثــة تفشــل بنيــة الكرامــة االقتصاديــة بأكملهــا، حيــث إن الســعي 
الشــديد لتحقيــق الركيزتــن األوليــن ميكــن يف كثــر مــن األحيــان أن 
يجــرب املايــن عــىل العمــل يف ظــل ظــروف ســوء املعاملة واالســتغال 

واإلذالل التــي تتعــارض مــع الكرامــة.

مسؤولية الحكومات:
ــن  ــج م ــاك مزي ــون هن ــن أن يك ــام ميك ــه بين ــب إىل أن ــار الكات أش
ــة،  ــة مختلف ــداف اقتصادي ــق أه ــوق لتحقي ــة والس ــات الحكوم آلي
إال أن مــن مســؤولية الحكومــة ضــامن أن هــذه السياســات تهــدف 
ــًدا أن وجــود  ــع، مؤك ــة للجمي ــز الكرامــة االقتصادي يف الواقــع لتعزي
ــن  ــد م ــاعد املزي ــادي سيس ــاط االقتص ــة يف النش ــرب للحكوم دور أك
األشــخاص عــىل العمــل والحصــول عــىل قيمــة مضافــة، مــع اكتســاب 
الكرامــة نتيجــة إدراك قدرتهــم عــىل إحــداث فــرق وإيجــاد هــدف 
يف الحيــاة االقتصاديــة، كــام ميكــن أن يضيــف مزيــًدا مــن الرغبــة يف 
املخاطــرة، واملزيــد مــن دعــم ريــادة األعــامل، واملزيــد مــن االبتــكار 
يف الســوق، فعــىل ســبيل املثــال ميكــن أن تســاهم الحكومــة يف 
تخفيــف األعبــاء عــىل الــركات حتــى تتمكــن األخــرة مــن الرتكيــز 
ــن  ــل التأم ــور مث ــغال بأم ــن االنش ــدالً م ــو، ب ــكار والنم ــىل االبت ع
الصحــي للعــامل ومــا يتعلــق بالتقاعــد، كــام ميكــن للحكومــة أيًضــا 
تحفيــز االبتــكار بشــكٍل مبــارش مــن خــال متويــل البحــث والتطويــر 

عندمــا ال يفعــل القطــاع الخــاص ذلــك.

ــر  ــكل أك ــم بش ــة أن تدع ــن للحكوم ــرى، ميك ــة أخ ــن ناحي م
فاعليــة املزيــد مــن األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن 
خــال متويــل أكــرب لوســائل النقــل التــي تراعــي احتياجاتهــم، وتوفــر 
اإلســكان ميســور التكلفــة، واملعــدات الازمــة للعمــل، وإعــادة 
التأهيــل املهنــي بالتعــاون مــع املنظــامت غــر الربحيــة ذات الخــربة 

يف تأهيــل العــامل ذوي االحتياجــات الخاصــة.

ــه ال أحــد يدعــم اقتصــاد يحظــر املنافســة يف  وأكــد الكاتــب أن
الســوق، ويتوقــف عــن الســامح بتحديــد أســعار الســلع والخدمــات 
مــن خــال العــرض والطلــب، أو حظــر الــركات الناشــئة أو ســوق 
ــول  ــاؤالت ح ــار تس ــب أن تث ــن يج ــح، ولك ــة أو الرب األوراق املالي
مــا إذا كانــت املنافســة يف الســوق منظمــة لرفــع رفاهيــة الكثريــن 
ــن  ــة مل ــآت مالي ــم مكاف ــة لتقدي ــل؟ وهــل األســواق منظم أم القائ

ــا؟ ــة أو تنتقــص منه ــة االقتصادي ــزز الكرام يتنافســون بطــرق تع

فيــام يتعلــق بالتغيــرات املتعلقــة بســوق العمــل، أوضــح 

ــات  ــا املركب ــات وتكنولوجي ــذكاء االصطناعــي والروبوت ــب أن ال الكات
ذاتيــة القيــادة تعــد مــن بــن التطــورات التكنولوجيــة الجديــدة التي 
تهــدد باضطــراب اقتصــادي كبــر، حيــث يخــى العديــد مــن النــاس 
أن يقــل عــدد الوظائــف املتاحــة بســبب التقــدم التكنولوجــي، وهــو 
ــرات  ــذه التغي ــكيل ه ــاعد يف تش ــات تس ــع سياس ــتلزم وض ــا يس م
ــة إىل  ــي الحاج ــذا يعن ــا؛ وه ــة وحاميته ــة االقتصادي ــز الكرام لتعزي
ــيخ  ــل، وترس ــرص العم ــق ف ــار خل ــجيع مس ــة لتش ــات إيجابي سياس
شــبكة حقيقيــة للكرامــة تضمــن للنــاس القــدرة عــىل رعايــة أرسهــم 
وإيجــاد فــرص جديــدة لتحقيــق أهدافهــم وتحســن قدراتهــم عندمــا 

ــة. ــات اقتصادي تحــدث اضطراب

مواجهة الحرمان:
أشــار الكاتــب إىل رضورة وجــود سياســات تضمــن أن جميــع العــامل 
ميكنهــم يف الواقــع أداء عملهــم، ورعايــة أرسهــم، والســعي وراء 
تطلعاتهــم بكرامــة، مــام يتطلــب دعــم العــامل فيــام يتعلــق باألمــن 
االقتصــادي والفــرص، ملســاعدتهم عــىل أداء دورهــم يف النشــاط 

االقتصــادي. 

ــاب  ــد أن أصح ــث أك ــور، حي ــة األج ــب إىل قضي ــول الكات وتح
العمــل يجــب أن يدفعــوا مــا يكفــي للســامح لجميــع العــامل برعاية 
أرسهــم دون حرمــان اقتصــادي، ودون العمــل لســاعات إضافيــة 
متنعهــم مــن التواجــد واالســتمتاع باللحظــات األرسيــة الثمينــة، 
ــاح  ــور، وإص ــد األدىن لألج ــة للح ــادة حقيقي ــتلزم زي ــا يس ــو م وه
السياســات الرضيبيــة بحيــث يتــم وضــع حــد لفــرض رضائــب عــىل 

ــر. ــن الفق ــن يف براث ــامل الواقع الع

يف هــذا الســياق، اقــرتح الكاتــب توســيع برنامــج ائتــامن رضيبــة 
الدخــل املكتســب )EITC(، وهــو ائتــامن رضيبــي قابــل لاســرتداد 
يقلــل مــن مبلــغ الرضيبــة املســتحقة لبعــض دافعــي الرضائــب ذوي 
الدخــل املنخفــض يف الواليــات املتحــدة، بحيــث إذا تجــاوز االئتــامن 
ــام،  ــن الع ــة ع ــؤوليتهم الرضيبي ــب مس ــي الرضائ ــي لدافع الرضيب
فقــد يكونــون مؤهلــن الســرتداد األمــوال، داعيًــا إىل أن يشــمل هــذا 
ــامم  ــا رضورة االهت ــب أيًض ــاول الكات ــامل، وتن ــع الع ــج جمي الربنام
مبخصصــات رعايــة األطفــال وجعلهــا ميســورة التكلفــة لضــامن 
قــدرة أوليــاء األمــور عــىل تحمــل مســؤولياتهم، مؤكــًدا أنذلــك يعــد 

ــة. مكســبًا للكرامــة االقتصادي

كــام يجــب أن تكــون رضيبــة الــروة والسياســات األخــرى للحــد 
ــن  ــن املواطن ــة م ــة قليل ــدي فئ ــروة يف أي ــز الفاحــش لل ــن الرتكي م
ــاواة يف  ــدم املس ــل ع ــة تقلي ــن خط ــمة، لك ــة حاس ــة اقتصادي أولوي
ــىل  ــا ع ــز أيًض ــب أن ترك ــة يج ــة االقتصادي ــز الكرام ــروة وتعزي ال
ــة أو  ــروة قليل ــرات أو ث ــم مدخ ــن لديه ــة مل ــة الفرص ــة إتاح كيفي
ــار  ــىل االدخ ــم ع ــم، وضــامن قدرته ــاء ثروته ــوا ببن ــة ليقوم معدوم

ــل. ــدى الطوي ــىل امل ــة أرسهــم ع وإعال

طــرح الكاتــب مفهــوم “وظائــف الكرامــة االقتصاديــة املزدوجة”، 
ــن،  ــة اآلخري ــة كرام ــاغليها خدم ــاح لش ــي يت ــف الت ــي الوظائ وه
ــارات وفــرص التقــدم الوظيفــي  ــة وامله ــم املســارات الوظيفي وتقدي
التــي ميكــن أن تســمح ملــن يشــغلون تلــك الوظائــف بتحقيــق 
ــا أن التوســع يف االعتــامد عــىل  ــر إمكانياتهــم، موضًح ذاتهــم وتطوي
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي قــد يســبب حــدوث خلــل يف الوظائــف، 

ــا أقــل عــىل العــامل. وطلبً
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لكــن مــن منظــور الكرامــة االقتصاديــة، يــرى الكاتــب أن هنــاك 
أعــدادا هائلــة مــن الوظائــف الشــاغرة التــي لــن يتــم ملؤهــا أبــًدا 
ــف  ــذه الوظائ ــمل ه ــي، وتش ــذكاء االصطناع ــغيل اآليل أو ال بالتش
مســاعدة املصابــن بالتوحــد، ومســاعدة املســجونن الذيــن تــم 
ــىل  ــول ع ــىل الحص ــة ع ــات الخاص ــم أو ذوي االحتياج ــراج عنه اإلف
عمــل، وكذلــك وظائــف التدريــس والتدريــب، واملعالجــن النفســين، 
وأكــد الكاتــب عــىل رضورة أال تكــون هــذه الوظائــف ذات الكرامــة 
ــة أو  ــارات وظيفي ــدون مس ــر ب ــة األج ــف منخفض ــة وظائ املزدوج

ــارات أو الشــعور باالســتقالية. ــر امله فرصــة لتطوي

تطوير العمال:
ــدة  ــات املتح ــامل يف الوالي ــن الع ــرة م ــداًدا كب ــب أن أع ــد الكات أك
يفتقــرون إىل القــدرة عــىل االعــرتاض عــىل اعتــداءات أصحــاب 
ــز العنــرصي يف  ــزال التميي ــة، إذ ال ي العمــل عــىل الكرامــة االقتصادي
ــخاص  ــه األش ــي تواج ــق الت ــك العوائ ــة، وكذل ــائًعا للغاي ــل ش العم
ــة يجــب  ــدة الكرامــة االقتصادي ــة، مشــدًدا عــىل أن أجن ذوي اإلعاق
أن تنظــم أســواق العمــل لتعزيــز قــوة العــامل وقدرتهــم عــىل 
ــة  ــة غــر املتوازن ــب عــىل العاق ــايل التغل ــم، وبالت ــة بحقوقه املطالب

ــن. ــركات والعامل ــن ال ب

ــداف:  ــة أه ــىل ثاث ــز ع ــوازن الرتكي ــذا الت ــق ه ــيض تحقي  يقت
)1( التوســع يف إتاحــة قــدرة العــامل عــىل الرتابــط مًعــا مــن خــال 
ــز قوانــن العمــل، )2( عــدم التســامح  االتحــادات والنقابــات وتعزي

مطلًقــا مــع العمــل باإلكــراه، )3( وجــود خيــارات أخــرى تتيــح 
ــروف  ــم لظ ــة تعرضه ــة يف حال ــرك الوظيف ــىل ت ــدرة ع ــامل الق للع
عمــل غــر مامئــة وتعزيــز ثقتهــم يف أنهــم يســتطيعون العثــور عــىل 

ــة أخــرى. وظيف

ــا كان يُنظــر إىل فرصــة  ــات العــامل، فلطامل ــق بإمكان ــام يتعل في
تحقيــق تعليــم عــايل الجــودة، والحصــول عــىل فــرص للتعلــم 
واكتســاب املهــارات مــدى الحيــاة، عــىل أنهــا عنــرص حاســم يف قــدرة 
ــادي،  ــتواهم االقتص ــاء مبس ــم واالرتق ــن قدراته ــىل تحس ــاس ع الن
بغــض النظــر عــن ظــروف نشــأتهم، وبالتــايل، فمــن الــرضوري إزالــة 
كل العوائــق التــي تواجــه مــن يرغبــون يف إكــامل تعليمهــم الجامعي 
الــذي ميكــن أن يكــون لــه تأثــرات إيجابيــة أوســع عــىل رفاهيتهــم 

ــم. ــم للرضــا الوظيفــي والســعي لتحســن قدراته وتحقيقه

يدعــو الكاتــب أيضــا إىل زيــادة االســتثامر يف التدريــب مــن 
قبــل أربــاب العمــل مــن القطــاع الخــاص، ولكــن يف ســوق العمــل 
غالبًــا مــا تقلــل الــركات مــن االســتثامر يف التدريــب الــذي يحتاجــه 
ــا مــن مغادرتهــم والعمــل لــدى املنافســن بعــد تلقــي  العــامل خوفً
التدريــب، ولذلــك ميكــن أن يســاعد التوســع يف االعتــامد عــىل 
النقابــات يف تقليــل فجــوات الثقــة املتعلقــة بتدريب القــوى العاملة، 
واملســاعدة يف تطويــر العــامل ذوي املهــارات العاليــة، وبالتــايل يتــم 
ــل مخــاوف العــامل مــن أنهــم يربطــون مســتقبلهم بصاحــب  تقلي
أنهــم سيســتثمرون يف  الــركات مــن  عمــل واحــد، ومخــاوف 
التدريــب الــذي ســيغتنمه املنافســن مــن خــال توظيــف عاملهــم.
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عرض: هند سمير ، باحث إحصائي

ــرات  ــرة تغ ــة األخ ــود الثاث ــهدت العق ش
هائلــة يف العــامل النامــي، إذ انخفــض معــدل 
الفقــر بشــكٍل عــام، وأصبــح الناس يعيشــون 
وتبدلــت  صحــة،  وأكــر  أطــول  حيــاة 
التغيــرات  هــذه  وبــرزت  االقتصــادات، 
أكــر يف منطقــة آســيا بينــام تعــاين أفريقيــا 
وإن  املدقــع  للفقــر  متصاعــدة  معــدالت 
الســمراء  القــارة  دول  بعــض  اســتطاعت 

خــوض مســارات تنمويــة ناجحــة. 

