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ّ
سؤال القرن :أي عالم سينتصر؟
حسام مطر *
خصصت مجلة «فورين أفيرز» عدد تموز/
ّ
للتقصي عــن س ــؤال «فــي ّ
أي عــالــم نحن
آب
نعيش»؟ وتعكس األعــداد األخيرة للمجلة،
بــاإلضــافــة إلــى مـنـشــورات جملة مــن مراكز
ال ـ ــدراس ـ ــات واملـ ـطـ ـب ــوع ــات األم ـي ــرك ـي ــة ذات
االتـ ـجـ ــاه ال ـل ـي ـب ــرال ــي ،ع ـم ــق ال ـق ـل ــق ال ـســائــد
عـلــى الـنـظــام الــدولــي الـلـيـبــرالــي الـحــالــي أو
م ــا ي ـعــرف بـنـظــام م ــا بـعــد ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الثانية .وتسود هذه األوساط كتابات حول
أزمــة الليبرالية الحالية في النظام العاملي
ونقاشات حول ما إذا كانت هذه مجرد أزمة
عــابــرة اع ـتــادت الليبرالية عـلــى تـجــاوزهــا،
أم أنـهــا تــواجــه شيئًا غير مـسـبــوق ،وتاليًا
كيفية االستجابة ومــا هي البدائل املمكنة
للنظام الحالي إن كــان ال بــد مــن بــديــل .في
الجواب عن السؤال أعــاه ،تعرض «فورين
أفـ ـ ـي ـ ــرز» سـ ـت ــة عـ ــوالـ ــم يـ ـص ــح ال ـ ـقـ ــول إن ـه ــا
متفاعلة ومتداخلة ،وغالبًا متضاربة ،إال
أن مــا يجمعها فــي الـغــالــب هــي أنـهــا تنبئ
بمستقبل مقلق للبشرية.
ً
ّ
يتغير الالعبون،
أوال ،لدينا «العالم الواقعي:
لكن تبقى اللعبة» (ستيفان كوتكني) ،وفي
هــذا العالم هـنــاك قــواعــد موضوعية ثابتة
حيث الصراع هو األصــل ،والسعي للنجاة
واألمـ ــن وال ـق ــوة هــو م ــراد الـجـمـيــع .ويـعــود
هــذا «العالم» للصعود بعدما ظن كثيرون
أن العوملة والليبرالية تجاوزت حقبة لعبة
«الجيوبولتيك» وصراعات القوى الكبرى.
بـنـ ً
ـاء عليه ،فــأحــداث هــذا الـعــالــم ستقودها
سياسات القوى الكبرى ،ولذا فإن مسار هذا
الـقــرن مرتبط إلــى حــد بعيد بالشكل الــذي
سيتخذه التنافس الصيني ـ ـ األميركي.
ً
يــرى كوتكني تماثال بني سماح بريطانيا،
مـمـلـكــة ال ـت ـج ــارة الـ ـح ــرة ،ب ـص ـعــود أملــان ـيــا
ال ـتــوس ـع ـيــة ف ــي ب ــداي ــات الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن،
مــع مــا تفعله الــواليــات املتحدة مــع الصني.
بينما لــدى الليبراليني حجة مـضــادة بأن
من شأن دمج الصني في النظام الدولي أن
تقوي االتـجــاهــات الليبرالية داخــل الصني
ُ
ّ
التحول واالندماج السلمي
وتشجعها على
في النظام ،في ظل قيادة الواليات املتحدة.
إال أن م ــا ح ـصــل ،بـحـســب كــوت ـكــن ،ه ــو أن
الصني نجحت فــي بناء اقتصاد سيصبح
أكبر بشكل مستدام من االقتصاد األميركي
مــن دون أن تصبح الـصــن ليبيرالية ومن
دون أن ت ـعــانــي م ــن الـشـمــولـيــة ف ــي الــوقــت
ذاتـ ــه .وه ــذا م ــا يــدفــع ال ـســاســة األمـيــركـيــن
إل ــى ات ـه ــام ال ـص ــن بــأن ـهــا تـسـتـغــل الـنـظــام
الدولي ومؤسساته من دون أن تلتزم بقيمه
وشروطه.
في املقابل ،وقــع الغرب في الشلل الداخلي
بسبب تـجــاهــل نخبته اآلث ــار االجتماعية
واالق ـت ـص ــادي ــة لـلـعــوملــة ف ــي ال ــداخ ــل ،وهــي
أدت إلــى تفجير تناقضات داخلية وقــادت
إلــى ظـهــور الشعبوية والـقــومـيــة .لكن على
ح ــوالت ،فــإن
امل ــدى الـبـعـيــد ،ورغ ــم ه ــذه ال ـت ـ ّ
الديكتاتورية مع قوتها تبقى هشة في حني
مـهـمــا ب ــدت الــديـمــوقــراطـيــة مـثـيــرة للشفقة
تبقى مــرنــة ،يـقــول كــوتـكــن .ثــم إن السماح
بـ ـصـ ـع ــود الـ ـص ــن راف ـ ـقـ ــه صـ ـع ــود أوروب ـ ـ ــا
واليابان والبرازيل والهند وآخرون ،وهؤالء
يفضلون القيادة األميركية .لكن السؤال :هل
ستضرب الصني بمصالح اآلخــريــن عرض
الحائط ألنها تستطيع القيام بذلك؟ وهل
ستقبل أميركا شركاء في القيادة العاملية
ألنه يجب عليها ذلك؟
ال يـ ـ ــرى الـ ـك ــات ــب أن ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ق ـ ـ ــادر عـلــى
أن ي ـخ ـبــرنــا ش ـي ـئــا ع ــن امل ـس ـت ـق ـبــل (بـيـنـمــا
الــواق ـع ـيــون ي ـقــولــون ال ـع ـكــس ألن ال ـتــاريــخ
ع ـن ــده ــم ي ـج ــري بـ ـص ــورة دائ ـ ــري ـ ــة) ،إال أن ــه
يستطيع أن يخبرنا ب ــأن املستقبل ســوف
يفاجئنا .لذا ،ورغم عودة «الجيوبولتيك»،
فإن املخرجات اإليجابية ممكنة ،فالواقعية
ليست محكومة باليأس ،بينما في املقابل
فــإن منتجات الليبرالية والـعــوملــة كالذكاء
االص ـط ـنــاعــي وال ـط ـبــاعــة ال ـثــاث ـيــة األب ـعــاد
وال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة وال ـج ـي ـن ـي ــة ي ـم ـك ــن أن
تحدث انقالبًا في التجارة العاملية وتشيع
ال ـف ــوض ــى ف ــي ال ـع ــال ــم ب ـش ـكــل درام ــات ـي ـك ــي،
يخلص الكاتب.
