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الف�صل الأول
مرحبا بالأزمنة ما بعد العادية
ً

(((

يقول المثل �إن المطر ال ينزل بل ينهمر؛ وقد �شهدت الفترات الأخيرة الكثير من االنهمار.
و�إذا لم تكن المخاطر المتعددة الناجمة عن التغير المناخي كافية لحرماننا من النوم ،ف�إننا
(((
ع�شيةٍ و�ضحاها ،انهارت
الآن في قب�ضة واحدة من �أ�سو أ� حاالت الركود عبر التاريخ  .فبين َّ
بنوك كما لو كانت بيوتًا من ورق ،وهبطت �شركات ت�أمين عمالقة ،و�أخذت �أ�سماء العائالت
الكبيرة في االختفاء من عالم المال والأعمال .لقد كان على حكومتنا [الحكومة البريطانية]
�أن ت�ضخ مبالغ �ضخمة و�صلت �إلى  1.3تريليون جنيه �إ�سترليني ك�ضمانات ،و�أن تُ�سهل نظامنا
قادرا على الحركة .وقبل �أن يكون لدينا وقت اللتقاط الأنفا�س .بعد
كميا فقط لإبقائه ً
المالي ًّ
كل هذا ،هدد وباء �أنفلونزا الخنازير باجتياح العالم .وفي الخلفية تبقى �أزمة الطاقة ،وتناق�ص
(غالبا) والأ�سماك (قط ًعا) ،وانت�شار ال�سالح النووي ،والتهديد
الموارد الطبيعية مثل البترول
ً
الم�ستمر للإرهاب ،كل هذا بالإ�ضافة �إلى �أزمة المعا�شات ،وعنف الع�صابات والقتل بال�سالح
الأبي�ض في �شوارعنا ،والأزمة التـي تواجه «�أم البرلمانات»((( .نحن نكره رجال البنوك،
وال نثق في �سا�ستنا ،ونقلق با�ستمرار على ا�ستقرارنا الوظيفي و�أمن �أبنائنا ،ومن ف�ساد و�آفات
كليا.
مجتمعاتنا .ال �شيء م�ؤكد �أو م�ضمون عن حق �أو حتـى كامل ًّ
أي�ضا هو ما
أ�هلاً بكم في الأزمنة ما بعد العادية؛ الزمن الذي نثق فيه بالقليل ،والقليل � ً
يمنحنا بع�ض الثقة واالطمئنان .تت�سم روح ع�صرنا بالاليقين والتغير ال�سريع و�إعادة توزيع
القوة والت�أزم وال�سلوك الفو�ضوي .نعي�ش في مرحلة بينية؛ حيث تحت�ضر ال�سرديات القديمة
فيما لم تولد بعد تلك الجديدة .ويبدو �أن فقط القليل من الأ�شياء هو ما يحمل معنـى� .إن زماننا
((( هذه الورقة ترجمة ملقال “ ،”Welcome to Postnormal Timesوهي تطوير ملحا�رضة �أُلقيت يف جامعة �سيتي ،لندن ،اململكة املتحدة،
يوم � 28أكتوبر .2009
((( ي�شري �ساردار �إىل الأزمة املالية العاملية التـي بد�أت يف االنفجار يف �أواخر عام  ،2007وعدت الأ�سو أ� منذ الك�ساد الكبري يف ثالثينيات القرن
الع�رشين (املرتجم).
((( �إ�شارة �إىل �إجنلرتا رائدة الدميقراطية الربملانية احلديثة (املرتجم).

ما�ض عرفناه ،وبال ثقة في � َّأي طريق نحو
انتقالي؛ زمان بال ثقة في القدرة على العودة �إلى � ِّأي ٍ
وغالبا ما ت�ؤدي �إلى خراب
م�ستقبل مرغوب وممكن وم�ستدام .تبدو االختيارات م�ؤلمة،
ً
�إن لم يكن �إلى حافة الجحيم .في وقتنا هذا ،من الممكن �أن تكون لدينا القدرة على الحلم
غالبا ما يكون من الم�ستحيل �أن تكون لدينا القدرة وااللتزام على
ٍ
بم�ستقبالت م�شرقة ،ولكن ً
جعلها حقيقة واقعة� .إننا نعي�ش في حالة من في�ض الالقرارات :فما الذي يحقق الأف�ضل؟ وما
الأ�سو�أ؟ �إننا مكبلون بالمخاطر ،ومروعون بالإحجام الذي ي�سببه الخوف من اختيارات ،ربما
نكون ميالين �أو مقتنعين بالإنعام فيها.
في الحالة العادية للأمور ،نعرف �أين نقف؟ ت�أتي ال�شواتي باردة وال�صوائف حارة ،وت�أخذ
الموا�سم وقتها تا ًما ،وت�أتي وتذهب في دورة طبيعية كاملة .ينمو االقت�صاد مطر ًدا بمعدالت
عاما ُيعتمد عليه فيما يتعلق بالرخاء والأمن.
نموا ًّ
تتنوع من البطء �إلى الطفرة ،لكنها ت�ضمن ً
الأ�سواق تعمل ،على ِعالتها ،وتنظم الأ�سعار ،كما �أننا نثق في م�ؤ�س�ساتنا المالية .وال�سا�سة
وا�سع ،رغم �أن معظمهم
نطاق
يعترفون بمبادئ ال�سلوك المتوافق عليها ،ويلتزمون بها على
ٍ
ٍ
بخطر
�شرعون بفاعلية لتنظيم �شئون المجتمع .وعندما نجابه بوباء �أو
ٍ
غير جدير بالثقة ،فيما ُي ِّ
جديد ،ي�سارع العلم والطب لإنقاذنا .ويحافظ نظام توازن القوة العالمي  -بكل ما فيه من
اختالالت  -على �شكل من االن�ضباط ال�سلمي ،ويعلم الطغاة الدمى ،مخافة من عواقب
�أفعالهم� ،أين تقع حدودهم؟ في هذه الحالة ،نعي�ش في مجتمعات متما�سكة ومترابطة ،و�آمنين
في �إدراكنا �أن م�ستقبل �أبنائنا م�ضمون.