ــون يف  ــا، يســعى ســتيفان ديرك مــن هن
كتابــه الجديــد “املقامــرة يف التنميــة” إىل 
اإلجابــة عــن تســاؤل وهــو: ملــاذا ازدهــرت 
بعــض الــدول وفشــل البعــض اآلخــر؟ وذلــك 
ــىل  ــتفادة ع ــدروس املس ــتخاص ال ــرب اس ع
مــدار 30 عاًمــا مــن البحــث يف التنميــة 
العامليــة، باإلضافــة إىل خربتــه لعــر ســنوات 
مــن مجــال التنميــة يف اململكــة املتحــدة، إذ 
ــة  ــن يف وزارة التنمي ــرًا لاقتصادي ــل كب عم
الدوليــة، ثــم مستشــار ســيايس ســابق لوزيــر 

ــة الربيطــاين. خارجي

ويجــادل ديركــون أن التنميــة تحــدث عندمــا تريــد النخــب املحليــة 
- السياســيون وكبــار البروقراطيــن وأحيانـًـا القــادة العســكريون الذيــن 
ــخاص  ــم األش ــؤالء ه ــك، فه ــدث ذل ــة - أن يح ــام الدول ــكون بزم ميس
الذيــن يتمتعــون بالســلطة السياســية واالقتصاديــة، وعندمــا يقــررون 
ــق  أن أفضــل رهــان إلدامــة ســلطتهم ورفاهيتهــم هــو الســعي لتحقي
مكاســب واســعة النطــاق تعــود عــىل قطاعــات واســعة مــن الســكان، 
فإنهــم يجعلــون النتائــج الجيــدة للتنميــة أكــر احتامليــة، يف املقابــل، 
عندمــا ال تتســم صفقــة النخبــة بأنهــا تنمويــة لكنهــا تســعى بــدالً مــن 
ذلــك إىل اإلثــراء الــذايت مــن خــال الرسقــة أو املحســوبية، فلــن يحــدث 

التطــور.

إطار عام: 
ـــري  ـــن آراء مفك ـــارن ب ـــا، يق ـــام أوله ـــة أقس ـــاب إىل ثاث ـــم الكت ينقس
ـــعيها  ـــاء س ـــدان أثن ـــة للبل ـــارب املتباين ـــول التج ـــن ح ـــة املعروف التنمي
لتحقيـــق التنميـــة والنمـــو، إذ يقـــدم كل مفكـــر إطـــاًرا تنافســـيًا ملـــا 
ــذه  ــدم هـ ــك مل تقـ ــع ذلـ ــة، مـ ــل يف التنميـ ــاح والفشـ ــرس النجـ يفـ
ـــص  ـــض قص ـــا لبع ـــرًا كافيً ـــون - تفس ـــر ديرك ـــة نظ ـــن وجه ـــر – م األُط
النجـــاح الحديثـــة. ثـــم ينتقـــل الكاتـــب إىل رشح فكـــرة صفقـــة 
ـــع  ـــاد م ـــة واالقتص ـــل السياس ـــن عوام ـــج م ـــرب مزي ـــة ع ـــة التنموي النخب

ـــدد  ـــة لع ـــؤرشات التنمي ـــرز م ـــتعراض أب اس
ـــر. ـــة واملتع ـــدول الناجح ـــن ال م

التجــارب  الثــاين  القســم  ويســتعرض 
املتنوعــة للبلــدان الناجحــة، إذ يقــدم أمثلــة 
لثاثــة بلــدان - الصــن وإندونيســيا والهنــد 
ــرًا،  ــة مؤخ ــات إمنائي ــم صفق ــرت فيه - ظه
حتــى لــو كانــت بطــرق مختلفــة، ثــم ينتقل 
يف  الصفقــات  هــذه  طبيعــة  فحــص  إىل 
خمســة عــر دولــة. هنــا، يســلط الكاتــب 
الضــوء عــىل أنــواع ودوافــع السياســات 
ــة  ــة صفق ــاءت كنتيج ــي ج ــة الت االقتصادي
ــت  ــاعدت أو أعاق ــف س ــة، وكي ــن النخب ب

ــة؟  ــدم يف التنمي التق

يف  اإليبــوال  أزمــة  الكتــاب  يــربز  إذ 
وســوء  الفســاد  وفضائــح  ســراليون، 
إدارة ســوق الــذرة يف مــاوي، واإلصــاح 
الدســتوري يف كينيــا، وبرامــج اإلغاثــة يف 
العمــل  واجتامعــات  الســودان،  جنــوب 
يف أرض الصومــال، والنجــاح غــر املتوقــع 
للنمــو يف بنغاديــش وإثيوبيــا، وهــو مــا تــم 
بنــاًء عــىل محادثــات مــع رؤســاء الــوزراء ونــواب الرؤســاء وموظفــي 
ــاب  ــن وأصح ــاء العادي ــال والنس ــع الرج ــك م ــة، وكذل ــة املدني الخدم

األعــامل الصغــرة يف هــذه البلــدان.

ويناقـــش القســـم الثالـــث كيفيـــة تعزيـــز التنميـــة حتـــى يف 
ـــة  ـــات الفاعل ـــل الجه ـــن قب ـــك م ـــا وكذل ـــروف )محليً ـــوأ الظ ـــض أس بع
ـــن  ـــد م ـــاعدة املزي ـــه ملس ـــام ب ـــن القي ـــا ميك ـــرض م ـــام يع ـــة(، ك الدولي
ـــم  ـــينها، ودع ـــة، وتحس ـــة ناجح ـــات إمنائي ـــق صفق ـــىل تحقي ـــدان ع البل
ـــكان  ـــم الس ـــه لدع ـــا ميكـــن فعل ـــاف م ـــم باستكش اســـتدامتها، ويختت
ـــة إلحـــراز  ـــرص الضئيل ـــن الف ـــم م ـــىل الرغ ـــر، ع ـــن يعيشـــون يف فق الذي
ـــادة  ـــة يف زي ـــات الدولي ـــربزًا دور السياس ـــة، م ـــي يف التنمي ـــدم حقيق تق
احتامليـــة التنميـــة الناجحـــة والســـامح للـــدول والنخـــب القياديـــة 
ــم مـــن  ــة األجـــل عـــىل الرغـ ــة طويلـ ــرة عـــىل التنميـ ــا باملقامـ فيهـ

التحديـــات التـــي تواجههـــا.

عوامل التنمية:
ــرة  ــة عوامـــل مؤثـ ــاب أربعـ ــام الكتـ ــرب أقسـ ــتخلص ديركـــون عـ يسـ
ــدان  ــة، األول، أن البلـ ــدول الناميـ ــة يف الـ ــو والتنميـ ــة النمـ يف عمليـ
والشـــعوب فقـــرة بســـبب ضعـــف مواردهـــا، والثـــاين أن فشـــل 

صفقة النخبة:
لماذا فازت دول وخسرت أخرى في مقامرة التنمية؟
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ـــث  ـــر، والثال ـــن الفق ـــم يف براث ـــد يوقعه ـــراء وق ـــف للفق ـــوق مكل الس
ـــدان  ـــة للبل ـــوق املكلف ـــات الس ـــن إخفاق ـــع م ـــو تنب ـــات النم أن معوق
ــو تنبـــع مـــن  الفقـــرة، بينـــام الرابـــع يتمثـــل يف أن معوقـــات النمـ
ــا، وبالرغـــم مـــن هـــذه العوامـــل،  اإلخفاقـــات يف الـــدول وحوكمتهـ
ـــل  ـــدد” ميث ـــد ومح ـــار واح ـــد “معي ـــه ال يوج ـــتنتج أن ـــب يس ـــإن الكات ف

حـــل واحـــد يناســـب الجميـــع يف مســـاره للتنميـــة. 

ـــة  ـــه “نهاي ـــاكس يف كتاب ـــري س ـــره جيف ـــا ن ـــب م ـــاول الكات ويتن
الفقـــر” يف عـــام 2005، وهـــو األول مـــن بـــن الكثـــر مـــن الكتـــب 
التـــي تقـــدم رؤيـــة كـــربى للتنميـــة، ويـــرى أن هنـــاك دافعـــن 
ــع  ــدان، الدافـ ــو يف بعـــض البلـ ــاض النمـ ــوات وانخفـ ــن للفجـ كبريـ
ـــا تواجـــه  ـــر ألنه ـــن انتشـــار الفق ـــدان م ـــاة بعـــض البل األول، هـــو معان
تحديـــات جغرافيـــة ومناخيـــة تـــؤدي إىل مشـــاكل صحيـــة خطـــرة، 
ـــايل  ـــتوائية، وبالت ـــة االس ـــراض املعدي ـــن األم ـــا م ـــا أو غره ـــل املاري مث

لـــن تتغلـــب األســـواق بســـهولة عـــىل مثـــل هـــذه األمـــراض. 

أمـــا الدافـــع الثـــاين، فيتعلـــق بـــأن إخفاقـــات أســـواق االئتـــامن 
ـــذي تحتاجـــه  ـــال ال ـــاء رأس امل ـــدان الفقـــرة مـــن بن ـــع البل ـــة متن العاملي
ـــة أو  ـــة االقتصادي ـــة التحتي ـــن البني ـــا م ـــة أو غره ـــتثامر يف الصح لاس
ـــاعدات  ـــن املس ـــرة م ـــة كب ـــل يف دفع ـــن الح ـــا يكم ـــة، وهن االجتامعي
ـــال  ـــن خ ـــدان م ـــذه البل ـــل يف ه ـــة والتموي ـــم املعرف ـــة لتقدي الدولي

ـــة. ـــق بالصح ـــام يتعل ـــة في ـــة، وخاص ـــم التنمي دع

مقامرة المانحين:
يجـــادل ديركـــون بـــأن أحـــد الجوانـــب األكـــر إقناًعـــا لنظريـــة 
ـــن، إذ ال يوجـــد  ـــن املحلي ـــرة للفاعل ـــا مقام ـــة هـــو أنه ـــات التنمي صفق
ـــك  ـــىل ذل ـــة ع ـــار املرتتب ـــد اآلث ـــن أح ـــاح لك ـــآت أو النج ـــامن للمكاف ض
ـــة يخوضـــون  ـــة إمنائي ـــم صفق ـــون يف دع ـــن يرغب هـــو أن املانحـــن الذي
مقامـــرة مزدوجـــة نظـــرًا ألنهـــم يواجهـــون معلومـــات غـــر كاملـــة 
ـــة.  ـــة اإلمنائي ـــة النخب ـــي لصفق ـــوى الحقيق ـــول املحت ـــة ح ـــر متامثل وغ
ومـــن ثـــم، فـــإن املانحـــن غـــر متأكديـــن مـــن الطبيعـــة الحقيقيـــة 
ــت  ــا إذا كانـ ــىل مـ ــوا عـ ــم أوالً أن يراهنـ ــب عليهـ ــة، ويجـ للصفقـ

صفقـــة التنميـــة موجـــودة أصـــاً.

وإذا تأكـــد املانحـــون مـــن وجـــود مثـــل هكـــذا صفقـــة، فإنهـــم 
ـــا  ـــق وضـــع األمـــوال خلفه بحاجـــة إىل املقامـــرة مـــرة أخـــرى عـــن طري
ــورة  ــل املشـ ــة، مثـ ــة للتنميـ ــطة الداعمـ ــدم يف األنشـ ــع التقـ لترسيـ
ـــة،  ـــن اإلدارة االقتصادي ـــر وتحس ـــاوالت التغي ـــات ومح ـــأن السياس بش

ـــاح. ـــدة للنج ـــر مؤك ـــامالت غ ـــع احت م

ـــة عمـــل  ـــام لكيفي ـــن االتجـــاه الع ـــرة املزدوجـــة ع ـــف املقام وتختل
ـــث  ـــة مـــن حي ـــث يبحـــث املانحـــون عـــن تدخـــات فعال املانحـــن، حي
ــامل  ــن أعـ ــح مـ ــام يتضـ ــة، كـ ــدة املتوقعـ ــد الجيـ ــة والعوائـ التكلفـ
“املشـــرتيات الذكيـــة” التـــي قـــام بهـــا البنـــك الـــدويل وFCDO مؤخـــرًا 
ـــو  ـــون ه ـــة ديرك ـــي ألطروح ـــى الضمن ـــن املعن ـــم، لك ـــال التعلي يف مج
أن العديـــد مـــن أنـــواع الدعـــم التـــي تفشـــل يف ســـياقات أخـــرى 
ـــح،  ـــا الصحي ـــة يف مكانه ـــة التنمي ـــا تكـــون صفق ميكـــن أن تنجـــح عندم
ـــدى  ـــىل امل ـــة ع ـــىل التنمي ـــن ع ـــا تراه ـــد م ـــب يف بل ـــت النخ ـــإذا كان ف
الطويـــل، فيجـــب أن يكـــون املانحـــون عـــىل اســـتعداد ملضاهتهـــم، 

ـــل. ـــق القلي ـــة وتحقي ـــار الصفق ـــر انهي ـــل خط ـــى يف ظ حت

تجارب أفريقية:
ــن  ــعينيات مـ ــات والتسـ ــر الثامنينيـ ــه يف أواخـ ــون أنـ ــرتف ديركـ يعـ
ـــن  ـــك الذي ـــاص ألولئ ـــكل خ ـــا بش ـــر “محبطً ـــايض، كان األم ـــرن امل الق

ـــدا  ـــدة، ب ـــة الجدي ـــع األلفي ـــول مطل ـــن بحل ـــا”، لك ـــون يف أفريقي يعمل
أن أفريقيـــا تتحـــول إىل منعطـــف جديـــد، حيـــث وجـــدت القـــارة 
ـــوان  ـــت عن ـــة. وتح ـــا االقتصادي ـــر آفاقه ـــن أن يغ ـــتقراًرا ميك ـــرًا اس أخ
“ال يوجـــد مـــا يكفـــي مـــن النفـــط وال املـــاس”، يحلـــل الكاتـــب يف 
ـــة الكونغـــو  ـــا وجمهوري ـــا، وهـــام نيجري ـــن مـــن أهـــم دول إفريقي اثنت

الدميقراطيـــة.

ـــا  ـــن أنه ـــم م ـــىل الرغ ـــه ع ـــب أن ـــد الكات ـــا، يؤك ـــبة لنيجري بالنس
ـــة  ـــدول األفريقي ـــة بال ـــة مقارن ـــوارد النفطي ـــث م ـــن حي ـــراًء م ـــر ث أك
األخـــرى، إال أن العديـــد مـــن مؤرشاتهـــا االجتامعيـــة أقـــل بشـــكل 
ـــة،  ـــال، بائس ـــبيل املث ـــىل س ـــع، ع ـــر املدق ـــتويات الفق ـــه، فمس ـــرىث ل ي
كـــام أن معـــدل وفـــاة األطفـــال قبـــل بلوغهـــم ســـن عـــام واحـــد 
ـــد  ـــا. وتؤك ـــدا وغان ـــا وأوغن ـــه يف كيني ـــف معدل ـــغ ضع ـــا يبل يف نيجري
ظـــروف نيجريـــا إحـــدى االســـتنتاجات الرئيســـية للمؤلـــف، وهـــي 
ـــن  ـــة ب ـــد صفق ـــة عق ـــىل النخب ـــب ع ـــا، يج ـــد م ـــور بل ـــيك يتط ـــه ل أن

حاميـــة مصالحهـــم والســـعي لتحقيـــق التقـــدم االقتصـــادي.