كــي ال ينفجر ه ــذا الـعــالــم الــواق ـعــي ،أربـعــة
ً
أم ــور ينبغي أن ت ـحــدث :أوال ،عـلــى الـغــرب
أن ينجح فــي تعميم فــوائــد الـعــوملــة (عــالــم
م ـن ـف ـتــح ومـ ـن ــدم ــج) ع ـل ــى غــال ـب ـيــة س ـكــانــه،
وثــانـيــا أن تـحــافــظ ال ـصــن عـلــى صـعــودهــا

السلمي ،وثالثًا على الــواليــات املتحدة أن
تحقق توازنًا سليمًا من الــردع القوي ضد
الصني واستعادة االنتظام محليًا ،ورابعًا
أن تـحــدث نــوعــا مــن مـعـجــزة تـعــالــج قضية
تايوان ،يختم كوتكني.
ثــانـيــا ،لــديـنــا «عــالــم لـيـبــرالــي :الـنـظــام امل ــرن»
(دانـيــال ديــودنــي _ ج .جــون إيكنبري) ،وهو
عالم يعاني من انتكاسات وتراجع وتحديات،
«إال إن النظام العاملي الليبرالي ال يزال متينًا
بـشـكــل مـلـحــوظ ،وه ــذا مــرتـبــط بـنـمــو أشـكــال
االعتماد املتبادل في مجاالت متزايدة تدفع
الجميع للعمل مـعــا وتــزيــد مــن الـحــاجــة إلــى
املنظمات والترتيبات الدولية» .تتعدد أزمات
ال ـعــالــم ال ـل ـي ـبــرالــي ،ح ـيــث وب ـع ــد ع ـق ــود على
اختفائها املفترض فــي الـغــرب ،عــادت القوى
املظلمة للسياسة الـعــاملـيــة ،أي الالليبرالية
والـطـغـيــان والـقــومـيــة والـحـمــائـيــة وم ـجــاالت
النفوذ واملطالبة بتغيير إقليم الدولة ،لتؤكد
نفسها .هذا التراجع العام في الديموقراطية
الليبرالية حول العالم يبدو أنه من عوارض
م ـ ــرض الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـع ــامل ــي الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي .إال أن
الكاتبني ينظران بكثير من األمــل والثقة إلى
مستقبل العالم الليبرالي ألسباب عدة:
 1ـ ـ ـ ل ـي ــس م ـح ـتــومــا أن الـ ـت ــاري ــخ سـيـنـتـهــي
بانتصار الليبرالية ،ولكن الذي ال مفر منه
أن أي نظام عاملي الئق لن يكون إال ليبراليًا.
فالليبرالية «تبقى جذابة ألنها تستند الى
الـتــزام بالكرامة وحــريــة األفـ ــراد» .كما أنها
تغني فكرة التسامح ،وهو أمر ضروري في
ً
عالم يصبح متفاعال ومتنوعًا باطراد ،لكن
ال بد من تقليص انعدام املـســاواة بالعودة
الــى السياسات الديموقراطية االجتماعية
وإقرار ضرائب أكثر تقدمية واالستثمار في
التعليم والبنى التحتية ،فالليبرالية تحوي
بذور خالصها ،يقول الكاتبان.
 -2ب ــال ــرغ ــم مـ ــن الـ ـتـ ـح ــول الـ ـح ــال ــي ،إال أن
اللحظات الثورية غالبًا ما تفشل في إحداث
ت ـغ ـي ـيــر مـ ـسـ ـت ــدام ،ول ـ ــذا م ــن غ ـي ــر ال ــواق ـع ــي
ال ـي ــوم الـتـفـكـيــر ب ــأن س ـن ــوات مـ ـح ــدودة من
الديماغوجية القومية ستؤدي الى تراجع
دراماتيكي لليبرالية.
 -3بعكس ال ـســائــد ،الـكـثـيــر مــن املــؤسـســات
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم لـ ـيـ ـس ــت ل ـ ـي ـ ـبـ ــرال ـ ـيـ ــة ب ــل
«وي ـس ـت ـفــال ـيــة» م ـكــرســة ف ـقــط ل ـحــل مـشــاكــل
الـ ـ ــدول ال ـس ـي ــدة ،س ـ ــواء ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة أو
ال ـش ـمــول ـيــة م ـن ـهــا .ك ـمــا أن عـ ــودة املـنــافـســة
األيــديــولــوجـيــة سـتــدفــع إل ــى تـعــزيــز النظام
الليبرالي وإجراء إصالحات داخلية.
 -4طــاملــا تـعــافــت الــديـمــوقــراطـيــة مــن أزم ــات
نــات ـجــة م ــن ت ـجــاوزات ـهــا ال ــذات ـي ــة .ورغـ ــم أن
مؤسسات النظام الليبرالي الدولي قد تبدو
هشة أحيانًا ،إال أنها لم تنشأ بالصدفة بل
ً
كمنتجات ملـصــالــح عميقة .مـثــا بالنسبة
إل ــى «ال ـن ــات ــو» ،ال تـ ــزال ح ــواف ــز االلـ ـت ــزام به
بالنسبة الى الواليات املتحدة أكبر من تلك
لـلـخــروج مـنــه .كما أن بعض أفـعــال ترامب

وقع الغرب في الشلل
الداخلي بسبب تجاهل
نخبته اآلثار االجتماعية
واالقتصادية للعولمة
في الداخل

الفعلية تــدعــم هــذا الـنـظــام كقصف سوريا
والــوقــوف بــوجــه روسـيــا وال ـصــن .كما أنه
رغــم تــراجــع أمـيــركــا ،ال ي ــزال اآلخ ــرون أكثر
تمسكًا بهذا النظام وإصرارًا على حمايته.