غالبا  -نعرف ما الذي يتوجب
في الأوقات العادية ،عندما تت�أزم الأمور  -كما يحدث ً
فعله؟ نحدد الم�شكلة ونعزلها ونح�شد مواردنا المادية والفكرية؛ كي نتو�صل �إلى �إجابة منا�سبة.
وتر�شدنا الأ�س�س ال�سليمة والنظريات المبرهنة لعلومنا ،من االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية �إلى
الأحياء والفيزياء والطبيعة� ،إلى الحلول الممكنة .وي�ؤكد لنا ثقل التقاليد الفكرية والأكاديمية
رو�ض نمر التغير بنجاح.
وال�سيا�سية وقوة �سرديتها �أننا ُن ِّ
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و�سائدا لم يعد ناف ًعا.
�صحيحا .فمعظم ما اعتبرناه عاد ًّيا ومعتا ًدا
ال زال القليل مما �سبق
ً
ً
في الحقيقة ،يت�ضح �أن االعتيادية نف�سها هي �سبب كل عللنا .ولن�أخذ الأزمة االقت�صادية
الحالية كمثال ،فهي تقدم لنا دليلاً
وا�ضحا على �أن نموذج الأعمال القديم الذي اعتمدنا
ً
عليه لقرون قد �أخفق .ولم تكن ر�أ�سمالية ال�سوق الحرة هي وحدها التـي عفَّىعليها الزمن،
مفل�سا فكر ًّيا((( .لقد
بل � ً
تبريرا نظر ًّيا لهذا ال�صرح ،قد �أ�صبح ً
أي�ضا علم االقت�صاد ،والذي وفَّر ً
نوعا
انقر�ض الإن�سان االقت�صادي؛ ذلك البناء الفكري الذي ت�أ�س�س عليه هذا العلم ،و ُيم ِّثل ً
تفاخر مرة بر�شادته(((� .أما الأ�سواق المدفوعة بالرغبة في الربح ،فقد �أ�صبحت غير قابلة
للتحكم ،ومتوقعة فقط من جانب الج�شع ال�شخ�صـي والتراكم غير الواعي للثروة الخا�صة
والم َ
ركزة في يد قلة محدودة� .إن المناف�سة والتدفق الحر لر�أ�س المال حول العالم
المهولة ُ
المتلبرلـ  ،Liberalizedومنعدم القيود هي حكاية مكررة لـ�سيا�سة �إفقار الجار؛ لإنتاج ال�سلع
اال�ستهالكية الأرخ�ص التـي تُخلف من ورائها مجتمعات ت ِّ
ُ�شكل «حزا ًما �صدئًا» باعتبارها
خراب غير �صناعية ،فيما يزيد �إعادة ا�صطفاف عدم التوزان في التجارة العالمية من
�أر�ض
ٍ
انعدام الثقة المتبادل بين الأمم(((.
�إن العالم الآن مكان مريب �أكثر مما كان عليه في الن�صف الثاني من القرن الع�شرين،
الأمر لي�س فقط �أن نظامنا ال�سيا�سـي  -القائم على التنظيم الذاتي وقواعد �أخوية نوادي الرجال
�شرع ال�سيا�سيون القوانين و�أ�صلحوها
النبالء  -معطوب على نحو ال يمكن �إ�صالحه؛ فكلما َّ
وعدلوها ،قلت �أهمية هذه القوانين وفاعليتها في تحقيق منافع اجتماعية ذات قيمة ُمقدرة،
و ظهرت عواقب غير مرغوبة وغير مق�صودة .كما �أن الم�شهد الجيوبوليتكي للعالم يتغير
�سري ًعا ،وقلما تجد دولة في العالم لها �سيا�سيون ،مهما كانت قناعاتهم ،يتمتعون بالثقة
�أو باالحترام .حتى دورات الطق�س المعتادة لم تعد محل ثقة؛ نتيجة االحتبا�س الحراري
((( Graham Turner, The Credit Crunch: Housing Bubbles, Globalisation and the Worldwide Economic Crisis
(London: Pluto, 2008).
((( Alex Brummer, The Crunch: How Greed and Incompetence Sparked the Credit Crisis, rev. ed. (London:
Random House, 2009).
((( David Boyle and Andrew Simms, The New Economics: A Bigger Picture (London: Earthscan, 2009).
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واالرتفاعات الوا�ضحة في درجات الحرارة ،وم�ستوى البحار ،وتغير تكوين المحيطات
والنظم البيئية المتحولة.
تقول �أحد �إعالنات �شركة « :IBMكان العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين �سل�سلة
من نداءات الإيقاظ ...نظم الأزمات من الأمن والمناخ حتى الطعام والماء والطاقة والأ�سواق
المالية وغيرها»((( .والمميز لهذه الأزمات �أنها حدثت متزامنة؛ فيقول الأمين العام [ال�سابق]
للأمم المتحدة بان كي مون« :لم ن�شهد �أي مرحلة زمانية �أ�صيبت بكل هذه الأزمات المتعددة
نحو مذهل ،وعلى م�ستوى العالم،
مرة واحدة»(((� .إن الأمور ال ت�سوء فقط ،بل ت�سوء على ٍ
وبطرق متزامنة ومتعددة .لذا ،نجد �أنف�سنا في و�ضع �أبعد ما يكون عن العادي؛ فدخلنا نطاق
ما بعد العادي.