ويعتقـــد ديركـــون أنـــه لـــيك تنجـــح صفقـــة التنميـــة يجـــب أن 
ــات  ــون سياسـ ــرتكة، األوىل، أن تكـ ــامت مشـ ــاث سـ ــا ثـ ــون لهـ يكـ
الصفقـــة لصالـــح التنميـــة حقيقيـــة وذات مصداقيـــة، وليســـت 
ـــة، اســـتخدام  ـــان رســـمي أو ترصيـــح رســـمي غامـــض، والثاني مجـــرد بي
ــن  ــم مـ ــن األهـ ــة، لكـ ــداف الصفقـ ــق أهـ ــة لتحقيـ ــدرات الدولـ قـ
ذلـــك أن تتجنـــب الدولـــة القيـــام بأكـــر مـــام تســـتطيع التعامـــل 
ــا وأخـــرًا أن متتلـــك الدولـــة قـــدرة سياســـية وتقنيـــة  معـــه، وثالثًـ

عـــىل التعلـــم مـــن األخطـــاء وتصحيـــح املســـار.

وعـــىل الرغـــم مـــن أن التســـاؤل يظـــل مطروًحـــا حـــول مـــدى 
ـــاك  ـــن هن ـــبقة، لك ـــروط املس ـــذه ال ـــق ه ـــىل تحقي ـــا ع ـــدرة نيجري ق
بعـــض األمـــل يف أنـــه مـــع تـــويل األجيـــال الجديـــدة الســـلطة، ستفســـح 
ـــق  ـــه ينطب ـــل ذات ـــا واســـتقراًرا. األم ـــر تقدًم ـــة سياســـية أك املجـــال لبيئ
ـــة، إذ كان  ـــو الدميقراطي ـــة الكونغ ـــي - جمهوري ـــاق األفريق ـــىل العم ع
ـــدًءا  ـــون، ب ـــدده ديرك ـــذي ح ـــتغال ال ـــن االس ـــؤمل م ـــخ م ـــاد تاري للب
ـــب  ـــى نه ـــد، وحت ـــك ليوبول ـــتعامرية الوحشـــية للمل ـــة االس ـــن الحقب م
ـــف أن بعـــض  ـــد املؤل ـــك، يؤك ـــع ذل ـــة. م ـــو ســـييس ســـيكو للدول موبوت
ــع  ــة، ودفـ ــات وظيفيـ ــق خدمـ ــاول تحقيـ ــة تحـ ــات املحليـ الحكومـ

ـــة.  ـــة معقول ـــات صحي ـــىل خدم ـــاظ ع ـــدة، والحف ـــب جي روات

وتشـــر البيانـــات إىل أن جمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ال 
تتجـــه نحـــو املزيـــد مـــن الخســـارة أو االســـتنزاف، حيـــث اســـتقر 
ـــة  ـــتويات منخفض ـــد مس ـــوالً، وإن كان عن ـــو مقب ـــاد، وكان النم االقتص
للغايـــة. ومـــع ذلـــك، مـــن الواضـــح أن هـــذا البلـــد مل يكـــن يســـر 
فيـــام مـــى عـــىل طريـــق التنميـــة أو الســـام، لذلـــك كان التغيـــر 

ضئيـــًا للغايـــة.

يف النهايـــة، يؤكـــد الكاتـــب، أنـــه رغـــم الصـــورة القامتـــة التـــي 
ـــاؤل  ـــازال التف ـــة، م ـــار التنمي ـــدان يف مس ـــض البل ـــة بع ـــمها لتجرب رس
قامئًـــا، فقـــد تحســـنت العديـــد مـــن البلـــدان، التـــي بـــدت وكأنهـــا 
حـــاالت ميـــؤوس منهـــا قبـــل عقـــود قليلـــة، بشـــكل كبـــر، حتـــى 
ـــاس،  ـــتحقها الن ـــي يس ـــة الت ـــتويات املعيش ـــد إىل مس ـــل بع ـــو مل تص ل
ــن،  ــن، واملفكريـ ــين واالقتصاديـ ــادة السياسـ ــون القـ ــو ديركـ ويدعـ
ــي  ــق التـ ــك املناطـ ــام يف تلـ ــكٍل عـ ــن بشـ ــن، واملواطنـ واألكادمييـ
ـــوا  ـــرة، أن يتعلم ـــاء يف املؤخ ـــر بالبق ـــت تخاط ـــل والزال ـــم بالفش توص
ــىل  ــرة عـ ــرون باملقامـ ــات – ويخاطـ ــذه النجاحـ ــن هـ ــدروس مـ الـ

التنميـــة.
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منــًوا  املاضيــان  القرنــان  شــهد 
ــا أكــر مــن أي فــرتة يف التاريــخ  اقتصاديً
ــر  ــف الفق ــام أســهم يف تخفي ــري م الب
ــرة  ــه نســبة كب ــزال يعــاين من ــذي ال ي ال
ــو  ــات النم ــك، ب ــامل، لذل ــن ســكان الع م
الحديثــة،  الدراســات  اهتــامم  محــط 
ــب أخــرى  ــال جوان ــك إغف ــي ذل وال يعن
والتعليــم  كالصحــة  البريــة  للتنميــة 
الفئــات  وحاميــة  املــرأة،  ومتكــن 
أساســية  عوامــل  فكلهــا  الضعيفــة، 
ــن  ــادل، لك ــعيد وع ــع س ــود مجتم لوج
كل هــذه امليــزات لــن تصبــح ممكنــة إال 
ــب  بفضــل النمــو االقتصــادي، عــىل جان
آخــر، فــإن التحديــات العامليــة الراهنــة، 
ــي  ــتقطاب االجتامع ــاخ واالس ــر املن كتغ
ل فيهــا أي تقــدم دون  وغرهــا لــن يُســجِّ
ــوارد  ــر امل ــذي يوفِّ ــادي ال ــو االقتص النم
والتقنيــات الجديــدة الازمــة ملواجهــة 

هــذه التحديــات.

كويامــا  مــارك  االقتصاديــان  الباحثــان  ســعى  هنــا،  مــن 
ــرؤى عــرب كتابهــام “كيــف  ــد تلــك ال ــد روبــن عــىل تأكي و”جاري
أصبــح العــامل ثريًــا: األصــول التاريخيــة للنمــو االقتصــادي”، 
ــو،  ــن النم ــت ع ث ــي تحدَّ ــات الت ــاب إىل النظري ــرض الكت إذ يتع
واملراحــل التــي مــر بهــا الجــزء الغنــي مــن العــامل، حتــى وصــل 
إىل درجــة مــن التقــدم، وكيــف لحقــت بالركــب األجــزاء األخــرى 
ــة،  ــورة الصناعي ــع الث ــول األوىل م ــات التح ــاير موج ــي مل تس الت
ــي  ــاره يف باق ــو وانتش ــتقبل النم ــاب مس ــترف الكت ــرًا، اس وأخ

ــامل. ــتفادة يف دول الع ــر املس ــزاء غ األج

مداخل النمو:
ــن  ــدد م ــن ع ــاب ع ــن الكت ــان يف الجــزء األول م يتحــدث الكاتب
ــات  ــا تفســر عملي ــي ميكــن مــن خاله ــات الت املداخــل والنظري
ــن  ــث، م ــرب مراحــل تطــور االقتصــاد الحدي ــو االقتصــادي ع النم

أبرزهــا مــا يــيل:

1- املؤسســاتية: فاملؤسســات هــي محــور الرتكيــز يف نظريــة النمــو 
ــة  ــة االقتصادي ــة وتســهيات للعملي ــره مــن أطــر تنظيمي مبــا توفِّ

فاملؤسســة  قانــوين،  نظــام  وتأســيس 
تُحــدد القواعــد الرســمية آلليــات عمــل 
املجتمعــات  فــإن  لذلــك،  االقتصــاد، 
التــي تتمتــع بســيادة للقانــون متيــل إىل 
أن تُحقــق نتائــج اقتصاديــة إيجابيــة، 
أساســية  أمــوًرا  يتطلــب  ذلــك  أن  إال 
األفــراد  بــن  القانونيــة  كاملســاواة 
ــن وأن  ــا أو محكوم ــوا حكاًم ــواء أكان س
تكــون القوانــن مســتقبلية ومفتوحــة 
ــع  وواضحــة، ومســتقرة، كــام يكــون صن
القوانــن مفتوًحــا ومسرتشــًدا بقواعــد 
ــك، أن يكــون  غــر شــخصية، أضــف لذل
واملحاكــم  سياســيًا  مســتقاً  القضــاء 
متاحــة للوصــول للجميــع، وأخــرًا، أن 
ــكل  ــق بش ــة وتطب ــد عام ــون القواع تك
موحــد، ومثــل هــذه الظــروف تقلــل 
ــتثامر  ــد االس ــايل تزي ــن، وبالت ــدم اليق ع

وتحفــز التبــادل. 

يف  دوًرا  القيــم  تلعــب  إذ  الثقافــة:   -2
ــق  ــب أن ينطل ــع، فيصع ــة للمجتم ــات االقتصادي ــز اإلمكان تحفي
ــاد واملخاطــرة  ــل الج ــم تشــيد بالعم ــا دون قي ــع اقتصاديً املجتم
وتراكــم الــروة، يجــادل الباحثــون بــأن هــذه القيــم كانــت 
ــن الســابع عــر  ــا يف القرن ــرب أوروب ــاع شــامل غ ــة إلق رضوري
ــو،  ــة بالنم ــط الثقاف ــي ترب ــة الت ــا للنظري ــر، ووفًق ــن ع والثام
النمــو االقتصــادي يف  أمــام  العوائــق األساســية  فــإن إحــدى 
التاريــخ هــي الطريقــة التــي يفكــر بهــا النــاس، ويتحدثــون عنهــا 
بشــأن العمــل والربــح. فبالنســبة لليونانيــن والرومــان القدمــاء، 
عــىل ســبيل املثــال، كان العمــل مــن بــن املســاعي األقــل قيمــة، 
بالتــايل كانــت الطبقــات املتوســطة والربجوازيــة ذات مكانــة 
قليلــة يف املجتمــع القديــم، فمجتمــع بهــذه القيــم الثقافيــة مــن 
ــث  ــتدام، حي ــادي مس ــو اقتص ــه من ــون لدي ــح أن يك ــر املرج غ
ــدى  ــىل امل ــو ع ــتمرار النم ــي رضوري الس ــكار التكنولوج إن االبت
الطويــل، لكنــه يتطلــب معرفــة تفصيليــة بعمليــات اإلنتــاج، ومــا 
ــب أن  ــن الصع ــذا فم ــاءة، ل ــر كف ــاج أك ــل اإلنت ــن أن يجع ميك
ــة  ــة قوي ــاد طبق ــل الج ــع يســتهجن العم ــدى أي مجتم ــون ل يك

ــن. ــن املبتكري م

بين المؤسسية والثقافة:
أصول النمو االقتصادي.. كيف أصبح العالم ثريًا؟

عرض: وفاء الريحان، باحثة في الشؤون اإلقليمية

مارك كوياما وجاريد روبين
Mark Koyama, Jared Rubin, How the World Became Rich: The Historical Origins of 

Economic Growth, Cambridge: Polity Press, 2022.
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ومثــة عنــرص ثقــايف آخــر قــد يؤثــر عــىل النمــو االقتصــادي هــو 
الديــن، فبينــام تجنــب علــامء االجتــامع إىل حــٍد كبــر النظريــات 
التبســيطية أو العنرصيــة التــي تنــص عــىل أن أديانـًـا معينــة هــي 
الســبب وراء تقــدم بعــض املجتمعــات أو تخلــف أخــرى، تشــر 
األبحــاث الحديثــة إىل أن هنــاك طُرقـًـا قــد يؤثــر بهــا الديــن عــىل 
النمــو االقتصــادي، منهــا، الحــث عــىل التعليــم، والتأثــر يف تكويــن 
ــس  ــط “ماك ــام رب ــية، وبين ــاركة السياس ــا، واملش األرسة وتنظيمه
ــاق الربوتســتانتية والتقــدم االقتصــادي، فــإن  فيــرب” بــن األخ
الدراســات تشــر إىل ميــزة أساســية تتعلــق بحــرص الربوتســتانت 

عــىل التعليــم كمدخــل للنمــو االقتصــادي.

بدايات النمو:
يف عــام 1700، مل يُظهــر أي اقتصــاد يف العــامل دالئــل عــىل أنــه 
ــذي يتضمــن تغــرات  ــادر عــىل النمــو االقتصــادي املســتدام ال ق
ــة والتوجــه  ــن الزراع ــاد ع ــل يف االبتع ــة يف االقتصــاد تتمث هيكلي
نحــو الصناعــة والخدمــات، ثــم جــاءت الثــورة الصناعيــة يف 
بريطانيــا لتشــكل نقطــة انطــاق رئيســية عــىل طريــق االقتصــاد 
ــذ  ــا بــدأت التصنيــع من ــاب إىل أن بريطاني الحديــث، وأشــار الكت
النصــف الثــاين مــن القــرن الثامــن عــر، وتبعتهــا الواليــات 
ــة يف القــرن التاســع  ــدول األوروبي ــل مــن ال املتحــدة، وعــدد قلي
ــروط  ــن ال ــد م ــاك العدي ــار أن هن ــذ يف االعتب ــع األخ ــر، م ع
املســبقة للنهــوض االقتصــادي ألوروبــا قــد ظهــرت يف فــرتة 

ــا. ــق لنهضته ــدت الطري ــي مه ــطى الت ــرون الوس الق

يف هــذا اإلطــار، هنــاك ِعــدة عوامــل تفــرس أســباب التحــول 
ــا عــن بقيــة العــامل منهــا، ظهــور شــبكات  يف شــامل غــرب أوروب
ــا  ــي رمب ــة، والت ــة والديني ــورات الثقافي ــية والتط ــارة األطلس التج
كان أهــم جوانبهــا هــو اإلصــاح الربوتســتانتي، الــذي ســاعد عــىل 
ضــامن ظهــور املؤسســات التمثيليــة يف شــامل غــرب أوروبــا، 
ــزت  ــي مي ــن التطــورات املؤسســية الت ــد م وميكــن إرجــاع العدي
أماكــن أخــرى إىل ظهــور املؤسســات  الحديثــة عــن  أوروبــا 
التمثيليــة، ودول املــدن، وإعــادة اكتشــاف القانــون الرومــاين، 
والفصــل بــن الديــن والدولــة، فضــاً عــن التحــوالت الدميوغرافيــة 