ويـ ـخـ ـل ــص ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــان إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـلــى
إيـمــانـهـمــا ب ــأن الـلـيـبــرالـيــة ت ـج ــاوزت م ــا هو
أخ ـط ــر م ــن ت ــرام ــب وال ـق ــوم ـي ــة وال ـش ـع ـبــويــة،
م ـثــل ال ــرك ــود ال ـع ـظ ـيــم وال ـش ـيــوع ـيــة وح ــرب
امل ـحــاور« ،وال ـحــل الحقيقي للمشاكل اليوم
هــو املــزيــد مــن الليبرالية» .يعكس الكاتبان
إيمانهما بفكرة التقدم التاريخي الليبرالية
وإن ح ــاوال الـظـهــور بشكل أكـثــر تحفظًا من
حتمية «نهاية التاريخ» لفوكوياما .وما بدا
أنه خالصة سهلة على شاكلة «الليبرالية هل
الحل» ،إال أن مزيدًا من الليبرالية كما طرحا
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تعني حكمًا ال ـصــدام مــع امل ـكـ ّـون الرأسمالي
فــي الـتـجــربــة الـغــربـيــة ،أي ال ـص ــدام مــع قــوى
السوق واملال ،وهي مسألة أبعد ما تكون عن
البساطة.
ثالثًا ،لدينا «العالم القبلي :هوية الجماعة
ه ــي ك ــل شـ ـ ــيء» (آيـ ـم ــي تـ ـش ــوا) وهـ ــو عــالــم
صاعد ومصدر قوته األســاســي أنــه مرتبط
ب ــال ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـبـ ـش ــري ــة ،ف ــال ـق ـب ـل ـي ــة غ ــري ــزة
أساسية حيث إن «البشر هم كائنات قبلية
ونـحــن بحاجة إلــى االنـتـمــاء إلــى جماعات،
ول ـهــذا نـحــب ال ـن ــوادي وال ـف ــرق الــريــاضـيــة».
عندما يتصل الناس بمجموعة ما تصبح
هوياتهم مرتبطة بها بقوة أكـبــر» .وتحيل
الكاتبة إلى دراسات عملية تثبت أننا كبشر
نـتـحـ ّـيــز إدراكـ ـي ــا وعـصـبـيــا لـلـجـمــاعــة الـتــي
ننتمي إليها ،وهــذا هــو الجانب املظلم من
الغريزة القبلية.
وبعكس التفاؤل الليبرالي ،تذهب «تشوا»
إلى أنه في السنوات األخيرة عادت القبلية
لتمزق نسيج الديموقراطيات الليبرالية في
الدول املتقدمة .أميركا نفسها بدأت تختبر
في السنوات األخـيــرة هــذه القبلية وهــو ما
ينعكس فــي ديـنــامـيــات سياسية تدميرية
تشبه تلك الـتــي فــي ال ــدول النامية وال ــدول
غ ـيــر ال ـغــرب ـيــة :ص ـع ــود ال ـح ــرك ــات الـقــومـيــة
واإلثنية ،وتراجع الثقة بنتائج االنتخابات
واملـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ،وش ـ ـي ـ ــوع ال ــديـ ـم ــاغ ــوجـ ـي ــة
واملتاجرة بالكراهية وبروز ِر ّدة شعبية ضد
«املــؤسـســة» واألقـلـيــات األجنبية ،وفــوق كل
ذلك ّ
تحول الديموقراطية إلى محرك لقبلية

سياسية صفرية .يحيل الكاتب هذه القبلية
ال ـصــاعــدة فــي أمـيــركــا إل ــى ال ـت ـحــوالت التي
يعانيها األميركيون البيض ،ديموغرافيًا
واقتصاديًا ،ثم التباين االجتماعي والطبقي
املتزايد بني املناطق حيث تستحوذ «نخبة
السواحل» على أغلب عوائد النمو.
وتـنـتـقــد ال ـكــات ـبــة املـحـلـلــن وص ـن ــاع ال ـق ــرار
األمـيــركـيــن أن ـهــم لـطــاملــا ركـ ــزوا فــي فهمهم
ل ـل ـعــالــم ع ـل ــى األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا واالق ـت ـص ــاد
والصراعات السياسية ،وتجاهلوا الهويات
األول ـي ــة لـلـجـمــاعــات ،وتـ ـج ــاوزوا أن الـهــويــة
األهم ليست تلك الوطنية بل اإلثنية واملكانية
والــدي ـن ـيــة واملــذه ـب ـيــة وال ـســال ـيــة .فـهــويــات
ّ
ال ـج ـم ــاع ــات نـ ـ ــادرًا م ــا شــك ـلــت رأي الـنـخـبــة
األم ـي ــرك ـي ــة حـ ــول الـ ـش ــؤون ال ــدولـ ـي ــة ،وه ــذا
مــا أدى إلــى أس ــوأ اإلخـفــاقــات منذ فييتنام
حتى ّ
حربي أفغانستان والعراق .ففي حرب

فييتنام ،لــم يلتفت الـقــادة األميركيون إلى
أن الثروة في جنوب فييتنام كانت تسيطر
ع ـل ـي ـهــا أق ـل ـي ــة إث ـن ـي ــة مـ ــن أص ـ ـ ــول صـيـنـيــة
كانت األكثر استفادة من مـقــاوالت الجيش
األميركي وتوريداته .لم تستفق أميركا إلى
ه ــذا ال ـعــامــل إال بـشـكــل م ـتــأخــر ف ــي ال ـعــراق
حــن أدرك الـجـيــش األم ـيــركــي أن «املجتمع
الـعـشــائــري يمثل الـصـفــائــح التكتونية في
ال ـ ـعـ ــراق والـ ـت ــي ي ـس ـت ـقــر ف ــوق ـه ــا ك ــل ش ــيء»
ّ
التحول األميركي
(الجنرال جون اآلن) .هذا
س ــاه ــم فـ ــي نـ ـج ــاح ت ـج ــرب ــة «ال ـ ـص ـ ـحـ ــوات»،
بحسب ما ترى «تشوا».