لقد ُا�ستخدم م�صطلح «ما بعد العادي» للمرة الأولى على يد فيل�سوف العلم البريطاني
المرموق [جيروم] رافترز  ،Jerome Ravetzوالريا�ضـي الأرجنتينـي [�سيلفيو] فونتفي�ش
 .(((Silvio Funtowiczالحظ االثنان �أثناء عملهما في ريا�ضيات المخاطرة �أن ال�صورة
القديمة للعلم؛ حيث ت�ؤدي المعطيات التجريبية الإمبريقية �إلى ا�ستنتاجات �صحيحة ،وي�ؤدي
التفكير والإدراك العلمي �إلى �سيا�سات �صائبة ،لم تعد ممكنة .هناك قدر كبير من الاليقين في
الحقل العلمي؛ وهذا يعنـي � -إلى جانب التحوالت الحادثة في التمويل والتتجير واالهتمامات
االجتماعية المتعلقة بالتطورات في العلم والق�ضايا المعقدة للأمن � -أن العلم لم يعد يعمل
بالطريقة «المعتادة» .كتب رافتز وفونتفيت�ش «كلما ُوجدت ق�ضية متعلقة بال�سيا�سات تت�ضمن
العلم ،نكت�شف �أن الحقائق غير يقينية ،والتعقيد هو النمط ال�سائد ،والقيم في حالة تنازع،
والمخاطر كبيرة ،والقرارات عجلـى ،وهناك خطر حقيقي؛ ب�سبب التهديدات الحادثة بفعل
((( “Responsibility at IBM”, IBM, https://www.ibm.com/ibm/responsibility/agenda.html.
((( “United Nations Peace Mission in Peril, Says Ban Ki-moon”, The Guardian, https://www.guardian.co.uk/
world/2009/jul/07/un-peacekeeping-forcesdublin-speech.
((( Silvio O. Funtowicz and Jerome R. Ravetz, “Science for the Post-normal Age”, Futures 25, no. 7 (September 1993):
735-755.
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الإن�سان غير الممكن ال�سيطرة عليها»( .((1لقد و�صفا التطورات ال�صاعدة باعتبارها «العلم ما
بعد العادي» ،والذي �أ�صبح الآن حق ً
قائما بذاته.
بحثيا ً
ال ًّ
يت�ساوى الكثير مما قاله رافتز وفونتفيت�ش عن العلم في الت�سعينيات في �صحته على بقية
المجاالت الآن� ،أو بالأحرى المجتمع ككل .لقد �أ�ضحى كل �شـيء ،من االقت�صاد �إلى العالقات
الدولية ،ومن الأ�سواق �إلى ال�سلع في الدكاكين المحلية ،ومن ال�سيا�سة �إلى المعار�ضة ،ما بعد
جدا لهذه الحالة ،وكل منها مرتبط بالعوامل الثالثة :التعقد
عادي .وهناك �أ�سباب وجيهة ًّ
ّ
 ،Complexityوالفو�ضـى  ،Chaosوالتناق�ض � Contradictionأو 3Cs؛ وهي القوى التـي
ت ِّ
�سبيل
ُ�شكل الأزمنة ما بعد العادية وتدفعها .ومن ال�ضروري �أن نفهم هذه القوى القتراح ٍ
للتعامل معها والم�ضي قد ًما.

 -1التعقد
تقريبا كل ما علينا التعامل معه في هذه الأيام ُمعقد .فلي�س هناك ما
لنتناول �أو ًال .3Cs
ً
هو ب�سيط في �ضبط االقت�صاد �أو ت�أمين م�صادر الطاقة �أو حتى فعل �شيء حيال الفي�ضانات التـي
�أ�صبحت ت�ضرب بريطانيا كل عام� .أحد �أ�سباب هذا هو �أننا �صغار ،وربما يجادل البع�ض
الآخر ب�أننا ل�سنا ذاك الجزء الهام من العالم المعولم .فلإ�صالح الأمور في بريطانيا ،علينا �أن
أي�ضا ،وكذلك على الم�ستوى العالمـي .فعلى �سبيل
نقوم ب� ٍ
أفعال ما حيال البلدان الأخرى � ً
المثل ،لت�أمين موارد الطاقة ،علينا �أن ننتبه ٍّ
لكل من الق�ضايا المحلية والدولية .وي�شير المحلـي
هنا �إلى توفير الطاقة بتكاليف معقولة للم�ستهلكين ،وتجنب ا�ضطرابات العر�ض الال�إرادية
عبر الحوادث �أو التوقف غير المحمود .وت�شمل الق�ضايا الدولية �ضمان �أن تكون �سيا�ستنا
الخارجية غير عدائية تجاه ه�ؤالء الذين نعتمد عليهم في توفير �إمدادات الطاقة ،وكذلك
تجنب االعتماد على مجموعة �صغيرة من الأمم .بيد �أن هذا ُيم ِّثل فقط ن�صف المعادلة؛ فعلينا
أي�ضا �أن نفعل �شـي ًئـا حيال االنبعاثات الكربونية ،ونعزز كفاءة م�صادر الطاقة ،ون�سارع من
� ً
(Martin Jacques, “No One Rules the World”, New Statesman 30, The End of American Power (March 2009): ((1
22-23.
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ا�ستغالل تكنولوجيا الطاقة قليلة الكربون ،ون�ضمن �أن تظل �أ�سواق الطاقة تناف�سية بما يكفي،
نحو مدمر� .إن �ضم كل هذه العنا�صر المختلفة المتعلقة ب�أمن
و�أال ي�ستغلها الم�ضاربون على ٍ
طاقتنا في �سيا�سة متما�سة ،هو �أمر �أبعد ما يكون عن ال�سهولة .لذا فالتعقد نتيجة طبيعية لحقيقة
�أن معظم م�شكالتنا لها بعد عالمـي.