ــة. ــو األرسة النووي ــاه نح ــل واالتج ــرأة إىل العم ــروج امل وخ

الثورة الصناعية األولى:
أكــد الكاتبــان أن أهــم تغيــر اقتصــادي أحدثتــه الثــورة الصناعيــة 
هــو تغــر هيــكل االقتصــاد مــن الزراعــة إىل الصناعــة، ومثــة 
ــث  ــة؛ حي ــورة الصناعي ــل الث ــول قب ــذا التح ــدء ه ــىل ب ــل ع دالئ
إىل  وانتقلــوا  التقليديــة  والصناعــات  الزراعــة  العــامل  تــرك 
التصنيــع والصناعــة، فكانــت نســبة العــامل اإلنجليــز يف الزراعــة 
بحلــول عــام 1851 حــوايل 23.5% مقابــل 45% مــن القــوى 
ــن  ــن وجهت ــان ع ــك، يتحــدث الكاتب ــع ذل ــة، م ــة الصناعي العامل

ــام: ــوالت، ه ــك التح ــن إزاء تل ــر متعارضت نظ

1- النظــرة املتشــامئة: نــدد أنصارهــا بالطبيعــة الاإنســانية للعمل 
ــرتة  ــا ف ــن أنه ــع، معتربي ــن املصان ــج ع ــوث النات ــي، والتل الصناع
متيــزت بـــ “االســتغال املكثــف وانعــدام األمــن والبــؤس البري”، 
ورأى أنصــار هــذه النظــرة أن هنــاك ركــوًدا يف األجــور الحقيقيــة 

خــال الســنوات األوىل مــن الثــورة الصناعيــة لعــدة أســباب: أوالً، 
ــادة عــدد الســكان أصبحــت  بفعــل القــوى املالتوســية، فمــع زي
هنــاك ضغوطًــا هبوطيــة عــىل األجــور الحقيقيــة، وثانيًــا، الحــرب 
األنجلــو- فرنســية التــي اســتمرت حتــى الســنوات الوســطى 
للثــورة الصناعيــة، حيــث أدت إىل ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة؛ 
كان  وثالثًــا:  للعــامل،  املتــاح  الدخــل  انخفــاض  إىل  أدى  مــام 
التغيــر التكنولوجــي يف هــذه الفــرتة بشــكٍل عــام موفــرًا للعاملــة، 
مــع غيــاب النقابــات العامليــة، وهــو مــا أدى إىل انخفــاض حصــة 
العــامل مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل خــال الســنوات األوىل 
للثــورة الصناعيــة، وكانــت النتيجــة زيــادة عــدم املســاواة؛ حيــث 
ذهبــت غالبيــة مكاســب الدخــل إىل أصحــاب األرض ورأس املــال 

بــدالً مــن العــامل. 

2- النظــرة املتفائلــة: يــرى أنصارهــا أن القــوى املحركــة لاقتصــاد 
البدايــة عــن عــدم املســاواة وركــود األجــور،  واملســؤولة يف 
ســتنتج الحًقــا اقتصــاًدا ترتفــع فيــه مســتويات املعيشــة بطريقــة 
مســتدامة للجميــع، وقــد صحــت تلــك الــرؤى بــدًء مــن النصــف 
الثــاين مــن القــرن التاســع عــر، والحديــث عــن مســببات تلــك 

ــة. ــة الثاني ــورة الصناعي التغــرات يقــود إىل مناقشــة الث

الثورة الصناعية الثانية:
أشــار الكاتبــان إىل أنــه تــم بنــاء معظــم التطــورات التكنولوجيــة 
الرئيســية عــىل قاعــدة املعرفــة العلميــة منــذ ســبعينيات القــرن 
التاســع عــر، حيــث أطلــق العلــامء عــىل هــذا التحــول “تــزاوج 
العلــم والتكنولوجيــا” أو مــا يُعــرف باســم الثــورة الصناعيــة 
الثانيــة، إذ مهــدت االخرتاعــات الجديــدة يف الطــب واملــواد 
الكيميائيــة والطاقــة الطريــق ملزيــد مــن االخرتاعــات، فضــاً عــن 
التحســينات عــىل االخرتاعــات القامئــة، كــام أتاحــت املزيــد مــن 
االكتشــافات العلميــة، ومــن ثــم أثــرت تقنيــات الثــورة الصناعيــة 
ــال،  ــبيل املث ــىل س ــا، فع ــات تقريبً ــع الصناع ــىل جمي ــة ع الثاني
ــر  ــة أك ــكك الحديدي ــت الس ــل، إذ أصبح ــورة يف النق ــت ث حدث

ــة. ــر متان ــوالذ األرخــص واألك ــة بســبب الف ــل تكلف ــاءة وأق كف

ــان أن  ــح الكاتب ــة األوىل، أوض ــورة الصناعي ــس الث ــىل عك وع
ع  التعليــم لعــب دوًرا حاســاًم يف الثــورة الصناعيــة الثانيــة، إذ رسَّ
مــن االنتشــار التكنولوجــي، فهنــاك فــرق بــن وجــود نســبة كبــرة 
مــن الســكان قــادرة عــىل القــراءة والكتابــة، ونســبة صغــرة مــن 
الســكان متعلمــن عــىل مســتوى عــاٍل، حيــث يُشــار إىل األخــرة 
باعتبارهــا رأس املــال البــري الــذي قــاد ترسيــع معــدل االبتــكار 
ــر،  ــع ع ــرن التاس ــل الق ــر، وأوائ ــن ع ــرن الثام ــر الق يف أواخ
وكانــت الثــورة الصناعيــة الثانيــة هي الفــرتة األوىل التــي أدى فيها 
التكامــل بــن رأس املــال واملهــارات إىل دفــع التنميــة االقتصاديــة 
والتكنولوجيــة، إذ كانــت األماكــن التــي لديهــا قــوة عاملــة أكــر 
تعليــاًم وعرضــة لتبنــي وتنفيــذ تقنيــات جديــدة، بينــام املناطــق 
ذات معــدالت التعليــم املنخفضــة مل تكــن مســتعدة للتكيــف مــع 

العــامل الجديــد. 

عــىل جانــب آخــر، اعتــرب الكاتبــان أن الثــورة الصناعيــة الثانيــة 
ــة  ــتويات املعيش ــتمر يف مس ــاع املس ــن االرتف ــؤولة ع ــت مس كان
عــىل العكــس مــن نظرتهــا األوىل، فقــد كانــت أحــد أهــم العوامل 
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التــي عرقلــت مســتويات املعيشــة خــال الثــورة الصناعيــة األوىل 
هــو الدميوغرافيــا، فمــع ازديــاد معــدالت الخصوبــة بســبب 
متوســط  وانخفــاض  والتحــرض،  االقتصاديــة  الفــرص  تحســن 
العمــر عنــد الــزواج األول كانــت النتيجــة زيــادة عــدد الســكان، 
ــك  ــارب ذل ــور، ويتق ــىل األج ــة ع ــوط هبوطي ــي أدت إىل ضغ الت
مــع مــا ذهــب إليــه “مالتــوس”، يف كتاباتــه عــن الســنوات األوىل 
مــن التصنيــع، بــأن النمــو االقتصــادي غــر قــادر عــىل درء الكارثــة 
الدميوغرافيــة، لكــن الثــورة الصناعيــة الثانيــة كشــفت عــن خطــأ 
ــدى  ــل إىل أي م ــكل كام ــع بش ــذي مل يتوق ــوس ال ــؤات مالت تنب
سيســعى املتزوجــون للحــد مــن عــدد أطفالهــم مــع خــروج 

ــة.  ــة الثقافي ــة الحداث ــة عملي ــرأة إىل العمــل، وطبيع امل

المـتأخرون عن النمو:
ــا  ــث فرًص ــور النمــو االقتصــادي الحدي ــق ظه ــاب، خل ــا للكت وفًق
هائلــة ملــا يُســمى “منــو اللحــاق بالركــب” يف املجتمعــات األخــرى 
ــا،  ــب اغتنامه ــن الصع ــرص كان م ــذه الف ــن ه ــة، لك ــر الغربي غ
فلــم تكــن كل املجتمعــات قــادرة عــىل االســتفادة منهــا، فبعضهــا 
ــذ سياســات  ــادرة عــىل تنفي ــايل غــر ق ــت مســتعمرات، وبالت كان
لديــه  يــزال  ال  اآلخــر  البعــض  أن  كــام  مســتقلة،  اقتصاديــة 
ــات  ــواق، أو أن املؤسس ــامل واألس ــادة األع ــع ري ــات تقم مؤسس
السياســية الحاكمــة فيهــا مل تكــن قــادرة عــىل اســتيعاب التغيــر 

ــع. ــي الرسي التكنولوج

ــي  ــاد العامل ــع االقتص ــام توس ــه بين ــد أن ــباب، نج ــذه األس  له
بشــكل كبــر بعــد عــام 1800 وانتــرت االبتــكارات التكنولوجيــة 
يف جميــع أنحــاء العــامل، كانــت وتــرة النمــو متفاوتــة، إذ ظلــت 
الهنــد وجــزء كبــر مــن أفريقيــا تقــرتب مــن “اقتصاديــات 
ــج املحــيل  ــادة يف النات ــتيعاب الزي ــا اس ــم به ــي يت ــوس”، الت مالت
اإلجــاميل يف النمــو الســكاين، حيــث كان دخــل الفــرد قريبًــا 
ــل  ــتيطانية مث ــتعمرات االس ــا يف املس ــاف، أم ــتوى الكف ــن مس م
األرجنتــن وأســرتاليا ونيوزيلنــدا التــي كانــت غنيــة بــاألرايض 

واملــوارد وقليلــة الســكان فقــد ظهــرت عامــات قليلــة عــىل 
النمــو املســتدام يف دخــل الفــرد يف منتصــف القــرن التاســع عــر. 

إال أن اليابــان كانــت هــي أول دولــة غــر غربيــة تحقــق منــًوا 
اقتصاديـًـا رسيًعــا، واســتند ذلــك إىل تغيــر يف املؤسســات السياســية 
التــي كانــت تعتمــد يف البدايــة عــىل دخلها يف أســواق املنســوجات 
ــة إىل  ــركات الياباني ــت ال ــق انتقل ــت الح ــن يف وق ــة، لك الدولي
الحديــد والصلــب والتصنيــع، واســتطاعت دول رشق آســيا األخــرى 
ــوان  ــة وتاي ــا الجنوبي ــل، كوري ــة مث ــدرات مامثل ــع بق ــي تتمت الت
وســنغافورة وهونــغ كونــغ أن تتبــع نفــس املســار اليابــاين، وبعــد 
ــذ  ــن تنفي ــن، أمك ــيوعي يف الص ــزي الش ــط املرك ــة التخطي تجرب
ــة  ــرب للحكوم ــع دور أك ــع م ــاق أوس ــىل نط ــاين ع ــوذج الياب النم
والــركات اململوكــة للدولــة، وهــو مــا يعنــي أن آســيا، التــي 
ــراء  ــق ال تضــم حــوايل 60% مــن ســكان العــامل، أضحــت يف طري
والتنميــة، بعــد أن كان الغــرب الــذي ال مُيثــل ســوى نســبة ضئيلــة 

ــراًء. مــن ســكان العــامل حــوايل 10 – 15% هــو األكــر ث

عـــىل جانـــب آخـــر، اعتـــرب الكتـــاب أن االســـتعامر الغـــريب 
التنميـــة  بركـــب  الـــدول  بعـــض  لحـــاق  تأخـــر  أســـهم يف 
ـــامل املســـتعمر  ـــن الع ـــرة م ـــزال أجـــزاء كث ـــث ال ت ـــة، حي االقتصادي
ــو  ــامل، وهـ ــدة يف العـ ــادات الرائـ ــف االقتصـ ــة خلـ ــابًقا قابعـ سـ
مـــا يشـــمل أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكـــربى وجنـــوب آســـيا 

وأجـــزاء مـــن أمريـــكا الاتينيـــة. 

ــى مــام كان  ــح اآلن أغن ــامل أصب ــان أن الع ــد الكاتب ــا، أك ختاًم
عليــه يف أي وقــت مــى، بــل مــن املرجــح أن يصبــح أكــر ثــراًء 
يف املســتقبل املنظــور، مــام يعنــي انتشــال املزيــد مــن البــر مــن 
الفقــر، الســيام أنــه ال يــزال هنالــك حــوايل مليــار شــخص يف فقــٍر 
ــكا  ــربى وأمري ــراء الك ــوب الصح ــا جن ــون يف أفريقي ــع يعيش مدق
ــة  ــي املهم ــيا، وه ــوب رشق آس ــطى وجن ــيا الوس ــة وآس الاتيني

التــي ســتقع عــىل عاتــق الجيــل القــادم مــن البــر. 
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هــل مثــة عاقــة بــن املامرســات الدينيــة 
التكنولوجيــا  رشكات  داخــل  والعمــل 
الكــربى؟ ســؤال طرحتــه كارولــن تشــن، 
بجامعــة  العرقيــة  الدراســات  أســتاذة 
ــه مــن  ــة علي ــا، وســعت لإلجاب كاليفورني
خــال كتابهــا املعنــون: “كــود صــاة 
العمــل: عندمــا يتحــول العمــل إىل ديــن 

الســيليكون”. وادي  يف 

بحــث  إىل  الكتــاب  عمــد  إذ 
ــل يف وادي  ــن والعم ــن الدي ــات ب العاق
ــامد  ــيليكون Silicon Valley ،  باالعت الس
واملاحظــة  املتعمقــة  املقابــات  عــىل 
اإلثنوغرافيــة للعاملــن هنــاك، مــن أجــل 
ــن الجــدد  ــة تحــول الوافدي دراســة كيفي
لصالــح  دينيــة  تكويــن هويــات  مــن 
 هويــات جديــدة تتمحــور حــول إميانهــم 
بعملهــم، وإدراج املامرســات الروحيــة يف 
مــكان العمــل، بهــدف خلــق  درجــة مــن 
االنتــامء الراســخ الــذي يســهم يف زيــادة 

مســتويات اإلنتاجيــة، وهــو مــا يعــرب عــن ســياق أوســع يتعلــق 
برأســاملية “التيكتوبيــا”.