رابـعــا ،عــادت لتتجلى نـبــوءات مــاركــس في
«عالم ماركسي :ماذا تتوقع من الرأسمالية»
(روب ـ ــن مــاغ ـيــز) ح ـيــث ت ـتــزايــد ف ــي أمـيــركــا
وأوروب ـ ـ ـ ــا الـ ــام ـ ـسـ ــاواة وتـ ـت ــراج ــع األج ـ ــور
وتتضخم أربــاح الشركات وتضمر الطبقة
ُ
ال ــوس ـط ــى وتـ ـجـ ــوف ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة الـتــي
يجري استبدالها بحكم التكنوقراط لنخب
معوملة .فرغم نهضة الـغــرب خــال سنوات
م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب ال ـث ــان ـي ــة ،إال أن امل ـصــالــح
االقـتـصــاديــة ل ــرأس امل ــال (ال ـس ــوق) ّ
روض ــت
التنظيم السياسي للناس (الدولة) وال تزال
هذه املعضلة قائمة.
ال ـت ـح ــدي ال ـي ــوم ه ــو ال ــوص ــول إلـ ــى مــامــح
القتصاد مختلط قادر على تأمني ما أنجزه
ال ـع ـص ــر ال ـ ّـذهـ ـب ــي .ب ـح ـســب الـ ـك ــات ــب ،وه ــذا
يستلزم تبني روح ماركس أي االعتراف بأن
األسواق الرأسمالية يمكن أن تكون الترتيب
االجتماعي األكثر ديناميكية الذي أنتج من
قـبــل ال ـب ـشــر .وه ــذه الــديـنــامـيـكـيــة تـعـنــي أن
تحقيق أه ــداف املـســاواة يستلزم تعديالت
م ــؤس ـس ــات ـي ــة جـ ــديـ ــدة م ــدع ــوم ــة ب ــأش ـك ــال
جــديــدة مــن السياسات وتــرويــض األســواق
وإع ــادة إحـيــاء الديموقراطية االجتماعية،
وهذا لن يحصل بسياسات من املاضي.
خ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا ،ن ـ ـ ـحـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوغ «عـ ـ ــالـ ـ ــم
ً
الـتـكـنــولــوجـيــا :أهـ ــا ف ــي ال ـث ــورة الــرقـمـيــة»
(ك ـي ـفــن دروم) ،ح ـيــث ي ــدخ ــل ال ـع ــال ــم فجر
الثورة الصناعية الثانية أي الثورة الرقمية
وال ـتــي سـيـكــون تــأثـيــرهــا أعـظــم مــن الـثــورة
الصناعية األولــى للقرن التاسع عشر التي
سمحت بصعود طبقة وسـطــى مــع ضغط
حـقـيـقــي ألج ــل الــدي ـمــوقــراط ـيــة .إال أن هــذه
الثورة ،بحسب الكاتب ،لم تبدأ بعد ،فحتى
اآلن هــي ابتكرت ألعابًا إلكترونية أفضل،
ً
لكنها سـتـبــدأ فـعــا حــن ت ــزداد اإلنتاجية

الكلية لالقتصاد العاملي .ما قد ّ
يغير األمور
هو مسألة الذكاء االصطناعي والذي يتقدم
بثبات ،ولكن مــا زلنا فــي مرحلة املخاض،
ولنتجاوزها هناك حاجة إلى أجهزة بقوة
ال ــدم ــاغ ال ـب ـش ــري وبــرم ـج ـيــات قـ ـ ــادرة على
التفكير باقتدار.
بـعــد ع ـقــود مــن اإلح ـب ــاط ،الـجــانــب املتعلق
ـزة ( )hardwareعلى وشــك التحقق
بــاألجـهـ َّ
حيث تــوفــر جهاز كومبيوتر بقوة الدماغ
الـبـشــري لـكــن حجمه ي ـعــادل مـســاحــة غرفة
وبكلفة  200مليون دوالر ويستهلك كهرباء
بـكـلـفــة  5م ــاي ــن دوالر س ـن ــوي ــا .أمـ ــا على
صعيد البرمجيات فاألمور أكثر ضبابية،
ولكن العلماء ( %50توقعوا ذلك) متفائلون
ويعتقدون أنهم سينجزون برمجية قادرة
على أداء كــل املـهــام البشرية بحلول 2060
أو  .2045حينها ستؤدي هــذه األجـهــزة كل

ال بد من ثورة
أخالقية وفلسفية
النظر إلى الوجود
في
ُ
اإلنساني توازن ثورة
التكنولوجيا الجارية

األنشطة البشرية مــن كتابة الــروايــات إلى
إج ـ ــراء الـعـمـلـيــات ال ـجــراح ـيــة بـشـكــل أس ــرع
وأم ـهــر وبــالــدخــول إل ــى كــل أش ـكــال املـعــرفــة
ف ــي ال ـعــالــم .ه ــذه ال ـث ــورة الــرقـمـيــة ستكون
األعـظــم فــي تــاريــخ البشرية بحيث ستبدو
كل التحوالت األخرى مزيفة باملقارنة.
فـ ــي ك ـت ــاب ــه «ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ـظ ـم ــى فـ ــي ال ــذك ــاء
وسـ ـلـ ـيـ ـك ــون ف ــال ــي
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي :الـ ـص ــن ِ
والنظام العاملي الجديد» يشير كاي -فو لي،
أحد أبــرز خبراء الذكاء االصطناعي اليوم،
إل ــى ن ـجــاح ال ـصــن فــي تـحــويــل الـتـعــامــات
املــالـيــة إل ــى الـهــواتــف الــذكـيــة ( 18تريليون
دوالر سـ ـن ــوي ــا) مـ ــا س ـم ــح ب ـم ــراك ـم ــة داتـ ــا
هائلة أتاحت للشركات الصينية أن تصبح

األكثر قيمة في مجاالت رؤيــة الكومبيوتر
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ـ ّـرف إلـ ـ ــى الـ ـ ـك ـ ــام وت ــركـ ـي ــب الـ ـك ــام
والترجمة اآللية والطائرات من دون طيار.