عالوة على هذا ،تعزز العولمة من التعقد لي�س فقط بب�ساطة من خالل جعلنا �أكثر
اعتمادية ،ولكن بزيادة �صالتنا المتداخلة .ففي عالم معولم ،كل �شـيء مرتبط بكل �شـيء �آخر،
ؤخرا،
فال يوجد �شـيء يحدث في عزلة .ولن�أخذ على �سبيل المثال ،ظهور �أنفلونزا الخنازير م� ً
أي�ضا م�شكلة الزراعة الكثيفة ،لذلك من
�إنها لي�ست م�شكلة طبية �أو �صحية بب�ساطة ،بل هي � ً
المحتمل �أال تكون م�صادفة �أن يكون مركز الوباء مدينة ال جلوريا  La Gloriaالمك�سيكية ال
تبعد �إال خم�سة �أميال عن المجمع ال�ضخم ل�صناعة تفريخ الخنازير ،والتـي تمتلكها واحدة من
�أكبر ال�شركات في العالم لإنتاج الخنازير �شركة �سميثفيلد فودز  .Smithfield Foodsولكن
بالطبع ما كان لهذه ال�شركة لتنتج هذا الإنتاج ال�ضخم من اللحوم الم�صنعة الرخي�صة� ،إذا لم
يكن الم�ستهلكون يلتهمونها ب�سعادة .لذلك ،ف�إن �أنفلونزا الخنازير هي م�شكلة واحدة ناتجة
عن عواقب ما ن�أكله ،وكيف ن�ؤكله؟ بالثمن والوفرة التـي يطلبها الم�ستهلكون ،الأرخ�ص
والأوفر والمتوفرة طوال العام بغ�ض النظر عن المو�سم .وعالوة على هذا ،ربما ظلت الأوبئة
محلية� ،إذا لم يكن متخذو الإجازات ورجال الأعمال يرتحلون بالطائرات حول الكوكب.
في الحقيقة ،ف�إن الأمرا�ض المتوطنة �أ�صبحت �أوبئة �شاملة بف�ضل ال�سرعة التـي ن�سافر بها �إلى
�أجزاء مختلفة من الكوكب .وبمجرد �أن ينت�شر الوباء ،ي�صبح م�شكلة تعليم �صحي؛ وبالتالي
تبد أ� الإعالنات التليفزيونية في حثنا على تغطية �أفواهنا عندما نعط�س ،وبالإعالن عن ظهور
جل غ�سول اليد الم�ضاد للبكتيريا في الأماكن العامة.
وك�أن َّ
كافيا ،ظهر تيار يجعل من الأمور �أعقد .في الأزمنة ما بعد العادية،
كل هذا لي�س ً
وغالبا ما تحدث متزامنة؛ فنالحظ مث ً
ال ،كيف تحول االقت�صاد العالمـي
تقع التغيرات �سري ًعا
ً
خالل عطلة نهاية �أ�سبوع واحدة � 14-13سبتمبر 2008؟ لقد وجدت الحكومة الأمريكية،
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التـي كانت تعاني من �ضعف وعدم ا�ستقرار قطاعها المالي� ،أن المهمة الجماعية ج�سيمة .ولم
ي�سمح التداخل المعقد بين البنوك والم�ؤ�س�سات المالية بحلول محدودة وجزئية .فبعد �إنقاذ
بنك واحد ،عجل عدم تقديم م�ساعدات الإنقاذ لبنك ليمان براذرز ب�أثر متتابع لالنهيار العام.
كانت البنوك الأمريكية تنهار في الوقت نف�سه وللأ�سباب نف�سها ،في الوقت الذي كانت
فعليا و�أغلق �أبوابه
ت�سقط البنوك � ً
أي�ضا في بريطانيا و�أماكن �أخرى .وبمجرد �أن �سقط بنك واحد ًّ
عالميا ومتزام ًنا.
�أمام الأعمال� ،أ�صبح انهيار القطاع المالي
ًّ
وكذلك تحدث الأمور متزامنة على ال�صعيد الجيوبوليتيكي .فالقوة الأمريكية تتقل�ص،
فيما تتقلد ال�صين موقع القوة العظمـى الجديدة ،وفيما ت�ستعر�ض الهند ع�ضالتها االقت�صادية،
وت�صعد البرازيل ،وت�ستعيد رو�سيا ثقتها ،ويتدهور ت�أثير اليابان ،وتعزز �أوروبا من تجربتها
ب�سيادة م�شتركة ،ويزداد الفاعلون من غير الدول (من ال�شركات متعددة الجن�سيات �إلى �شبكة
أثيرا ،وتنتقل القوة والثروة الن�سبيتان من الغرب �إلى ال�شرق .وعندما تحدث
القاعدة) قوة وت� ً
التغيرات مرة واحدة وتجتمع تطورات و�أنماط متعددة م ًعا� ،سنجد �أنه من ال�صعب الإحاطة
بالتعقد النامي ،وربما من الم�ستحيل �أن نتواكب معه.