جدل العمل والدين:
ــات  ــركات يف الوالي ــرو ال ــدأ مدي ــن، ب ــرن العري ــر الق يف أواخ
املتحــدة يف إحــداث تغيــر عــىل فكــرة كــون املوظفــن يف الركــة 
ــىل  ــل ع ــرب العم ــك ع ــة، وذل ال ــة فعَّ ــروس يف آل ــرد ت ــون مج ميثل
ــا انعكــس عــىل  ــي يف إطــار العمــل، وهــو م ــق مجتمــع دين خل
ــا،  ــون به ــي يعمل ــة الت ــن باملؤسس ــامء املوظف ــة انت ــي درج تنام
فوفًقــا إلحــدى الدراســات، ذكــر الغالبيــة العظمــى مــن املهنيــن 
ألنهــم  إضافيــة  ســاعات  يعملــون  عــادًة  أنهــم  واملديريــن 
ــر  ــرب بكث ــة أك ــم بدرج ــع زمائه ــاء م ــل والبق ــتمتعون بالعم يس

ــل. ــة العم ــارج بيئ ــاطهم خ ــن نش م

مل  للموظفــن  املقدمــة  املاديــة  الحوافــز  ألن  ذلــك  جــاء 
تعــد كافيــة مــن أجــل ضــامن زيــادة اإلنتاجيــة، خاصــًة يف ظــل 
التنافســية الحــادة داخــل االقتصــاد العاملــي الجديــد، حيــث 

بحاجــة  أنهــم  الــركات  قــادة  شــعر 
إىل القيــام بأكــر مــن إعــادة هيكلــة 
ــام  ــل، م ــة للعم ــة واملهني ــز املالي الحواف
دفعهــم للرتكيــز عــىل تحويــل ثقافاتهــم 
ــري  ــة الســتخراج الجهــد التقدي التنظيمي
لجعــل  املهــرة،  لعاملهــم  الكامــل 
املوظفــن يســتثمرون أنفســهم بالكامــل، 
عاطفيــاً واجتامعيــاً وروحيــاً، يف عملهــم.

بــدا هــذا التوجــه الجديــد مطروًحــا 
ــه إذا  يف الواقــع، برغــم الجــدل حــول أن
ــي  ــة تلب ــح مؤسس ــل ليصب ــع العم توس
كل احتياجــات اإلنســان، فــإن هــذا األمــر 
ــات  ــد املؤسس ــن رصي ــراً م ــيقوض كث س
ــاة  ــي تنظــم حي ــة األخــرى الت االجتامعي
مــن  األمريكيــون  كان  فــإذا  اإلنســان، 
ذوي املهــارات العاليــة يخصصــون كل 
ــر  وقتهــم للعمــل، فمــن املرجــح أن يؤثِّ
ــانية  ــاطات اإلنس ــة النش ــىل بقي ــك ع ذل
ــة التــي يطرحهــا  األخــرى، وهــي الجدلي
ــىل أن  ــرصون ع ــن ي ــنوات، والذي ــذ س ــل واألرسة من ــامء العم عل
ــل  ــع العم ــان، أي أن توس ــان متنافس ــام التزام ــل واألرسة ه العم
يــأيت عــىل حســاب األرسة، وبقيــة املؤسســات االجتامعيــة الحيويــة 

ــن. ــة الدي ــرى، وخاص األخ

خــال القــرن العريــن، كانــت املنظــامت الدينيــة هــي 
األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  يف  األصليــة  األم”  “املؤسســات 
فحتــى عندمــا تراجــع الديــن يف دول أوروبــا الغربيــة نتيجــة 
للتصنيــع والتحــرض والعلامنيــة، ظلــت الواليــات املتحــدة متدينــة 
بشــكٍل اســتثنايئ حتــى أواخــر القــرن العريــن، إذ اســتمر أكــر 
مــن 90% مــن األمريكيــن يف املطالبــة بهويتهــم الدينيــة، حيــث 
ــة، وكان املصــدر الرئيــيس  ــة حيوي لعــب الديــن وظيفــة اجتامعي

ــة. ــامء والهوي ــع واالنت للمجتم

لكــن، بينــام يســتثمر األمريكيــون املزيد مــن وقتهــم وطاقتهم 
يف العمــل، فإنهــم يف الوقــت نفســه يبتعــدون عــن األبعــاد 
االجتامعيــة للديــن املنظــم لحياتهــم، ونتيجــة لذلــك، فقــد الديــن 

ــن. ــات األمريكي ــة وهوي ــاة االجتامعي ــره عــىل الحي تأث

رأسمالية “التيكتوبيا”:
كيف تتحول الهويات الدينية إلى إنتاجية في وادي السيليكون

عرض: عدنان موسى، معيد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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األمومة المؤسسية:
عنــد  التكنولوجيــن  للمهاجريــن  الدينيــة  الهويــات  ترتاجــع 
االنتقــال إىل وادي الســيليكون بســبب التغــرات يف الجغرافيــا 
ــا  ــب فيه ــي يلع ــم الت ــن مجتمعاته ــم ع ــم فصله ــة، إذ يت الديني
ــل  ــون إىل واحــدة مــن أق ــم ينتقل ــرًا، كــام أنه ــاً مؤث ــن عام الدي
املناطــق تدينــاً يف الواليــات املتحــدة، بالتــايل  ففــي ظــل التكاليــف 
الروحيــة التــي تفرضهــا بيئــة العمــل يف وادي الســيليكون، يُقتلــع 

ــة.   ــم الديني ــذي   هوياته ــي تغ ــات الت ــن املجتمع ــاس م الن

تعمــل  الســيلكون  وادي  يف  التكنولوجيــا  الــركات  أن  إال 
بنشــاط عــىل إدخــال الروحانيــة يف مــكان العمــل، فوفقــاً ألحــد 
رؤســاء املــوارد البريــة لركــة Gateway Tech، فالرفــاه مل 
ــة عامــة  تتعلــق فقــط باألمــور الحســية، لكنهــا باتــت متثــل حال
متكاملــة مــن الرفاهيــة الروحيــة التــي بــات يشــار إليهــا باســم 
ــاة. ــن يف الحي ــل شــغف الكثري ــا أضحــى ميث “الكــامل”، وهــو م

وحدهــا  ليســت   Gateway Tech أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 
ــي،  ــل التكنولوج ــكان العم ــة إىل م ــة الروحي ــدم الرعاي ــي تق الت
ــازات  ــن االمتي ــد م ــن العدي ــدة م ــة اآلن واح ــد الروحاني إذ تع
ــامم  ــبب اهت ــة س ــيليكون، وملعرف ــل يف وادي الس ــكان العم يف م
الــركات بالرفاهيــة الجســدية والروحيــة ملوظفيهــا، يجــب أوالً – 
ــا  ــا للكاتبــة - فهــم واحــدة مــن أكــر إشــكاليات التكنولوجي وفًق
ــا تعمــل يف مجــال  ــا وهــي “االحــرتاق” Burnout، فعندم إلحاًح

ــت. ــا طــوال الوق ــا م ــل نوًع ــت تعم ــا، فأن التكنولوجي

ــة  ــرة “األموم ــات فك يف هــذا الســياق، طرحــت بعــض األدبي
تلبــي  عندمــا  أنــه  تــدرك  الــركات  باتــت  إذ  املؤسســية”، 
االحتياجــات الشــخصية ملوظفيهــا، فمــن غــر املرجــح أن يقــيض 
املوظفــون وقتهــم وطاقتهــم يف مــكان آخــر، بشــكٍل أكــر دقــة، 
عندمــا يتلقــى املوظفــون رعايــة األمومــة يف الركــة، فإنهم ليســوا 
ــا بركاتهــم فحســب، بــل يرتبطــون أيًضــا بالعمــل  مرتبطــن ماليً
ــا، لــذا، تعمــل الــركات عــىل توفــر  ــا وروحانيً جســديًا واجتامعيً
ــام  ــم الطع ــرار تقدي ــىل غ ــا، ع ــات ملوظفيه ــن الخدم ــد م العدي
وخدمــة التنظيــف الجــاف، وجلــب مدربــن للياقــة البدنيــة 
والنظــام الغــذايئ، فضــاً عــن توفــر أماكــن خاصــة لليوغــا 

ــل. والتأم

بيــد أن املاحــظ مــن خال الوضــع القائم يف وادي الســيليكون 
ــة والجســدية  هــو أن فلســفة االهتــامم بهــذه الخدمــات الروحي
ال يتعلــق بكيفيــة “معالجــة” هــذه الخدمــات للموظفــن أو 
ــة  ــتفادة الرك ــة اس ــم بكيفي ــدر اهتاممه ــن” بق ــم “كامل جعله
ــازات، وجعلهــا قــادرة عــىل املنافســة للحصــول  مــن هــذه االمتي
عــىل أفضــل “املواهــب” يف ظــل التنافســية الحــادة بــن الــركات 

األخــرى التــي تقــدم امتيــازات مامثلــة أو أفضــل.

وادي  يف  معيــاًرا  اآلن  املؤسســية  األمومــة  أصبحــت  لقــد 
الســيليكون، بســبب مــا يســميه علــامء االجتــامع “التامثــل 
ــال  ــس املج ــامت يف نف ــي باملنظ ــر ينته ــات األم ــيس”، إذ ب املؤس
البعــض، بيــد أن رشكــة  التنافــيس إىل الظهــور مثــل بعضهــا 
الصناعــة،  لهــذه  الذهبــي  املعيــار  متثــل  أضحــت   Google

حيــث يصعــب عــىل معظــم الــركات مضاهــاة وســائل الراحــة 
األســطورية، خاصــة الــركات الناشــئة الصغــرة.

تنمية األصول البشرية:
عــىل مــدار الـــ40 عاًمــا املاضيــة، حصلــت الصناعــات التحويليــة 
ــن  ــة م ــف العامل ــض تكالي ــق خف ــن طري ــايف ع ــد إض ــىل عائ ع
خــال امليكنــة واالســتعانة مبصــادر خارجيــة للعاملــة غــر املاهــرة 
إىل البلــدان الناميــة حيــث العاملــة أرخــص، بيــد أن هــذا األمــر 
ألن  التكنولوجيــا،  مثــل  املعرفــة  صناعــات  يف  كثــراً  يختلــف 
ــدى  األصــول األكــر قيمــة هــي املعرفــة والحــامس املوجــودان ل
ــواع  ــة ألن ــن االســتعانة مبصــادر خارجي ــدالً م ــرة، وب العــامل امله
معينــة مــن العمــل أو االســتعانة مبصــادر خارجيــة للتكنولوجيــا، 
تحولــت التكنولوجيــا وغرهــا مــن الصناعــات املتطــورة املعرفيــة 

ــة”.  ــا البري ــة “أصوله ــادة قيم إىل زي

الــركات  مــن  العديــد  أن  الســبب يف  ولعــل هــذا هــو 
أصبحــت مهتمــة يف الســنوات األخــرة بروحانيــة القــوى العاملــة 
ــيل  ــو الداخ ــأن النم ــائد ب ــاد س ــاك اعتق ــات هن ــث ب ــا، حي لديه
يرتجــم إىل منــو رأس املــال هــو افــرتاض أســايس ملجتمــع التدريــب، 
ويف هــذا الســياق، فاألصــول البريــة هــي الوحيــدة التــي تنمــو 

ــة. وليســت ثابت

ــة  ــا واليقظ ــا  يف اليوج ــا دروًس ــدم رشكات التكنولوجي   وال تق
ــه،  ــن بحــد ذات ــه دي ــدم العمــل عــىل أن ــت تق ــا بات ــط، لكنه فق
ــة،  ــد  مجــرد مؤسســات اقتصادي ــركات مل تع ــة، فال ــا للكاتب وفًق
لكنهــا أصبحــت مؤسســات تقــدم إطــاراً روحيــاً يف عــامل  رأســاميل، 
وهــو مــا عكســته املقابــات التــي أجرتهــا الكاتبــة مــع املوظفــن 
يف وادي الســيليكون، حيــث وصــف بعضهــم نفســه بأنــه أصبــح 
ــم  ــرف معظمه ــاك، ومل يتع ــال إىل هن ــد االنتق ــة بع ــر روحاني أك
 عــىل ديــن أو ينتمــون إىل طائفــة دينيــة أو  يحــرضون مامرســات 
ــم  ــة، لكنه ــة للمؤسســات الديني ــة داخــل األشــكال التقليدي ديني

بــدالً  مــن ذلــك، كانــوا يقيمــون يف العمــل.

لقــد أصبحــت الــركات التكنولوجيــة املوجــودة يف وادي 
التــي كان  ذاتهــا  الروحيــة  الســيليكون تســتخدم املامرســات 
العاملــن يقومــون بهــا خــال أداء شــعائرهم الدينيــة، قبــل 
وصولهــم إىل الــوادي، وذلــك مــن أجــل زيــادة معــدالت اإلنتاجية، 
الرعــوي  الــدور  بحــامس  التكنولوجيــا  تتبنــى رشكات  حيــث 
ــر  ــا أك ــة كوســيلة لجعــل ُعامله ــة الروحي ــدم الرعاي ــن، وتق للدي

انخراطًــا وإنتاجيــة. 

اســتعامر  حــول  إشــكالية  األمــر  هــذا  يثــر  ذلــك،  مــع 
ــرب  ــك ع ــيليكون، وذل ــروح يف وادي الس ــاة وال ــا للحي التكنولوجي
تغــر معنــى التقاليــد الدينيــة عندمــا تصبــح جــزًءا مــن العمــل، 
ــا اليــوم إىل تعلــم  حيــث يســارع العاملــون يف مجــال التكنولوجي
التأمــل، ولكــن ليــس كمامرســة روحيــة كجــزء مــن شــعائر دينيــة، 

ــة. ــة إنتاجي ــع كمامرس ــا يف الواق لكنه

العمــل محــل  يحــل  أنــه عندمــا  الكاتبــة  تــرى  بالتــايل، 
الديــن يف هــذه الــركات التكنولوجيــة، فــإن الديــن يتخــذ 
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املنطــق األدايت للعمــل، وأن التغيــرات الخاصــة بطبيعــة العمــل 
واالقتصــاد يف األربعــن عاًمــا املاضيــة أســهمت يف تشــكيل األبعــاد 
ــل”  ــن العم ــفة “دي ــس فلس ــيليكون، وتعك ــوادي الس ــة ل الروحي
ــة  ــد والنيوليربالي ــاد الجدي ــف أن االقتص ــيليكون كي يف وادي الس
ــامل  ــا ع ــم به ــي يفه ــة الت ــران الطريق ــع يغ ــاق أوس ــىل نط ع

التكنولوجيــا التقاليــد الدينيــة وميارســونها.