«إن الداتا هي النفط الجديد ،والصني هي
السعودية الجديدة» ،ففي ظل هــذه الثورة
الـهــائـلــة ،ت ـقــود ال ـصــن الـتـنـفـيــذ وإن كانت
أميركا تقود االكتشافات ،بحسب «لي».
ّ
إال أن م ــن ت ـح ــدي ــات هـ ــذه ال ـ ـثـ ــورة تـقــلــص
ال ــوظ ــائ ــف امل ـتــاحــة لـلـبـشــر .بـحـســب بعض
الدراسات فإن  %38من الوظائف في أميركا
ستكون عرضة لخطر مرتفع بحلول .2030
وفي حال حصول ذلك سنصبح أمام خطر
ثورات عنفية حول العالم .بحسب كاي -فو
لي ،فإن أبرز الوظائف املهددة هي الوظائف
الفردية الروتينية مثل السائقني ووظائف
املـبـيـعــات وخــدمــة الـعـمــاء وأط ـبــاء أم ــراض
الـ ـ ــدم وأط ـ ـبـ ــاء األش ـ ـعـ ــة ،وه ـ ـ ــؤالء سـيـجــري
استبدالهم تدريجيًا خالل الـ 15سنة املقبلة.
في املقابل ستنجو الوظائف اإلبداعية ألن
ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي يـسـتـطـيــع الـتـحـســن
وليس اإلبداع.
وب ـن ــاء عـلـيــه ،الـحــوكـمــة املـطـلــوبــة ف ــي هــذه
ال ـحــالــة ،بـحـســب ال ـكــاتــب ،ه ــي األق ـ ــدر على
إدارة ق ـ ــوة الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ل ـصــالــح
أكـثــريــة ال ـنــاس .هــذا الــذكــاء قــد يـكــون قــادرًا
ّ
ع ـل ــى ح ـ ــل م ـش ـك ـلــة ال ـت ـغ ـ ّـي ــر املـ ـن ــاخ ــي رغ ــم
تسببه بالبطالة الواسعة .سيتحول العالم
نحو منافسات القوى الكبرى على صعيد
الذكاء االصطناعي ،القبلية لن تعود مهمة،
فلم الهويات؟ أما
فالروبوت يقوم بالعمل ِ
الــدي ـمــوقــراط ـيــة الـلـيـبــرالـيــة فـسـتـكــون أم ــام
س ـ ــؤال ال ـب ـطــالــة ،وال ــدي ــن س ـي ــواج ــه أسـئـلــة
صعبة فــاإلنـســان خـلــق مــا هــو مثله فكريًا
وإب ــداعـ ـي ــا ،ي ـحــاجــج «دروم» (ي ـب ــدو هـنــاك
خــاف حــول قــدرة الذكاء االصطناعي على
ً
اإلبداع) .وحينها مثال يمكن تطوير تقنيات
الدرونز في التعقب واالستهداف بما يجعل
أي منظمة غير متطورة تقنيًا عــاجــرة عن
البقاء.
سادسًا ،نتجه نحو «عالم محتبس حراريًا:
ّ
التغير املناخي أكثر من أي شيء
ملــاذا يهم
آخـ ــر» (ج ــوش ــوا بــوس ـبــي) .ف ــي ه ــذا الـعــالــم
ّ
التغير املناخي ال يقل عن أي
يصبح خطر
ّ
من املخاطر الكبرى التي تهدد العالم والتي
ستحدد شكل هــذا الـقــرن .فهذا التحدي لن
يبقى تهديدًا بعيد األمد بل تهديدًا يستلزم
تحركًا فــوريــا .فمن أصــل الـ ــ 17سنة األكثر
سخونة ضمن السنوات املسجلة ،حصلت
 16منها بعد عام  .2001لقد ازدادت حرارة
س ـط ــح األرض  Celsius 1.2م ـن ــذ الـ ـث ــورة
الصناعية ،فيما هناك إجماع علمي على أن
الحد األقصى للزيادة قبل أن يحدث ّ
تغير
مناخي خطير هو درجتان فقط ،وهذا يعني
أن أمــام العالم  20عامًا قبل تجاوز العتبة.
ف ــي ح ــال تـحـقــق ذل ــك يـعـنــي أن ـنــا سننتقل
إل ــى عــالــم مــن ال ـك ــوارث الطبيعية وه ــو ما
سـيـتــرك تــأث ـيــرات جـيــوجــولـيـتـكـيــة مخيفة
ويـطـلــق ش ــرارة لــاضـطــرابــات االجتماعية
واالقتصادية .وهذه كلها ستختبر النظام
الدولي بطرق جديدة وغير متوقعة ،يشدد
الكاتب.
فـبـسـبــب الـتـغـ ّـيــر امل ـنــاخــي سـتـصـبــح أج ــزاء
أس ــاس ـي ــة م ــن ال ـع ــال ــم غ ـي ــر ق ــاب ـل ــة لـلـحـيــاة
م ــا يـعـنــي حــركــة هــائـلــة لــانـتـقــال الـبـشــري
والـلـجــوء ،مــا سيجعل مــن بعض التوترات
وح ّدة مثل حروب املاء
الدولية أكثر شراسة ِ
والسدود (نهر الهند  -نهر النيل) والجفاف
وتراجع املحاصيل (في الــ 25سنة األخيرة
اختفى في الصني  28,000نهر) .كذلك أجج
ذوبان مناطق قطبية التنافس على املناطق
ال ـج ــدي ــدة الس ـت ـك ـشــاف م ـخ ــزون ــات الـطــاقــة
واملمرات الجديدة ،وتتزايد التوترات حول
ال ــدع ــم الـ ـ ــذي ت ـق ــدم ــه ح ـك ــوم ــات ل ـق ـطــاعــات
مــرت ـب ـطــة ب ــاالق ـت ـص ــاد األخـ ـض ــر م ـث ــل دع ــم
الـصــن لصناعة الـطــاقــة الشمسية مــا دفع
أمـيــركــا لـفــرض تـعــريـفــات عليها .كثير من
سياسات االستجابة لظاهرة ّ
تغير املناخ
ُ
س ــت ـن ـت ــج خ ــاس ــري ــن ورابـ ـ ـح ـ ــن وب ــال ـت ــال ــي
توترات وصراعات.