عبر الفيل�سوف الأ�سترالي بول �سيليرز  Paul Cilliersباقتدار عن طبيعة الأزمة التـي
َّ
نواجهها:
ال�ستيعاب تام للنظام المعقد ،علينا �أن نفهمه بكل تعقيده .بالإ�ضافة �إلى هذا ،ولأن النظم
ٍ
المعقدة هي نظم مفتوحة� ،سنحتاج �إلى فهم البيئة الكاملة للنظام ،وبالطبع هذه البيئة معقدة
ُ
بدورها ،وال مفر �إن�ساني من القيام بهذا� .أما المعرفة التـي نمتلكها عن النظم المعقدة ،فهي
قائمة على النماذج التـي نبنيها حولها؛ ولكي تعمل هذه النماذج كنماذج دون �أن ت�صبح
تكرارا للنظام يجب �أن تقلل من تعقد النظام .ويعني هذا �أن بع�ض جوانب النظام تخرج من
ً
جانبا يتفاعل مع بقية النظام بطرق
دائرة االعتبار .وتت�ضاعف الم�شكلة مع حقيقة �أن ما ُيترك ً
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غير خطية ،وبالتالي ال يمكننا التنب ؤ� عما �ستكون عليه �آثار اختزال التعقد؛ خا�ص ًة و�أن النظام
وبيئته يتطوران ويتحوالن مع الوقت(.((1
لذا ،يعلمنا التعقد  -والذي �أ�صبح له ت�أثير هائل في الفيزياء والأحياء ،كما على علوم
هاما ،وهو �أن مفاهيم التحكم واليقين
البيئة واالقت�صاد والأمن والعالقات الدولة ً -
در�سا ًّ
�أ�صبحت بالية؛ فال يوجد نموذج واحد لل�سلوك ،وال نمط واحد للتفكير وال منهج واحد
قادر على الإجابة على �أزماتنا المعقدة والمترابطة� .إن «ال�سوق الحرة» �سراب؛ مثلها مثل
القول ب�أن العلم �أو العلمانية الليبرالية من �ش�أنها �أن تنقذنا من الم�أزق الحالي .لقد �أ�ضحى العالم
معقدا للغاية ودائم الترابط .ولكن حقبة العولمة التـي نعي�شها تختلف في حجمها،
مكانًا
ً
وعمق الترابط ،وفورية العواقب وردود الأفعال .في وقتنا هذا ،لم نعد نملك رفاهية وجود
وقت للت�أمل والمالحظة والرد على النتائج غير المرغوبة� ،أو لنتجادل ونظهر بع�ض التماثل مع
ٍ
النظام .يعلمنا الإدراك الب�سيط حقيقة �أن م�شكالتنا معقدة في جوهرها القيمة العتيقة والأكثر
�إهما ًال :التوا�ضع.

 -2الفو�ضـى
ً
و�شرطا �ضرور ًّيا للعن�صر الثالث في ثالثية الـ  ،Cوهو الفو�ضـى.
تمهيدا
يعتبر التعقد
ً
توجد الأزمنة ما بعد العادية في ع�صر من الفو�ضـى؛ حيث الت�سارع هو النمط والتنب ؤ� نادر،
ويمكن �أن تقود تغيرات �ضئيلة �إلى عواقب �ضخمة .لي�س ال�سلوك الفو�ضوي ظاهرة غير
دائما في حاالت الطق�س ،ولكن من غير المعتاد �أن ت�سلك الح�ضارات �أو
�شائعة ،فقد وجد ً
في كل المجتمعات� ،أو بالأحرى لدى كل �سكان الأر�ض وفقًا لموجبات نظرية الفو�ضـى.
تعد الطبيعة المتغيرة لل�شبكات ونطاقها و�آلياتها ال�سبب الرئي�س للفو�ضـى .لقد �أ�صبحنا
�أكثر ً
وقت م�ضـى في التاريخ ،حتـى �أ�صبح الكوكب كله �شبك ًة تتقاطعها
ترابطا وات�صا ًال من � ِّأي ٍ
(Paul Cilliers, “Complexity, Deconstruction and Relativism”, Theory, Culture and Society 22, no. 5 (2005): ((1
255-267.
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دائما ببع�ضها البع�ض
�شبكات من الأفراد والمجموعات والجماعات والم�ؤ�س�سات المت�صلة ً
بالر�سائل والقوائم الإلكترونية والمجموعات الخبرية على الإنترنت ،والتليفونات المحمولة،
والر�سائل الن�صية ،والم�ؤتمرات عن بعد ،والمدونات ،وتويتر ،وفي�س بوك ،وماي �سبي�س،
والتليفزيونات الرقمية ،وبث الأخبار على مدار اليوم .فال يكاد يوجد مكان واحد في العالم
يمكن �أن نكون فيه وحيدين� .إن الهاتف النقال بجيبك يخبر ه�ؤالء الذين يريدون معرفة �أين
(تقريبا) .و�أكثر من
تحديدا ،و ُيمكنك من التوا�صل مع � ِّأي �أحد في � ِّأي مكان
�أنت بمكانك
ً
ً
هذا ،ي�ضحي التوا�صل فور ًّيا و�شام ً
أبدا .في الحقيقة ،يبدو �أننا في هذه الأيام ال
ال
وحا�ضرا � ً
ً
نتوا�صل لنحيا ،بل نحيا لنتوا�صل.
بالطبع ،لي�س الأف��راد وحدهم هم المت�صلون على ال��دوام .كل الم�ؤ�س�سات الكبيرة
كليا؛ لذلك ،فبرامج الحوا�سب
في المجتمع مت�شابكة الآن� .إن االقت�صاد العالمـي مرقمن ًّ
فعليا من يقوم بالتجارة� .إن �شبكات الطاقة
ال التجار هي الم�صممة للرد في الحال ،فهي ًّ
والمرافق والموا�صالت وم�ؤ�س�سات الحكم كلها متوا�صلة ،وال يوجد �شيء ذو �أهمية تذكر
كليا.
بعدا
ً
غير ب�شبكة ما �أو بغيرها .وهو ما يعنـي �أن مفهوم «الأمن القومي» يتخذ ً
جديدا ًّ
ولأن َّ
كل �شـيء مت�صل ومت�شابك ،ف�إن التعطل في � ِّأي مكان ُي ؤ� ِّثر في الأجزاء الأخرى من
كليا .وعالوة على هذا ،فهناك �إمكانية كبيرة
ال�شبكة ويحدث فيها ا�ضطرا ًبا� ،إن لم ي�سقطها ًّ
نحو خطير في �شكل متوالية
لوقوع تغذية �إيجابية راجعة للأ�شياء؛ كي تت�ضاعف �سري ًعا وعلى ٍ
هند�سية هائلة .وهنا تظهر الظروف ال�صغيرة والأولية وعديمة الأهمية :فبمقدورها �إطالق
ا�ضطرابات وا�سعة ،حتى التغير ال�ضئيل قد ي�ؤدي �إلى انهيار ب�سرعة متزايدة .فيمكن لفيرو�س
حا�سوبي �أو �إ�ضراب �أو ا�ستقالة واحدة �أن يبد أ� �سل�سلة من ردود الأفعال من �ش�أنها �أن تودي
روعة .ح�سبنا �أن نفكر في عدد ال�شركات المتناف�سة والأجهزة
ب�أمة �أو بالعالم كله �إلى نهاية ُم ِّ
التنظيمية والم�ؤ�س�سات ال�صحية والأمنية وال��وزارات الحكومية ومجموعات الم�سافرين
التـي ت ِّ
ُ�شكل �شبكة ال�سكك الحديدية البريطانية ،وكل منها له م�صالح مختلفة وخطط متباينة
�صغيرا على نقطة معينة من الم�سار العامل في ال�شبكة ،على �سبيل
ومعالجات متنوعة� .إن فواقًا
ً
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المثال� ،سيكون له ت�أثير ،وفي بع�ض الأحيان �آثار مت�ضاعفة على مجمل ال�شبكة ،ف�ض ً
ال عن
الم�سافرين طويلي العناء.