العمــل  يحــل  فعندمــا  الكاتبــة،  وبحســب  إجــامالً،     
ــور  ــل، ويط ــي للعم ــق  النفع ــن املنط ــذ الدي ــن، يتخ ــل الدي مح
ــم  ــس ألنه ــايف، لي ــل الص ــة والعق ــزان والرحم ــتخدمون االت املس
يريــدون أن يكونــوا فاضلــن، ولكــن ألنهــم يريــدون تحســن 

اقتصاديــة.  قيمــة  إىل  وتحويلهــا  أدائهــم، 

مغناطيس “تيكتوبيا”:
يقــدم وادي الســيليكون منوذجــاً بشــأن مــاذا يحــدث للمجتمــع 
ــة  ــرزت صناع ــد أف ــادة، فق ــة العب ــه مبامرس ــوم أعضائ ــا يق عندم
 ،Techtopia التكنولوجيــا ظاهــرة جديــدة تســمى “تيكتوبيــا
والتــي تعكــس “نظــام تشــغيل” اجتامعــي، وهــو مجتمــع مصمــم 
هندســيًا حيــث يجــد النــاس فيــه أعــىل مســتويات اإلنجــاز 
يف مــكان العمــل املثــايل، فهــي تعــد ذوي املهــارات العاليــة 
ــدارة  ــا، امل ــر التيكتوبي ــث توف ــامل”، حي ــن “الك ــد م ــوع جدي بن
ــن يف  ــات والجــدارة، للعامل ــة عــىل البيان بشــكل احــرتايف والقامئ
ــم  ــم وأحيائه ــم ودياناته ــا فشــلت عائاته ــا م ــال التكنولوجي مج
ونقاباتهــم واملنظــامت املدنيــة يف تحقيقــه يف األربعــن عاًمــا 
املاضيــة، واملتمثــل باألســاس يف املعنــى، والغــرض، واالعــرتاف، 

والروحانيــة، والتواصــل االجتامعــي.

قــد يبــدو وعــد Techtopia بالوفــاء بعيــًدا، حتــى أنــه هــزيل 
ــاب  ــج الغي ــا يف الحقيقــة تعال ــن، لكنه بالنســبة ملعظــم األمريكي
املتزايــد يف الــروح األمريكيــة، وتراجــع االنتــامء للمؤسســات 
االجتامعيــة، فخــال األربعــن عاًمــا املاضيــة انســحب األمريكيــون 
ــات  ــزواج والجمعي ــا مــن ال ــن، ولكــن أيًض ليــس فقــط مــن الدي
ــات،  ــن األوق ــت م ــامل” يف وق ــدم “الك ــت تق ــي كان ــة الت املدني
وبالتــايل مل يعــد هنــاك بديــل أو أيــة مؤسســة اجتامعيــة أخــرى 

تطمــح بإخــاص إىل تلبيــة االحتياجــات املاديــة واالجتامعيــة 
ــارات  ــا ذوي امله ــا كــام يفعــل العمــل لعامله ــة ألعضائه والروحي

ــة. العالي

ــح العمــل أعــىل مصــدر  ــك، يصب ــا تل ويف رأســاملية التيكتوبي
لتحقيــق هويــة اإلنســان، أي مبثابــة مغناطيــس كبــر يجــذب إليــه 
وقــت وطاقــة عنــارصه بشــكٍل كامل، عــىل حســاب ارتباطــه ببقية 
املؤسســات االجتامعيــة األخــرى، حيــث تســعى “التيكتوبيــا” إىل 
ــا  ــداً عــن هــذه املؤسســات وتوجيهه ــات بعي ــة الطاق حشــد كاف

لخدمــة العمــل.

ــط  ــل يف النم ــر، تتمث ــذا األم ــق به ــكالية تتعل ــة إش إال أن مث
املتطــرف الــذي باتــت تتســم بــه رشكات التكنولوجيــا مــن أجــل 
العمــل بشــكٍل متزايــد، فهــم يوجهــون طاقــة موظفيهــم إىل 
ــق  ــك عــن طري ــم عــن األشــياء بالخــارج، وذل الداخــل ويعزلونه
تخزيــن الكثــر مــن وقــت موظفيهــا وطاقتهــم وشــغفهم بحيــث 
ــر  ــرون الكث ــم يوف ــام أنه ــت ألي يشء آخــر، ك ــم وق ــق له مل يتب
مــن احتياجــات موظفيهــم بحيــث ميكــن للعاملــن يف مجــال 
التكنولوجيــا االســتغناء عــن الجمهــور، ونتيجــة لذلــك تعمــل 
ــاء واســتدامة  Techtopia عــىل تــآكل القــدرة الجامعيــة عــىل بن
ــي  ــات الت ــط باملجتمع ــرض فق ــذا ال ي ــام أن ه ــام، ك ــح الع الصال
يعيشــون فيهــا، بــل أنــه يضعــف أيضــاً أســس الدميقراطيــة 

ــاركية. التش

ختامــا، تقــول كارولــن تشــن أنــه أصبــح مــن الصعــب إرشاك 
رشكات التكنولوجيــا والعاملــن يف قضايــا املجتمــع، فالعاملــون 
ــاص يف  ــكٍل خ ــن بش ــوا غــر منخرط ــا بات ــال التكنولوجي يف مج
ــن يف  ــر مــن املهني ــل مشــاركة بكث السياســات العامــة، وهــم أق
مجــاالت مثــل: الصحــة أو العقــارات أو البنــوك، فهــم ال يشــاركون 
ــد  ــام أن القواع ــن، ك ــم املحلي ــون ممثليه ــت وال يعرف يف التصوي
والقوانــن  املصممــة لحاميــة الجمهــور العــام ال تهــم رشكات 
ــا التــي تريــد تغيــر العــامل، وقــد أصبــح الــرصاع بــن  التكنولوجي
صناعــة التكنولوجيــا واملصلحــة العامــة اآلن أمــراً مألوفــاً، مــا قــد 

ــه رصاعــات سياســية مســتقباً. ينجــم عن
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االجتامعـي،  التواصـل  منصـات  متـارس 
و“يوتيـوب”  و“فيسـبوك”  “جوجـل”،  مثـل 
السـيطرة عـىل املحتـوى  و“تويـرت” وغرهـا 
املكتوب والتعبر املريئ ملليارات املستخدمن 
حـول العـامل. وبينـام كان االعتقـاد يف البداية 
أن تلـك املنصـات هـي أماكـن للتبـادل الحر 
لألفـكار. لكـن مبـرور الوقت وتزايد شـعبيتها 
زادت القيـود املفروضـة عىل مـا ميكننا فعله 
أو قولـه، باإلضافـة إىل الضغـط الواقـع عـىل 
هـذه املنصـات مـن ِقبـل جهـات خارجيـة، 
إىل  ننظـر  أن  يجـب  النحـو،  هـذا  وعـىل 
املنصـات عـىل أنهـا تعمـل كـ “حـكام جدد” 

للتعبـر عـرب اإلنرتنـت.

يس  جيليـان  تناقـش  السـياق،  هـذا  يف 
أمريكيـة يف  ناشـطة ومؤلفـة  يـورك، وهـي 
مجـال حريـة التعبـر، يف كتـاب جديـد لهـا 
التواصـل االجتامعـي  كيفيـة قيـام منصـات 
السـيليكون  وادي  يف  إنشـاؤها  تـم  التـي 
بإنشـاء نظـام  بواليـة كاليفورنيـا األمريكيـة 
يحكـم كيفيـة تعبـر الناس عن أنفسـهم عرب 
اإلنرتنـت، وهـي عملية يحكمها نظام أشـمل 

يسـمى “رأسـاملية املراقبـة”، وهـو مصطلـح يسـتخدم لوصـف عمليـة 
شـاملة مـن املراقبـة والتحكـم يف السـلوك البـري بهـدف الربـح.

رقابة مسيسة:
تشـر الكاتبة إىل أن الفكرة السـائدة بن املدافعن عن الحريات املدنية 
تركـزت عـىل أنـه يجـب أن تسـعى رشكات التواصـل االجتامعـي للحـد 
مـن الرقابـة مـن خـال االسـتجابة فقـط ألوامـر املحكمـة مـن البلـدان 
التـي متلـك فيهـا مكاتـب أو موظفـن أو أصـول رئيسـية أخـرى، خشـية 
أن تصبـح مـن أدوات الرقابـة الحكوميـة، لكـن مبـرور الوقـت، أصبـح 
مـن الواضـح أنـه باإلضافـة إىل الطلبات الرسـمية التي تتلقاهـا الركات 
إلزالـة املحتـوى أو تقييـده، فهنـاك العديد مـن الطرق التـي تتعامل بها 

الحكومـات مـع الـركات بشـكل غر رسـمي.

وتسـتدل الكاتبـة عـىل ذلـك بإحـدى سياسـات “فيسـبوك”، والتـي 
أُطلـق عليهـا اسـم “اإلعفـاء ألهميـة نـر األخبـار”، إذ تعرضـت تلـك 
تفضـل  أنهـا  يعتقـدون  الذيـن  النشـطاء  مـن  انتقـادات  إىل  السياسـة 
التـي  للمشـاركات  تسـمح  السياسـين عـىل خطابهـم، حيـث  خطـاب 
تنتهـك معايـر املجتمـع بالبقـاء عـىل املنصـة إذا اعتقـدت الركـة أن 
مصلحـة الجمهـور يف رؤيتهـا تفـوق مخاطر الـرضر، كام تـم اتهام موقع 

“تويـرت” باتخـاذ إجـراءات مامثلـة مبواصلـة 
الرئيـس  قبـل  مـن  الكراهيـة  خطـاب  نـر 
األمريـيك السـابق دونالـد ترامـب، برغـم أنه 

ينتهـك قواعـد املوقـع.

انتقادهـا  معـرض  يف  يـورك  وأكـدت 
عندمـا  أنـه  االجتامعـي  التواصـل  ملنصـات 
مـن  قيمـة  أقـل  املواطـن  خطـاب  يُعتـرب 
إسـكات  يتـم  وعندمـا  السـيايس،  خطـاب 
الناشـط مـن قبل سـلطات الدولـة أو رشكات 
إىل  يشـر  ذلـك  فـإن  االجتامعـي،  التواصـل 
اإلنرتنـت. عـرب  اإللكـرتوين  القمـع  أشـكال 

األولوية للربح:
لترصيحـات  املتابـع  أن  إىل  الكاتبـة  أشـارت 
مؤسـس “فيسـبوك” مـارك زوكربـرج ياحظ 
بينـام  وسـيلة،  مجـرد  منصتـه  يـرى  أنـه 
تأمـن حريـة التعبـر أمـر تقـرره الحكومات 
تأمـر  عندمـا  اإلطـار،  هـذا  ويف  وشـعوبها، 
حكومـة أجنبيـة “فيسـبوك” بإزالـة محتـوى 
ألن  فقـط،  األوامـر  تتبـع  الركـة  فـإن  مـا، 
زوكربـرج ببسـاطة ال يـرى أن حاميـة النـاس وآرائهـم هـي مسـؤولية 

“فيسـبوك”.

املاحـظ هنـا أن بعـض منصات التواصل االجتامعـي تعتمد يف وضع 
سياسـاتها واتخـاذ قراراتهـا عـىل أبحـاث السـوق، وهـذا أمـر مقلـق – 
بحسـب الكاتبـة - ألن غالبيـة أبحاث السـوق تُجرى يف عـدد قليل فقط 
مـن الـدول التـي عـادة ما تكـون أكر ثـراًء وأكـر تحفظًا، وهو ما يشـر 
إىل اختيـار هـذه الـركات لخدمة املسـتخدمن األكر ثراًء، عىل حسـاب 

حـق اآلخريـن يف حرية التعبـر والوصـول إىل املعلومات.

وتـرى الكاتبـة أن رشكات التواصـل االجتامعـي ابتعـدت كثـرًا عـن 
مهامهـا األصليـة، فقـد مأل املسـؤولن فيهـا جيوبهم بالدخـل املتولد من 
املعلنـن الذيـن يسـتغلون املواطنـن يف جميـع أنحـاء العـامل، وأصبحـوا 

أكـر تقربًـا من السـلطة.

المحتوى العنيف:
ألن  الناس،  أوساط  يف  أليديولوجياتهم  الرتويج  إىل  اإلرهابيون  يسعى 
هجامتهم تفتقر إىل املعنى بدون ذلك، وببساطة توفر وسائل التواصل 
االجتامعي ألي إرهايب منصته املجانية، مع ذلك فإن الرقابة أحيانًا قد ال 
تكون حاً فعاالً. هنا، أوردت الكاتبة مثاالً يربز إحدى املشكات األساسية 

“رأسمالية المراقبة”:
تحوالت منصات التواصل االجتماعي من التحكم إلى الربح

جيليان سي يورك
Jillian C. York, Silicon Values: The Future of Free Speech under Surveillance Capitalism,

 Verso, 2021.

عرض: محمود إبراهيم، باحث إحصائي
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مع  االجتامعي  التواصل  منصات  يف  السياسة  صانعي  تعامل  كيفية  يف 
تنظيم  قطع  فيديو  مقاطع  بدأت  فعندما  واملتطرف،  العنيف  املحتوى 
مجهويل  لضحايا   ،2011 عام  يف  سوريا  من  بالظهور  للرؤوس  “داعش” 
بث  تم  عندما  لكن  إخبارية”،  قيمة  “ذا  منشورة  إبقائها  اعترُب  الهوية 
مقتل الصحفي األمرييك جيمس فويل إىل العامل بالطريقة نفسها تغرت 

تلك الحسابات ومتت املسارعة إىل حذف املقطع.

 مـع تزايـد مطالـب الجمهـور ووسـائل اإلعـام بفعل يشء مـا حيال 
مـا يبثـه تنظيـم “داعـش”، اتخذ “فيسـبوك” زمـام املبادرة. ففـي يونيو 
2017، أعلنـت الركـة أنها بصـدد إدخال الذكاء االصطناعي للمسـاعدة 
يف إزالـة املحتـوى املتطـرف، وبالتايل بـدأ محو مئـات اآلالف من مقاطع 
الفيديـو التـي تتضمـن مثـل هذا املحتـوى، وبعد بضعة أشـهر فقط من 
بـدء الـركات يف اسـتخدام الـذكاء االصطناعـي تـم اتهـام »فيسـبوك« 
و»يوتيـوب« بإزالـة األدلـة عـىل ارتـكاب الفظائـع، وتعريـض القضايـا 

املرفوعـة ضـد مجرمـي الحـرب للخطر.

معضلة اإلباحية:
ألقـت الكاتبـة الضـوء عـىل اإلشـكالية التـي تواجـه منصـات التواصـل 
االجتامعـي يف التمييـز بـن املحتـوى الـذي يتنـاول الُعـري والجنـس يف 
الفـن، مـن ناحيـة، واملحتـوى اإلباحـي مـن ناحيـة أخـرى، إذ أظهـرت 
مجموعـة مـن الوثائـق املرسبـة بشـأن سياسـات موقـع »فيسـبوك« أنه 
حـاول وضـع سياسـة متامسـكة يف هـذا الصـدد، فقـد تـم التمييـز بـن 
“الفـن الـذي ينتـج يدويًـا” مثـل، الصـور املرسـومة والتامثيـل، ويُسـمح 
فيـه بتصويـر الُعـرى، و”الفـن الـذي ينتـج رقميًـا” باسـتخدام الوسـائل 

الحديثـة، وتفـرض عليـه قيـود أكـرب.