هــذا الـتـحــدي ،بحسب «بــوسـبــي» ،يسلتزم
مـ ـسـ ـت ــوي ــات غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـع ــامل ــي ال س ـي ـمــا ف ــي الـ ـص ــن والـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة ،فــدورهـمــا مــركــزي فــي االستجابة
لتحدي ّ
تغير املـنــاخ (كــاهـمــا مـســؤول عن
 %40مــن االنبعاثات) وعليهما بناء نظام
يسمح لهما بــالـتـعــاون فــي القضايا حيث
مـصـيــرهـمــا م ـتــرابــط مــع ت ـجــاوز تنافسات

األمن اإلقليمي بينهما في آسيا .ولتحقيق
هذا النظام يجب االعتراف بظاهرة تشظي
ال ـقــوة حـيــث تتخلى أمـيــركــا عــن السيطرة
ك ـ ـقـ ــوة ه ـي ـم ـن ــة وتـ ـقـ ـب ــل بـ ـصـ ـع ــود الـ ـص ــن،
وك ــل ذل ــك يــوجــب ال ـت ـعــاون م ــع الـحـكــومــات
وال ـ ـشـ ــركـ ــات واملـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ــدنـ ــي واألف ـ ـ ـ ــراد
األثرياء جدًا.
وفــي هــذا السياق ،يؤكد عــدد حديث ملجلة
الـ ــ«إيـ ـك ــون ــومـ ـيـ ـس ــت» (أي ـ ـ ـ ــار  )2018ه ــذه
ال ـتــوق ـعــات ال ـكــارث ـيــة ال سـيـمــا ف ــي منطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ال ـتــي سـتـشـهــد م ــزي ـدًا من
تراجع كميات املتساقطات وموجات الحر
والعواصف الرملية من الرباط إلى طهران.
ومــن املتوقع أن ترتفع درجــات الـحــرارة في
املـنـطـقــة بـضـعــف امل ـعــدل ال ـعــاملــي .وبحسب
املقياس العاملي للرطوبة وال ـحــرارة فإنها
س ـ ـتـ ــزداد ح ـت ــى ع ـ ــام  2100ب ـش ـك ــل يـجـعــل
مـنـطـقــة الـخـلـيــج غ ـيــر قــاب ـلــة لـلـسـكــن .فيما
كشفت األقمار الصناعية لـ«ناسا» أن نهري
دجلة والـفــرات خسرا من املياه العذبة بني
عــامــي  2010 -2003مــا ي ــوازي كمية املـيــاه
في البحر امليت ،وأغلب ذلــك بسبب الضخ
وحفر اآلبار لتعويض النقص في األمطار.
ت ـضــع هـ ــذه ال ـت ـح ــوالت امل ـنــاخ ـيــة ضـغــوطــا
هائلة على الدول واملجتمعات ،وفيما تنفق
ّ
للتكيف
ال ـ ــدول الـغـنـيــة ع ـش ــرات امل ـل ـي ــارات
وإيجاد الحلول واستيعاب الخسائر (كلفة
األح ــداث الـطــارئــة املرتبطة بالطقس كلفت
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة  300م ـل ـيــار دوالر عــام
 ،)2017تقف ال ــدول الفقيرة وتـلــك الفاشلة
ساكنة وعاجزة في انتظار الكارثة املميتة.

خاتمة
أربـعــة مــن أصــل ستة عــوالــم جــرى عرضها،
تقدم صــورة ســوداويــة للمستقبل املنظور،
فيما يتخبط الـعــالــم الـلـيـبــرالــي ويـتــأرجــح
العالم التكنولوجي بــن وع ــوده وعواقبه.
ّ
ف ــالـ ـق ــرن الـ ـ ـح ـ ــادي وال ـ ـع ـ ـشـ ــرون س ـي ـت ـشــكــل
ت ـحــت وطـ ــأة ض ـغــوط م ــن جـمـلــة ات ـجــاهــات
وت ـ ـ ـحـ ـ ــوالت ه ــائـ ـل ــة مـ ـث ــل ص ـ ـعـ ــود ال ـص ــن
واخ ـت ــال الـنـظــام ال ـعــاملــي ،وت ــزاي ــد القبلية
الـسـيــاسـيــة ،وتضعضع الـفـكــرة الليبرالية
سواء في النظام الدولي أو الديموقراطيات
الوطنية ،واالحـتـبــاس ال ـحــراري ،والبطالة
املرتبطة بالتكنولوجيا وكــذلــك الـعــوارض
الثقافية الناتجة عنها .الـعــوالــم الواقعية
والقبلية واملحتبسة حــراريــا هــي إل ــى حد
بـعـيــد ع ــال ــم واح ـ ــد ب ــأوج ــه مـخـتـلـفــة ،عــالــم
ي ـع ــزز امل ـي ــل ل ـل ـحــرب وال ـت ـنــافــس وال ـص ــراع
وامل ـ ـصـ ــالـ ــح الـ ــذات ـ ـيـ ــة ال ـض ـي ـق ــة واأللـ ـ ـع ـ ــاب
الـصـفــريــة والـفــوضــى الـعــاملـيــة ،ويـتـعــزز كل
ذلك بإخفاقات العالم الليبرالي والعوارض
السلبية للعالم التكنولوجي.