�إن المثال الأو�ضح لل�سلوك الفو�ضوي تقدمه �سوق البور�صة؛ حيث �شبكة من روابط
الحوا�سب تربطهم جمي ًعا �سوق عالمية واح��دة .وتقع اال�ستثمارات و�صفقات الأ�سهم
والتحويالت الر�أ�سمالية كلها في غم�ضة عين من خالل �إ�شارات �إلكترونية .كما �أن هناك
تغذيات راجعة من كل �أجزاء النظام االقت�صادي العالمي .والتغيرات الطفيفة لها �أهميتها،
وال�صعودات والهبوطات تُطلق ردود �أفعال .كما �أن برامج الحا�سوب التي ت�ؤدي �إلى
المقاي�ضات تفهم الأرقام ،بغ�ض النظر عن ال�سبب� .إن القدرة التقديرية تُ�ستنزف من النظام
ل�صالح ردود الأفعال الفورية والحتمية ،حـتى �إن كان لهذا �آثار م�ضادة للإنتاج .وال نعرف
قائما؟
دائما � َّأي تغير طفيف هو الهام،
ً
وتحديدا ما الظروف المحلية والبعيدة تما ًما التـي جعلته ً
ً
حا�سوبيا،
أثرا ب�أوامر البيع وال�شراء المولدة
ًّ
و�إلى �أين �سي�أخذنا ذلك؟ يمكن لمزاج ال�سوق ،مت� ً
�أن ي�ضاعف التغيرات ال�صغيرة �إلى �أزمة اقت�صادية حقيقية �سري ًعا .من منظور الفو�ضـى ،كانت
مجاالت
الأزمة االقت�صادية الحالية حادثة بانتظار التحقق ،وتوقعها العديد من الخبراء في
ٍ
متنوعة .فكان جـي .كيه .جالبرايث؛ االقت�صادي المخ�ضرم الذي اكت�سب خبرته من الك�ساد
الكبير و�سيا�سات ال�صفقة الجديدة ،دائم التحذير �أن الفقاعة االقت�صادية �ستنفجر ،وذلك لأكثر
من عقد قبل رحيله عام  .((1(2006لقد �أ�ضحت الكتب التـي ت�شرح الفقاعات االقت�صادية
التاريخية ،مثل �أزمة التوليب في القرن ال�سابع ع�شر ،والبحر الجنوبي في القرن الثامن ع�شر،
بمثابة تحذيرات دورية متوفرة في المكتبات.
غير �أن ال�سلوك الفو�ضوي في المجالين الثقافي واالجتماعي �أ�صعب في الفهم .لقد كان
لدينا فكرة �صغيرة عن هذا ال�سلوك خالل الثورة البرتقالية في �أوكرانيا عام  ،2004وثورة
ؤخرا محاولة الثورة الخ�ضراء في �إيران [ .]2009فعندما يبد أ�
الأرز في لبنان عام  ،2005وم� ً
المتظاهرون في التحرك في �شكل �شبكة ،منتجين تغذية رجعية �إيجابية من خالل ا�ستخدام
(John Kenneth Galbraith, The Great Crash, 1929 (London: Penguin, 2009), original edition was 1954. ((1
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زخما ذاتي
ال�شبكة العنكبوتية والهواتف النقالة ،ف�إنهم يزيدون من �أعدادهم �سري ًعا ويكت�سبون ً
اال�ستدامة.
وتعد احتجاجات الطاقة في �سبتمبر  2000المثال الأو�ضح في بريطانيا على كيفية
تحويل ال�شبكات االجتماعية المواقف العادية �إلى مواقف فو�ضوية .لقد ب��د�أت هذه
االحتجاجات كمظاهرات ب�سيطة وغير منظمة� ،إال �أن كل �سائق �شاحنة كان يتحدث عبر
هاتفه وير�سل ر�سائل ن�صية �أو ر�سائل �إلكترونية �إلى كل ال�سائقين الآخرين .لقد حولت
االت�صاالت الفورية �سل�سلة من االحتجاجات �إلى �شبكة متوا�صلة لها تغذية راجعة �إيجابية.
م�ستودع �إلى �آخر ،ومنع
لذا ،كان �سائقو ال�شاحنات قادرين على التحرك ب�سرعة و�سهولة من
ٍ
ال�شاحنات من مغادرة الم�ستودعات ،وهو فعل حركي عفوي ذاتي التنظيم .ومثل الطق�س،
بدت احتجاجات �سائقي ال�شاحنات مماثلة من ِّ
كل المنظوراتٌّ ،
فكل من الحكومة والعامة
ر�أوها حادثة جماعية مندفعة وغير منظمة لي�س عليهم التعامل معها بجدية .غير �أنه فيما كانت
االحتجاجات تتخذ �أ�شكا ًال فو�ضوية ،كادت �أن تدخل بريطانيا في مرحلة التعطل.