وعـىل الرغـم مـن أن عـدًدا قلياً مـن منصـات التواصـل االجتامعي 
اختـار السـامح بنـر املحتـوى اإلباحـي، فقـد اختـار البعـض اآلخـر، ال 
منـذ  الرصيـح  املحتـوى  هـذا  حظـر  و»يوتيـوب«،  »فيسـبوك«  سـيام 
البدايـة، وسـعت هـذه الـركات رسيًعـا إىل إيجـاد حلـول لضـامن عدم 
إغـراق منصاتهـا باملـواد اإلباحيـة، خشـية أن تصبـح غـر مرغـوب فيهـا 

بالنسـبة للمعلنـن.

ومل يكـن محاربـة اإلباحيـة أمـرًا سـهاً، فبغـض النظـر عـن مقـدار 
اسـتثامرات الـركات يف مراقبـة املحتـوى، وجـد نـارشو املـواد اإلباحيـة 
طريقـة لعرضهـا عـىل منصـات التواصـل، ويف النهايـة، شـددت معظـم 
املنصـات عمليـات املراقبـة، وانخفضـت كمية املواد اإلباحيـة، لكن أيًضا 
تـم حظـر الكثـر مـن األشـياء األخـرى بالتبعيـة، مثـل املحتـوى املتعلق 
مبعلومـات الصحـة الجنسـية، وذلـك بسـبب اسـتخدام تقنيـات ترشـيح 

النطاق. واسـعة 

اآلالت بدل البشر:
يتـم اسـتخدام املعالجـة اآللية بشـكٍل متزايـد لفرض سياسـات املحتوى 
التـي تحددهـا منصـات التواصـل االجتامعـي، لكـن عـىل الرغـم مـن 
جميـع التطـورات التـي تحققـت يف تطويـر التقنيـات اآلليـة، ال تـزال 
خوارزميـات التعلـم اآليل الحاليـة تعـاين بعـض اإلشـكاليات يف تحديـد 
الفـروق الدقيقـة بـن املفاهيـم، كـام أن خوارزميات التعلـم اآليل تتعلم 
مـن مدخـات البيانـات. بالتـايل، فـإن الـذكاء االصطناعـي يعكـس نظرة 

مـن قامـوا بإنشـائه، ولذلـك ميكـن أن يكـون متحيـزًا أو متييزيًـا.

فيـام يتعلـق مبراقبـة املحتـوى املكتـوب أو املسـموع، فإن املشـكلة 
الواضحـة أن الـركات ببسـاطة ال تسـتثمر نفـس القـدر مـن املـوارد 
يف اللغـات غـر الرئيسـية، كـام تفعـل يف اللغـة اإلنجليزيـة، واإلسـبانية، 
والفرنسـية، وعـدد قليل مـن اللغات األخرى، ويف بعـض الحاالت، تفتقر 

متاًمـا إىل دعـم لغـات معينة، وهـذا بالطبع له تأثر عـىل كل من فعالية 
املراقبـة اآلليـة والبرية.

إن الخوارزميـات ببسـاطة ال ميكنهـا أن تتيـح االسـتغناء عـن الخـربة 
البريـة، فبمجـرد أن تخـرج رشكات التواصـل االجتامعـي البـر مـن 
املعادلـة وتـرتك زمـام األمـور لـآالت، فـا ميكـن تصـور نوعيـة املعايـر 

الثقافيـة التـي سـيؤدي ذلـك إىل انتشـارها يف املسـتقبل.

انتشار الكراهية:
بحلول عام 2017، اسـتخدمت مواقع »فيسـبوك« و»تويرت« و»يوتيوب« 
سياسـات تحظـر معظم أشـكال خطـاب الكراهية، وهي سياسـات نادًرا 
ما يتم تفسـرها أو تطبيقها بشـكل متسـق، فعىل سـبيل املثال، يف حن 
أن املحتـوى الـذي يدافـع بشـكل صارخ عن النازية سـيتم إزالته بشـكل 
شـبه مؤكـد إذا تـم اإلباغ عنـه، فإن الخطـاب املعادي للمسـلمن قد ال 

يُعامل بنفـس الطريقة.

مشـكلة خطـاب  معالجـة  مـن  بـدالً  أنـه  هنـا،  باملاحظـة  جديـر 
الـركات إىل أدوات  التـي تتطلبهـا، لجـأت معظـم  بالدقـة  الكراهيـة 
املراقبـة اآلليـة التـي ال ميكنهـا التمييـز بن الفـروق الدقيقـة التي تحدد 

الكراهيـة. خطـاب 

وال تكمـن مشـكلة املنصـات – وفًقـا للكاتبـة- يف أنهـا تسـمح ألي 
شـخص أن يقـول مـا يشـاء، ولكـن يف أنهـا مصممـة لتحقيـق الدخـل 
واالسـتفادة مـن كل محتـوى يحقـق شـعبية، حتـى ولـو كان يدعـو إىل 
اإلبـادة الجامعيـة، وهـو مـا يفرس سـبب تأخـر رشكات وسـائل التواصل 
االجتامعـي يف كثـر مـن األحيـان عندمـا يتعلـق األمـر بالتـرصف بشـأن 
خطـاب التحريـض والكراهيـة. لذلـك، تـرى الكاتبـة أنـه يجـب معالجة 
دور املنصـات يف انتشـار ظاهـرة خطـاب الكراهيـة، ويف الوقـت ذاتهـا 
حـل املشـكلة مـن جذورها يف املنـازل ويف الفصول الدراسـية، ويف أروقة 

لسلطة. ا

متطلبات فورية:
أظهـرت جائحـة »كوفيـد19-« أن رشكات التواصـل االجتامعـي أصبـح 
لديهـا اإلرادة لفـرض رقابـة عىل أشـكال معينة من التعبـر، ولعل أفضل 
 ”Plandemic“ دليـل عـىل ذلـك هـو اختفـاء مقطـع فيديـو يسـمى
كان يـروج للعديـد مـن االدعـاءات الكاذبـة حـول فـروس كورونـا. فقد 
سـارعت مواقـع »يوتيـوب« و»فيسـبوك« و»تويـرت« لحـذف الفيديـو، 
وهـو مـا اعتـربه بعـض املراقبـن دليـاً عـىل أن الـركات كانـت قـادرة 
ذلـك  مـع  لكنهـا  الوقـت.  طـوال  الضـار  املحتـوى  مـع  التعامـل  عـىل 
اختـارت عـدم القيـام بذلـك، حيـث ركـزت انتباههـا عـىل األشـياء التـي 
يفرضـوا  أن  منهـم  القويـة  الكيانـات  مـن  وغرهـا  الحكومـات  أرادت 

الرقابـة عليهـا.

 أشـارت الكاتبـة إىل أن هنـاك تغيـرات يجب عـىل رشكات التواصل 
االجتامعـي إجراؤهـا عـىل الفـور، مـن أبرزها االفصـاح والشـفافية حول 
االعـرتاض عـىل  للرقابـة، وضـامن حـق كل مسـتخدم يف  مـا تخضعـه 
عمليـات إزالـة املحتـوى، كـام يجب عـىل الـركات تزويد املسـتخدمن 
بهـا  املـوىص  املحتـوى  خوارزميـات  تغذيـة  كيفيـة  حـول  مبعلومـات 
بالبيانـات، والحصـول عـىل موافقـة مـن املسـتخدم بشـأن بياناتـه التـي 
يتـم اسـتخدامها، ومنـح املسـتخدمن املزيـد مـن الخيـارات حـول مـا 
يرونـه خـال تصفحهـم. كـام ينبغـي أيًضـا أن تعمـل فـوًرا عـىل إرشاك 
املجتمـع املـدين يف صنـع السياسـات بشـفافية، وإجـراء تدقيـق كامـل 
لتقييـم مـدى توافـق السياسـات الحاليـة مـع معايـر حقـوق اإلنسـان 

وإجـراء التغيـرات حيثـام كان ذلـك رضوريًـا.
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شــهد العــامل طــوال األلفيــة املاضيــة، 
خاصــة يف القرنــن املاضيــن، أفــكاًرا غــر 
عاديــة يف أغلــب املجــاالت اإلنســانية من 
الطــران العابــر للقــارات إىل عاج الســل، 
واخــرتاع التلفزيــون، وصناعــة الســيارات، 
ــكا الكــم،  ــة، وميكاني واإلضــاءة الكهربائي
الوراثــة،  وعلــم  املدنيــة،  والحقــوق 
الجــاز،  وموســيقى  النوويــة،  والطاقــة 
وزرع األعضــاء، وعــرص إطــاق القمــر 
ــا إذا  ــر. أم ــك الكث ــر ذل ــي، وغ الصناع
اختافًــا  ســنجد  اآلن،  لواقعنــا  نظرنــا 
الجميــع  فاليــوم  األفــكار،  طبيعــة  يف 
ــن  ــة م ــكار االصطناعي ــىل األف ــد ع يعتم
ــا الرقميــة يف مختلــف  خــال التكنولوجي

املجــاالت. 

تســاءل مايــكل باســكار يف كتابــه 
األفــكار  مســتقبل  البريــة:  “حــدود 
الكبــرة يف زمــن التفكــر املحــدود” عــن 
أســباب تباطــؤ وتــرة تدفــق األفــكار 

الكبــرة التــي تســاهم يف تقــدم البريــة، ويعنــي الكاتــب باألفكار 
بـ”الكبــرة”، أي تلــك التــي متثــل طفــرة تغــر حيــاة البــر، وتؤثــر 
ــر  ــدود الب ــار ح ــن انحس ــب ع ــدث الكات ــتقبل. تح ــىل املس ع
ــا، موضًحــا أن مفهــوم الحــدود البريــة يشــمل أكــر بكثــر  حاليً
مــن املعرفــة وحدهــا، فهنــاك اكتشــافات واخرتاعــات اســتطاعت 
ــة  ــوًرا لكيفي ــا تص ــدم أيًض ــام ق ــل، ك ــري هائ ــدم ب ــداث تق إح

ــتقبل. ــرة يف املس ــكار الكب ــق األف ــادة تدف إع

ثورة في األفكار: 
لقــد مــرت البريــة بثــورة كبــرة يف األفــكار، مل يكــن هنــاك 
ــة  ــة املاضي ــوال األلفي ــة ط ــخ البري ــان، وكان تاري ــدود لإلنس ح
مليئــا باالكتشــافات واإلنجــازات، وكأنهــا جــزء طبيعــي مــن النظــام 
ــدة  ــر بع ــرة مت ــكار الكب ــب إن األف ــح الكات ــد أوض ــري. وق الب
مراحــل منفصلــة، لتصبــح يف النهايــة إنجــازًا بريًــا تســتمر أثــاره 

ــيل: ــام ي ــل هــذه املراحــل في ــر العصــور، وتتمث عــىل م

- مرحلــة التصــور: مثلــام حــدث مــع نيوتــن، عندمــا كان يراقــب 
شــجرة التفــاح، حتــى توصــل إىل قانــون الجاذبيــة.

ــي  ــة الت ــذ: وهــي املرحل ــة التنفي - مرحل
وعرضهــا  الفكــرة  تفعيــل  بهــا  يتــم 
ــإذا ظــل التصــور يف  ــامل، ف وإظهارهــا للع

الــرأس، فلــن يكــون اخرتاًعــا.

- مرحلــة التســويق: ترجــع أهميــة هــذه 
ــي أو  ــة يف انتشــار الفكــرة أو التبن املرحل

القبــول عــىل نطــاق واســع.

مل ينكــر الكاتــب الــدور الــذي تلعبــه 
الصدفــة يف معظــم االكتشــافات، عــىل 
ســبيل املثــال ابتكــر روبــرت كــوخ مــزارع 
بكتريــة بعــد أن تــرك بطاطــس بالخــارج 
كولومبــوس  اكتشــف  كــام  لتتعفــن، 

ــة.  ــق الصدف ــن طري ــكا ع أمري

عواقب التباطؤ: 
تســـاءل الكاتـــب مـــا نـــوع البيئـــات 
االجتامعيـــة التـــي تـــؤدي إىل ظهـــور 
األفـــكار أو متنعهـــا، ومـــا هـــي الحوافـــز 
واملؤسســـات التـــي تشـــكلها؟ هنـــاك 
ـــي إىل  ـــم، لتنته ـــار حضارته ـــهدت انهي ـــعوب ش ـــن الش ـــد م العدي
األبـــد، وذلـــك عندمـــا اعتقـــدوا أن الحيـــاة مســـتقرة، فتوقفـــوا عـــن 
ـــر  ـــات؛ وتغ ـــر واألزم ـــت املخاط ـــذ تراكم ـــر، حينئ ـــر والتطوي التفك
ــتغال  ــم اسـ ــت، وتـ ــة وتآكلـ ــورت الرتبـ ــوأ، وتدهـ ــاخ لألسـ املنـ
املـــوارد إىل حـــد تناقـــص العوائـــد قبـــل االنهيـــار. ويف هـــذه األثنـــاء 
كانـــوا محارصيـــن ثقافيـــاً، غـــر قادريـــن عـــىل التعـــرف بشـــكٍل 
ـــم مل  ـــر أنه ـــن األم ـــا. مل يك ـــل معه ـــاكل أو التعام ـــىل املش ـــل ع كام
ـــل  ـــكل؛ ب ـــت تتش ـــي كان ـــروا املشـــكات الت ـــاء أو مل ي ـــوا أذكي يكون

كانـــوا مجرديـــن مـــن الحلـــول.

ـــر  ـــة مخاط ـــرًا مجموع ـــرت مؤخ ـــبق، ظه ـــا س ـــىل م ـــا ع تأسيًس
تهـــدد البريـــة، منهـــا: تغـــر املنـــاخ العاملـــي، ومقاومـــة 
الفروســـات للمضـــادات الحيويـــة، ونضـــوب املـــوارد الطبيعيـــة 
مـــن امليـــاه العذبـــة واملعـــادن األرضيـــة النـــادرة والرتبـــة الســـطحية 
ـــرض  ـــار م ـــتمرار انتش ـــادي، واس ـــو االقتص ـــف النم ـــة، وتوق الخصب
ـــن 17  ـــر م ـــخيص أك ـــم تش ـــة يت ـــدول املتقدم ـــي ال ـــان. فف الرسط
مليـــون مريـــض بالرسطـــان كل عـــام، ومـــن املتوقـــع أن يرتفـــع 
هـــذا الرقـــم إىل 27.5 مليـــون بحلـــول عـــام 2040 ومـــع ذلـــك، 

مأزق التباطؤ:
مستقبل “األفكار الكبيرة” في زمن التكنولوجيا الرقمية
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Michael Bhaskar, Human Frontiers: The Future of Big Ideas in an Age of Small Thinking, The MIT 
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حتـــى وقـــت قريـــب، مل يكـــن لـــدى علـــم األورام ســـوى ثـــاث 
ــايئ-  ــاج الكيميـ ــعاع والعـ ــة واإلشـ ــية، الجراحـ ــات رئيسـ عاجـ
أي “الجـــرح والحـــرق والســـم”، كـــام أن العديـــد مـــن األدويـــة 
باهظـــة الثمـــن لهـــا ســـجل ســـيئ، وكل العاجـــات لهـــا آثارهـــا 

الجانبيـــة.