الـ ـث ــورة الـتـكـنــولــوجـيــة ال ـج ــاري ــة ،ال سيما
املـتـعـلـقــة بــالــداتــا ،ت ـعــزز مــن احـتـكــار الـقــوة
وق ـ ـ ــدرات ال ـس ـي ـطــرة أق ـل ـهــا ق ـبــل أن يـتــأقـلــم
ُ
األضـ ـع ــف م ـع ـه ــا ،وك ــذل ــك ت ـع ـ ّـم ــق الـ ـف ــوارق
الـهــائـلــة بــن ش ـمــال الـعــالــم وجـنــوبــه (على
سبيل امل ـثــال ،حــالـيــا تتلف أوروبـ ــا سنويًا
 50مليون طــن مــن الفاكهة والـخـضــر نظرًا
إلــى أن شكلها سيئ ،فيما يموت  3ماليني
شـخــص جــوعــا ف ــي دول ال ـج ـن ــوب) ،والـتــي
بدأت تتوسع في الشمال نفسه.
يلفت «لــي» إلــى أن الخطر األكـبــر فــي ثــورة
الــذكــاء االصطناعي ليس فـقــدان الوظائف
بل فقدان املعنى .فالثورة الصناعية غسلت
أدمغتنا وجرى إقناعنا أن العمل هو سبب
وجودنا وهو ما يحدد معنى حياتنا .إال أن
«لي» اكتشف ،بعد تجربة اإلصابة بمرض
ال ـســرطــان وال ـش ـفــاء مـنــه ،أنـنــا «مــوجــودون
من أجل الحب ...وهذا ما يميزنا عن الذكاء
االص ـط ـن ــاع ــي ...فـنـحــن نـتـمـيــز ب ــاإلب ــداع ثم
الــرحـمــة وال ـحــب وال ـت ـعــاطــف» .هـنــا يصبح
لخسارة الوظائف الروتينية بسبب ثــورة
الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي وجـ ــه آخ ـ ــر ،أال وه ــو
إم ـك ــان ـي ــة خ ـل ــق وظ ــائ ــف جـ ــديـ ــدة ،وظ ــائ ــف
ق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاط ــف (م ـ ـثـ ــل امل ـع ـل ـم ــن،
وم ـقــدمــي الــرعــايــة الـطـبـيــة ،واألخـصــائـيــن
االجتماعيني) ،أي أن نجعل من الحب مهنًا
(م ـثــل التعليم املـنــزلــي ومــراف ـقــة الـعـجــائــز)
وهكذا نتذكر ما يجعلنا بشرًا ،يقول «لي».
ُ
باختصار ،ال بد من «ثــورة مضادة» توازن
ثورة التكنولوجيا الجارية ،ثورة أخالقية
وفلسفية في النظر إلــى الوجود اإلنساني
على هــذا الـكــوكــب ،قبل ف ــوات األوان ،إن لم
يكن قد فات.
* كاتب لبناني
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فرنسا واللغة العربية:
عودة المكبوت
لينا كنوش
نشر «معهد مونتان» الشهر املاضي تقريرًا بعنوان «مصنع
ّ
ّ
العربية
اإلسالموية» أوصى في خالصاته بتطوير تعليم اللغة
ّ
لوقف صعود اإلسالموية في صفوف الشباب ،وقــد أثــار ذلك
ً
جدال واسعًا في فرنسا .ترمي الدراسة إلى التفكير في وسائل
ّ
األصولية ،وفي حني استحسن وزير التعليم،
مناسبة ملحاربة
ّ
جــان ميشال بالنكر ،مقترح تعزيز تعليم العربية (حيث قال
ّ
ّ
الصينية أو الــروسـ ّـيــة ،ويجب
إنـهــا لغة «شــديــدة األهـمـ ّـيــة» مثل
ّ
عدائية
«تـطــويــرهــا» و«إع ـطــاؤهــا هـيـبــة») ،أث ــار ذلــك ردود فعل
ّ
وعنصرية لدى بعض النواب ،ما يشهد على املناخ األيديولوجيّ
السام السائد في فرنسا منذ أعوام عدة.
ُ
ّ
حيوية
لكن تظهر تصريحات نيكوال دوبون إينيون بالتحديد
ّ
ّ
ّ
ّ
األصولية،
«بحجة مقاومة
العنصري ،حيث قال
الهوياتي
الخطاب
ّ
نحضر لبداية أسلمة فرنسا ،وأرى ّأن ذلــك غير صحيّ.
نحن
( )...أ ّنــا مـعــاد بشكل كــامــل لتعريب فرنسا وأسـلـمــة الـبــاد».
ّ
ّ
العربية املشحون
يثار فيها سؤال تطوير تدريس
في كل ّمرة ّ
ّ
أيديولوجيًا ،ينظم املقاولون الهوياتيون حملة تشويه وشائعات
ّ
يعرض ّ
ّ
اإلسالموي الذي ّ
الفرنسية للخطر
الهوية
إلدانة الخطر
ّ
ّ
الجمهورية.
ويهدد القيم
عام  ،2016وجدت وزيــرة التعليم السابقة ،نجاة فالو بلقاسم،
ّ
ّ
هستيري القتراحها إلغاء برنامج «تدريس
ضحية نقد
نفسها
ّ
األصلية» ،الــذي يتم خــارج ساعات الدراسة،
والثقافات
اللغات
ّ
تعلم الـعــربـ ّـيــة فــي «إط ــار ع ـ ّ
وفي
ـر».
ـ
ث
ـ
ك
أ
ـادي
تشجيع
ملصلحة
ّ
ّ
ّ
العملية في ظل
العربية صدى من الناحية
حني لم يجد تدريس
ً
مـحـ ّ
ـدوديــة فــرص التعلم (ان ـخــرط فــي فرنسا  567طـفــا فقط
ّ
ّ
يدرسون باملرحلة االبتدائية في دروس اللغات الحية في املدرسة
خــال العام الــدراسـ ّـي املاضي ،وهــو رقــم بعيد عن األرقــام التي
ّ
قدمتها وزارة التعليم)ّ ،
العربية إلى رهان
تحول تطوير تعليم
ّ
ّ
ّ
حقيقي في بلد مستمسك بمراجعه الهوياتية.