بف�ضل الهواتف النقالة والر�سائل الإلكترونية والتغريدات والإعالم العامل على مدار
فوري،
ثم ،نحن معنيون باتخاذ رد فعل
ّ
الـ � 24ساعة ،نحن ً
دائما على معرفة بما يجري .ومن َّ
وم�سلحون ب�أدوات جديدة لإطالق �أنماط من �سال�سل ردود الأفعال .وكلما ات�سعت تكنولوجيا
االت�صاالت لجعل االت�صاالت �أ�سهل و�أ�سرع و�أكثر فورية وانعكا�سية ،زادت احتمالية �إحداث
موجات فزع ذاتية التنظيم ،و�أن نعي�ش حياتنا على حافة الفو�ضـى� .إن موجات الفزع ذاتية
التنظيم ،مثل الثورات ال�شعبية ذاتية التنظيم ،هي ظواهر متزايدة االحتمال ال يمكن التنب ؤ� بها.
�إنها �إمكانية متواترة في �أفق التوقعات يمكن تحليلها �إلى الم�شهد االجتماعي المتداعي وغير
الم�ستقر� .إنها تهند�س عمليات وح�سابات الحكم و�صناعة القرار وت�ؤثر فيها وتبدلها� ،أما �إذا
كانت تدفع �إلى المقدمة ق�ضايا حيوية وهام�شية وجزئية وذاتية الم�صلحة �أو حتى مو�ضوعات
كليا.
تافهة ،ف�إنها تبرر �أو تنتج تحوالت جوهرية ،فهو �أمر مختلف ًّ
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هاما ،وهو� :إن الم�سئولية
�ش�أنها �ش�أن التعقد ،ف�إن الفو�ضـى هي الأخرى تعلمنا ً
در�سا ًّ
والمحا�سبية الفردية والجماعية �أمر جوهري بالن�سبة لبقائنا الجمعي� .إن �أفعال �أي فرد �أو
هملُ ،يمكن �أن ت�سبب كارثة
الم َ
مجموعة ،من ال�سا�سة عديمي ال�ضمير �إلى العامل االجتماعي ُ
وعدم ا�ستقرار جدي .من ناحيةٍ �أخرى ،ف�إن الفردانية ،ذلك المفهوم الذي يقت�ضـي �أن الفرد
قادر على تحقيق نف�سه و�أن يفعل ما يحلو له ،هي و�صف للكارثة .تتواجد طائفة الفردانية
المعقدة والمت�شابكة .الفردانية ت ِّ
ُمكن
في �سياق بيئة من ال�سلطة والتراتبيات ،وال�شبكات ُ
الأقوياء  -ه�ؤالء المهرة  -من ا�ستغالل روافع ال�سلطة ،ويمكنها �أن تحققها للجماعات
حتميا �أن التمكين الفرداني �سيكون �شام ً
ال
ذاتية االنتقاء .ال يوجد قاعدة ت�ؤكد بال�ضرورة �أو
ًّ
مكر ً�سا للمنفعة الجماعية .فلنالحظ �أن الأمر كان يقت�ضـي �أفعال
وممتدا
ً
ً
وموزعا بالت�ساوي �أو َّ
ن�سبيا من الم�صرفيين الج�شعين لهدم اقت�صاد العالم كله .كما �أن مجرد حفنة من
�أعداد �صغيرة ًّ
�إرهابيـي � 9/11أطلقوا �سل�سلة من ردود الأفعال التـي �أدت �إلى �صعود �أيديولوجية المحافظين
الجدد في �أمريكا و�أوروبا ،وغيرت م�سار التاريخ العراقي والأفغاني والباك�ستاني ،و�أعادت
تعريف مفهوم الأمن ،وك�شفت حدود القوة الأمريكية ،وعززت االحتجاجات والمعار�ضة
الجماعية حول العالم ،هذا ف�ض ً
ال عن ماليين من القتلى والم�شوهين ومن �أ�ضحوا بال م�أوى.
في الأوقات ما بعد العادية ،قد يتحول العالم �إلى خراب ب�أفعال قلة من الأفراد المعاتيه.

 -3التناق�ض
�إن العالم المعقد والمت�شابك ذا الم�صالح والأيديولوجيات والت�صميمات والرغبات
المتناف�سة ،والذي يت�صرف بفو�ضوية ُيمكن �أن ينتج ما هو �أكثر من التناق�ضات ،وهي العامل
الثالث من العوامل � .3Csإن التناق�ض ناتج طبيعي للعديد من ال�شبكات االجتماعية والثقافية
م�ساو له
المت�ضادة والمتدافعة نحو الهيمنة .ففي النهاية ،وكما �أ�شار نيوتن لكل فعل رد فعل
ٍ
وم�ضاد له في الحركة .ويقول رافتز الذي احتفل بعيد ميالده الثمانين في يونيو � 2009أن
أي�ضا �إلى حقيقة �أن كل �شيء ،وكل �سيا�سة لها ثمن [ .]...فبغ�ض النظر عن
«التناق�ضات ت�شير � ً
أعرا�ضا جانبية حتمية.
دائما � ً
الكيفية التـي نرى بها التقدم� ،أو نفكر في مدى منفعته ،ف�إن له ً
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فال يوجد �أي �إنجاز من الخير دون �أن يكون له بع�ض النتائج من ال�شر»( .((1كما �أن التناق�ضات
أ�شكال متنوعة؛ فهي قد تكون متكاملة بحيث تُحفظ القوى المت�ضادة في
ُيمكن �أن ت�أتي في �
ٍ
دمرة بحيث �إن ال�صراع بينها ي�ؤدي �إلى االنهيار� ،أو قد ت�أتي خلاَّ قة
توازن حركي� ،أو قد ت�أتي ُم ِ
بحيث يمكن حل التناق�ضات من خالل تحويلها.
اهتمام خا�ص.
في الأزمنة ما بعد العادية ،هناك تناق�ضان يحتاجان �إلى �إيالء
ٍ
حاليا �أن نذهب �إلى �أننا ما�ضون �إلى تغير غير م�سبوق.