عـــىل الجانـــب اآلخـــر، ظهـــر شـــكل مـــن أشـــكال العـــاج 
ــداث  ــدة بإحـ ــات الواعـ ــن العاجـ ــرب مـ ــذي يعتـ ــي، والـ املناعـ
ثـــورة يف “الحـــرب عـــىل الرسطـــان”، حتـــى أن بعـــض الباحثـــن 
ـــتغر  ـــول س ـــة تح ـــاره نقط ـــلن، واعتب ـــاف البنس ـــا باكتش يقارنونه
ـــب أن  ـــرى الكات ـــن ي ـــر. ولك ـــاة الب ـــر حي ـــد وتغ ـــال إىل األب املج
العـــاج املناعـــي ليـــس اخرتاًعـــا مفاجئًـــا مثـــل قصـــص النجـــاح 
ـــاوالت  ـــن املح ـــوًدا م ـــوًدا وعق ـــر عق ـــتغرق األم ـــد اس ـــرى، فق األخ
ـــوث  ـــل البح ـــن متوي ـــة م ـــات الهائل ـــن الكمي ـــك ع ـــة، ناهي البائس

وجهودهـــا. 

األفكار االصطناعية: 
تعـــد الحوســـبة الكموميـــة فًنـــا ناشـــئًا لكنـــه رسيـــع التطـــور، 
حيـــث تســـتثمر مؤسســـات مثـــل Google وIBM املليـــارات 
لتحقيـــق “التفـــوق الكمـــي”، وهـــي النقطـــة التـــي تبـــدأ فيهـــا 
ــتحيلة  ــابات مسـ ــراء حسـ ــة يف إجـ ــر الكموميـ ــزة الكمبيوتـ أجهـ
ــات  ــة تداعيـ ــبة الكموميـ ــيكية. وللحوسـ ــزة الكاسـ ــىل األجهـ عـ
يف مجـــاالت متنوعـــة مثـــل: الكيميـــاء، والتشـــفر، واملـــواد، 

واملســـتحرضات الصيدالنيـــة، واملاليـــة، واللوجســـتية.

ـــي  ـــة الت ـــكار الحديث ـــض األف ـــر بع ـــن ذك ـــب ع ـــل الكات مل يغف
ظهـــرت مؤخـــرًا مثـــل Google map وZoom وMinecraft و

Spotify، والتـــي اعتمـــدت بشـــكل أســـايس عـــىل التكنولوجيـــا 
ـــن  ـــورة م ـــل ث ـــدث اآلن ميث ـــا يح ـــب أن م ـــد الكات ـــة. ويعتق الرقمي
التحديـــث واالبتـــكار الهامـــي. فعـــىل ســـبيل املثـــال يف مجـــال 
السياســـة، ال يوجـــد تصـــور جديـــد جـــذري أو طمـــوح للعـــامل 
ــج  ــم الربامـ ــة، فمعظـ ــية الحاليـ ــم السياسـ ــن املفاهيـ ــور مـ يطـ
ــن  ــف أو تحسـ ــدف إىل تكييـ ــات تهـ ــات واأليديولوجيـ والسياسـ

النظـــام الحـــايل. 

وتفـــاءل الكاتـــب بـــأن تطبيـــق الـــذكاء االصطناعـــي ميكـــن 
ـــام،  ـــكل ع ـــة، وبش ـــنوات القادم ـــاًم يف الس ـــا حاس ـــق تقدًم أن يحق
يركـــز املجـــال اآلن عـــىل مناهـــج Machine Learning يف حـــل 
ـــدرة الحســـابية،  ـــع التطـــور وازدهـــار الق املشـــكات األساســـية. وم
تـــزداد أيًضـــا القـــدرة عـــىل رؤيـــة أشـــياء جديـــدة يف البيانـــات، 

ـــري. ـــدود اإلدراك الب ـــاوز ح ـــا يتج مب

ـــر،  ـــي خط ـــف تاريخ ـــة يف منعط ـــب أن البري ـــح الكات وأوض
ـــم  ـــن عل ـــة؛ م ـــر عادي ـــدة غ ـــازات جدي ـــافات وإنج ـــاك اكتش فهن
األحيـــاء الكمـــي، والتكنولوجيـــا النانويـــة، والهندســـة املعامريـــة 
البارامرتيـــة، وعلـــم فلـــك الكواكـــب الخارجيـــة إىل حوكمـــة وحـــدة 
الدفـــع، وblockchain والعـــوامل االفرتاضيـــة. ولكـــن بعـــد هـــذه 
ـــة  ـــن حال ـــاين م ـــا نع ـــة أصبحن ـــات املتاحق ـــافات واالخرتاع االكتش
ـــي  ـــاد الت ـــامء والنق ـــض أراء العل ـــب بع ـــرز الكات ـــا أب ـــود. وهن رك
ـــرة”. ـــة كب ـــة فكري ـــش وســـط “مجاع ـــا نعي ـــا حاليً تلخصـــت يف إنن

مسارات محتملة:
ــول،  ــازال مجه ــرة م ــكار الكب ــتقبل األف ــب إىل أن مس ــار الكات أش

ــد يكــون: ــة ملــا ق ــه وضــع ثــاث مســارات محتمل لكن

الـذي  تشـاؤًما،  األكـر  املسـار  وهـو  الطويـل:  الشـفق  1- مسـار 
يسـبق املغيـب واالنهيـار. فقـد أصيبـت الحضـارات مـراًرا وتكـراًرا 
بالنكسـات مـن خـال الصدمـات الخارجية مثل: املجاعـة أو املرض 
أو الغـزو. وقـد تكـون البريـة فريسـة ألي مـن هـؤالء، حتـى لـو 
كانـت األدوات املوجـودة ملكافحتهـا أفضـل بكثر. ودلـل عىل ذلك 
بسـقوط اإلمرباطوريـة الرومانيـة عـىل يـد الربابـرة، عندمـا سـارت 
اإلمرباطوريـة منحطـة ومختلـة وظيفيًـا بشـكٍل متزايد، مـام جعلها 
فريسـة يسـرة للربابـرة الشـاملين، وبذلـك أُنهى العرص الكاسـييك 

وبـر مبـا كان يُعـرف سـابًقا باسـم العصـور القدميـة املتأخـرة.

ــدث يف  ــد يحـ ــا قـ ــرتايض ملـ ــيناريو افـ ــب سـ ــع الكاتـ ووضـ
حـــال اســـتمرار حالـــة الركـــود وعـــدم قـــدرة األدوات الجديـــدة 
ـــة  ـــة، فيتصـــور أن تســـتمر إنتاجي ـــاذ البري ـــوب إلنق ـــاء باملطل الوف
ــدة  ــات األدوات الجديـ ــر الصعوبـ ــاض، وتؤخـ البحـــث يف االنخفـ
إىل أجـــل غـــر مســـمى، وأن تصبـــح األفـــكار الجديـــدة الكبـــرة 
ــية  ــة السياسـ ــا التجربـ ــة، أمـ ــم الثقافـ ــن، وتتعاظـ ــة الثمـ باهظـ
ـــص عـــدد الســـكان،  ـــة، كـــام يتقل ـــة باملخاطـــر للغاي ـــح محفوف تصب
ويقـــرتب االقتصـــاد العاملـــي مـــن الصفـــر خاصـــة مـــع التغـــر 

املناخـــي. 

2- اليوتوبيــا الجديــدة: وهــو املســار األكــر تفــاؤال، حيــث افــرتض 
ــن  ــد م ــث ال يوج ــايل، حي ــكل مث ــور بش ــر األم ــب أن تس الكات
ــط  ــينات يف من ــة تحس ــن رؤي ــا م ــبب مينعن ــة س ــة النظري الناحي
الحيــاة تعــادل تلــك التــي حدثــت يف القــرون األخــرة. مــع األخــذ 
يف االعتبــار أن العــامل النامــي منشــغل يف ســد الفجــوة بينــه وبــن 
ــربى يف  ــارات الك ــع الحض ــل جمي ــة، وتعم ــات املتقدم االقتصادي
حــدود املعرفــة. فيمكــن أن نكــون عــىل أعتــاب ثــورة جديــدة يف 
األدوات والتكنولوجيــا مثلــام حــدث يف أواخــر القــرن التاســع عــر 
ــبة  ــي، والحوس ــذكاء االصطناع ــل ال ــن مث ــرن العري ــل الق وأوائ
الرتكيبــة،  والبيولوجيــا  األبعــاد،  ثاثيــة  والطباعــة  الكموميــة، 
الكمبيوتــر  التــي تربــط أجهــزة  العصبــي  الرابــط  وواجهــات 

ــة.  ــة البري واألدمغ

ــفرت  ــا أس ــاؤل، م ــو للتف ــا يدع ــب إىل أن م ــار الكات ــام أش ك
ــداد  ــل اإلم ــاج ساس ــث أدت إىل اندم ــا حي ــة كورون ــه جائح عن
حــول العــامل لتوفــر اللقاحــات ملواجهــة الجائحــة والحفــاظ عــىل 

ــة. البري

3- املســار الضبــايب أو املحايــد: يُشــر هــذا املســار إىل وجــود توليد 
لألفــكار ولكــن مبعــدل بطــيء، وأن نتائــج هــذه األفــكار مجهولــة 
ــرب  ــأن الغ ــاب ب ــذا الكت ــة له ــرة املركزي ــل الفك ــب. وتتمث العواق
ــل نفــس األشــياء  ــه يفع ــل، ألن ــق القلي ــرًا ويحق ــا كث ــق حاليً ينف
ــا مــن  بنفــس الطريقــة، مــراًرا وتكــراًرا، وقــد يكــون مزيًجــا عامليً
ــن  ــدة م ــة جدي ــاج مجموع ــود إلنت ــذا الرك ــيكرس ه ــكار س األف
ــع يف  ــارع أوس ــؤدي إىل تس ــن أن ت ــا ميك ــي بدوره األدوات، والت

ــرة.  ــكار الكب ــاج األف إنت
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مقترحات للمستقبل:
ــرة  طــرح الكاتــب بعــض املقرتحــات إلعــادة تدفــق األفــكار الكب

ــق مســتقبل أفضــل: وتحقي

ــث  ــات البح ــع عملي ــود يف جمي ــد الجه ــام: توحي ــد امله 1- تحدي
ــام  ــات. مثل ــر والتحدي ــة باملخاط ــت محفوف ــام كان ــر مه والتطوي
ــدة  ــات املتح ــررت الوالي ــا ق ــينات عندم ــة الخمس ــدث يف بداي ح
ــا،  ــيس ناس ــي لتأس ــج القوم ــن النات ــزء م ــص ج ــة تخصي األمريكي
 ،GPS ــي ــع العامل ــد املواق ــام تحدي ــا اكتشــفت نظ ــي بدوره والت
ــت،  ــول اإلنرتن ــاعدت يف دخ ــة، وس ــراف الصناعي ــت األط واخرتع

ــاث. ــود واألبح ــم الجه ــة تعاظ ــك نتيج ــاء ذل ج

2- تعــدد التجــارب: إجــراء املزيــد مــن التجــارب، وخلــق مســاحة 
تنظيميــة للتجــارب املحفوفــة باملخاطــر، وليــس ســحقها مــن 
قبــل العديــد مــن اللجــان أو مــن خــال االحتيــاط الزائــد أو ثقــل 

ــح املكتســبة. املصال

3- إحــداث ثــورة يف التعليــم: ال يوجــد مجــال لانتظــار واالكتفــاء 
ــي  ــوم الت ــس العل ــىل تدري ــرص ع ــب الح ــق، يج ــم الحقائ بتقدي
تســاعد الطــاب عــىل التعلــم واالستكشــاف بأنفســهم، وتأهيلهــم 
إىل التفكــر املســتقل، مبــا يســمح للطــاب بتجميع الخيوط بشــكل 
ــل،  ــات العم ــج مجموع ــاع منه ــا اتب ــم أيًض ــن امله ــتباقي. وم اس
بحيــث يســاعد الطــاب بعضهــم البعــض مــام يضاعــف مكاســبهم 

املعرفيــة ثــاث مــرات أكــر. 

قيــام  فكــرة  يعكــس  مــا  وهــو  األفــكار:  تحفيــز جميــع   -4
التــي  للمؤسســات  تحفيزيــة  مكافئــات  بتقديــم  الحكومــات 

املجتمــع. تواجــه  التــي  املشــاكل  حــل  تســتطيع 

ــىل  ــر، فع ــوف باملخاط ــا محف ــكار دامئً ــا: إن االبت ــن مقداًم 5- ك
ــت  ــي أدخل ــو -الت ــيل مونتاج ــاري ورت ــيدة م ــال، الس ــبيل املث س
التلقيــح ضــد الجــدري إىل بريطانيــا- جربتــه أوالً عــىل ابنهــا. 
ــام  ــدر إله ــذي كان مص ــال، وال ــو ليلينث ــران أوت ــد الط ــا رائ وأيض
رئيــيس لألخويــن رايــت التخــاذ قــرارات متعلقــة لعمــل أول رحلــة 

ــه. ــر حــادث بإحــدى طائرات ــىل أث ــوىف ع ــذي ت طــران – ال

ــة يف  ــات الحاليـ ــىل أن االضطرابـ ــب عـ ــد الكاتـ ــا، يؤكـ ختاًمـ
ـــاء، يجـــب االســـتفادة منـــه يف إعـــادة التفكـــر  العـــامل وانتشـــار الوب
ــد الحلـــول. فالتقـــدم  ــر تتولـ الطمـــوح، حيـــث أن مـــن املخاطـ
ـــرة  ـــا بوت ـــرة وتنفيذه ـــكار الكب ـــور األف ـــة تص ـــاء نتيج ـــري ج الب
متســـارعة، حيـــث توســـعت أفـــاق املعرفـــة وأصبحـــت القـــوى 
األساســـية مثـــل الطاقـــة والتطـــور قابلـــة للتتبـــع، وبـــدأ لغـــز 
ـــربت  ـــن، حـــول أل ـــرن العري ـــة الق ـــد نهاي ـــار. فبع املـــرض يف االنهي
أينشـــتاين الفئـــات األساســـية مثـــل الزمـــان واملـــكان إىل فئـــات 
ــه  ــح الرتفيـ ــورة، وأصبـ ــة لثـ ــت الثقافـ ــاس، وخضعـ ــة للقيـ قابلـ
ـــة،  ـــة واقع ـــة حقيق ـــج اإلذاعي ـــون والربام ـــن التلفزي الجامهـــري، م
يف حـــن تـــم إعـــادة تعريـــف طبيعـــة الفـــن بشـــكل تدريجـــي، 

مـــن االنطباعيـــة إىل التعبريـــة التجريديـــة.
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