سياسي
ّ
ّ
ّ
ّ
مع ذلك ،لم يكن التصور املهيمن بأن العربية حامل لإلسالموية،
الـ ــذي ي ـب ــرز ف ــي ت ـصــري ـحــات دوب ـ ــون إي ـن ـيــون بـشـكــل ال لبس
ّ
الجماعية .إذ رغــم اإلرث
فـيــه ،منتشرًا دائـمــا ضمن التمثالت
ّ
االستعماري الثقيل الــذي أبقى العربية ّ ،ملــدة طويلة ،في مكانة
املهيمنة ،وح ــط مــن قيمتها ملصلحة
دنـيــا بــاملـقــارنــة مــع اللغة
ِ
ّ
األجنبية األخ ــرى فــي فــرنـســاُ ،ب ــذل بــدايــة السبعينيات
الـلـغــات
ّ
ّ
ّ
سياسي حقيقي لدمج تعليم العربية في صلب املـ ُـدارس
جهد
االب ـتــدائـ ّـيــة ضـمــن إط ــار االع ـت ــراف بــالـتـنـ ّـوع الـلـغـ ّ
ـوي ال ــذي أق ـ ّـره
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ّ
الثقافية التي سادت خالل تلك الفترة على
اعتمدت املقاربة بني
ّ
ّ
ّ
الفرنسية لألطفال
العمومية
العربية في املدارس
فكرة ّأن تقديم
ّ
ً
املنحدرين من املهاجرين يمكن أن تمثل عامال مساعدًا إلجادة
ّ
ّ
العربية في إيجاد توازن
الفرنسية .كما يساهم تدريس
اللغة
واجتماعي مع العائلة واملحيط األصليّ،
ّ
نفسي وتماسك عاطفيّ
ّ
مــا يـســاعــد عـلــى إض ـعــاف املـطــالـبــات املـتــركــزة ح ــول االع ـتــراف
بــاالخـتــاف ويـيـ ّـســر االن ــدم ــاج .لـكــن انـطــاقــا مــن الثمانينيات،
ّ
ّ
االستعماري في إدارة الهجرة بغاية تغيير املحيط
تشدد املنطق
ّ
ّ
ّ
االجتماعي والسياسي واأليديولوجي ،ما نقل النقاش الذي كان
ّ
إشكالية
متركزًا حتى ذلــك الحني حــول مفهوم االنــدمــاج نحو
ّ
ّ
الثقافية ،وهو ما حـ ّـول النظرة تجاه ظاهرة الهجرة من
الهوية
مــورد إلــى أمــر مــدان باعتبارها السبب العميق لشقاء املجتمع
ّ
الفرنسي.
ضمن هذا الخطاب الجديد حول االندماج ،الذي يصوغ في الواقع
ّ
ّ ُ
إشكالية الهجرة على نحو ّ
ّ
مشدد
تمثالت أكثر تـجــذرًا ،تربط
ّ
والعلمانية .ففي ما ّ
يخص مسألة الحجاب في املدرسة
باإلسالم
ً
وثقافي ـ ـ أي أنّ
ّ
مثالُ ،يقال ّإن الحاجز الذي يعوق االندماج دينيّ
ّ
ّ
ّ
والعلمانية،
الديموقراطية
عصي على القيم
اإلسالم ،في جوهره،
ّ
ويمثل عائقًا أمــام اندماج املهاجرينُ .وينظر لتدريس العربيةّ
ّ
ّ
ّ
إشكاليًا.
أساسي لألسلمة ،ويصير هو أيضًا
على ّأنــه حامل
ّ
يتم كل ذلك رغم ّأن أسلمة العادات وأساليب العيش من خالل
ّ
ّ
ّ
تعلم العربية ،كما يدعي دوبــون إينيون ،أمر معاكس للتحليل
ّ ّ
تدين ّ
تمثل نمط ّ
ّ
متكيف
الواقعي .فمن ناحية ،نجد ّأن السلفية
ّ
ّ
ّ
خال من أي إرث
مع سياق العوملة ،تحول إلى تيار عبر ـ ـ وطني ٍ
ّ
ّ
عربي ،ويالقي نجاحًا المعًا منذ بضعة أعوام.
ثقافي
ّ
ّ
ومــن ناحية ثانية ،يعترف املختصون فــي «اإلســامــويــة» بأنه
ّ
ّ
العربية ،وال يحفظ
اإلسالموي ال يتحدث
يوجد عدد من الشباب
ّ
ّ
ّ
الـقــرآن ،وال يتبنى األيديولوجيا اإلســامــويــة إال ألنـهــا تجسد
رغبته في االنتقام .إذًاُ ،ت ّ
ّ
ّ
واألمني
الهوياتي
عزز ديناميتا الهوس
ّ
العنصري.
بعضهما البعض لنشر االلتباس وتغذية التنميط
ّ
الحجة املبتذلة بأنّ
تتخفى أيضًا ّ
ّ
العلمي،
خلف مظاهر الخطاب
ّ
العربية لغة متخلفة تقتصر على املقدس وتوجد على هامش
ّ
ّ
ال ـت ـقـ ّـدم ،حـيــث يعكس الـتــأخــر الـتـنـمــوي للعالم الـعــربــي «الفقر
الـثـقــافـ ّـي» و«ال ــروح ـ ّـي» و«ال ـل ـغـ ّ
ـوي» للمجتمعات الـعــربـ ّـيــة .اللغة
ّ
ّ
ّ
اجتماعية ،مرتبطة بشدة بتاريخ املجتمعات
العربية مؤسسة
ّ
ّ
ّ
العربية وتطورها ،ما يعني أنها نشطة وتتطور باستمرار ،أما
أسباب «إعاقات» هذه اللغة التي احتلت ملدة طويلة مكانة اللغة
ُ
ّ
العلمية السائدة قبل أن تبعد ملصلحة اللغات األوروبـ ّـيــة التي
تبعية املجتمعات العربيةّ
خارجية وتعكس ّ
ّ
مهيمنة ،فهي
صارت ِ
الـتــي ُهــرســت مل ــدة طــويـلــة تـحــت ثـقــل االسـتـعـمــار واإلمـبــريــالـ ّـيــة
ّ
الغربيني.