يتعلق الأول بالتغير ،فمن المعهود ًّ
دائما ،لكن ذاك التغير لم يكن بهذا المعدل المت�سارع الذي
لقد كان من عادة الأ�شياء �أن تتغير ً
ن�شهده في �أيامنا هذه .فلن�أخذ على �سبيل المثال تكنولوجيا المعلومات التـي ت�ضاعف من
قوتها كلما قي�ست بال�سعر والأداء والقدرة اال�ستيعابية في كل عام .وخالل  25عا ًما� ،ستكون
قد ت�ضاعفت بعامل البليون فيما ننتقل من التران�سي�ستور �إلى التقنيات الأقوى مثل تكنولوجيا
النانو �أو الحو�سبة الجزيئية .وبالمثل ،تت�ضاعف قدرتنا على �سل�سلة معلومات جينية كل عام،
وفيما ا�ستغرق الأمر  15عا ًما لل�سل�سلة فيرو�س الإيدز  ،HIVف�إن فيرو�س ال�سار�س  SARSتم
�سل�سلته في غ�ضون  31يو ًما .إ� ًذا ،فالتغير وحده لي�س هو ال�سريع ،بل �إن معدل التغير نف�سه
يتغير  -وقد �أ�صبح الآن التغير ا أُ
ل�سـي هو المعتاد.
مع ه��ذا ،ف���إن �أج��زاء عري�ضة من هذا الكوكب وم�ساحات من حياتنا االجتماعية
�شبه �ساكنة .فبنية المجتمع البريطاني بمميزاته الطبقية وتحيزاته ال�ضمنية لـ [مدر�سة]
�إيتون و�أوك�سبريدج [جامعتي �أوك�سفورد وكامبريدج] لم تتغير عبر قرون .فالمحكمة
�شرعين ،اثنان منهم فقط -
العليا البريطانية التي تم ت�أ�سي�سها م� ً
ؤخرا مكونة من لوردات ُم ّ
ممثال �إ�سكتلندا و�أيرلندا ال�شمالية  -لم يتعلما في �أوك�سبريدج .ال زال الفقر المدقع في
�إفريقيا كما كان في عهود االحتالل �إن لم يكن  -بالن�سبة للكثيرين � -أ�سو�أ .كما �أن توزيع
(Jerome R. Ravetz and Silvio O. Funtowicz, “Emergent Complex Systems”, Futures 26, no. 6 (1994): 568- ((1
582.
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دائما( .((1وفي الحقيقة ف�إن �آليات التفاوت
الثروة في الأمم ال زال في �صالح النخبة كما كان ً
ت�صاعدا في المعايير االقت�صادية،
تتزايد .وقد �شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية
ً
نتجا مجتمعات �أكثر م�ساواتية خا�ص ًة بين الأمم المتقدمة
وم ً
م�صحوبة بتوزيع �أو�سع للثروة ُ
وال�صناعية .ومنذ الثمانينيات ،لم تعد معدالت توزيع الثروة كما كانت عليه في القرن التا�سع
ع�شر ،وا�ستمرت بداالت �أ�سية تتجاوز هذه الأنماط� .إن الفارق بين مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س
الإدارة في � ِّأي �شركة وعموم الموظفين �أ�صبح الآن بمعدل  3:400مرة .وتتركز معظم
ثروات �أمم مثل بريطانيا والواليات المتحدة في �أيدي  %1ممن يمتلكون  %90من بقية
ال�سكان مجتمعين .وفي عالم يتميز بفائ�ض الغذاء ،يذهب  850مليون �شخ�ص �إلى مخادعهم
لي ً
ال جوعى( .((1وعلى الرغم من �أن الن�ساء هن المنتج الرئي�س للطعام في العالم النامي ،ف�إن
�أكثر من  %60من جياع العالم من الإناث .وال زالت الحروب وال�صراعات حا�ضرة في هذا
أبدا .فكلما تغيرت الأ�شياء ،بدت باقية كما هي.
العالم كما كانت � ً
تقريبا
يتعلق التناق�ض الثاني بالمعرفة .ففيما ازدادت معرفتنا ،وتزداد بقفزات وطفرات
ً
في ِّ
كل المجاالت ،يبدو �أننا �أجهل مما �سبق .الحظ مدى جهلنا بالثقافات الأخرى ،الإ�سالم
على �سبيل المثال �أو الثقافات الأ�صلية في �أمريكا الالتينية �أو التنوع الجم في الهند وال�صين.
جهل عميق.
�إن ازدياد ُرهاب الأجانب عبر العالم لي�س فقط مخيفًا ،ولكنه � ً
ؤ�شر على ٍ
أي�ضا م� ٌ
تقريبا� ،أ�صبحت قدرتنا على التمييز الفعلي بين
وفيما نتعر�ض لق�صف معلوماتي حول كل �شيء ً
ما هو هام وتافه محدودة للغاية.
وعالو ًة على هذا� ،أ�ضافت الأزمنة ما بعد العادية �أبعا ًدا �أخرى �إلى جهلنا� .إن العديد من
الم�شكالت المعا�صرة بها ال يقين وثيق ،و�أحيانًا ال يمكن حله �إال في الم�ستقبل .فلنتناول مث ً
ال
�أنفلونزا الخنازير ،فنحن ال نعرف كيف �سيتحور هذا الفيرو�س في الم�ستقبل القريب؟ ولي�س
بمقدورنا معرفته �إال عندما يتحول الفيرو�س نف�سه ،وقد يتحول في عددٍ من الأ�شكال والطرق.
(John Hills, ed., New Inequalities: The Changing Distribution of Income and Wealth in the United Kingdom ((1
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
(Per Pinstrup-Andersen and Fuzhi Cheng, “Still Hungry: One-eighth of the World’s People Do Not Have )15
enough to Eat”, Scientific American (September 2007): 96-103.
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جينيا ،فال ن�ستطيع التـ�أكد ما �إذا كان هذا الطعام �آم ًنا حتـى
ينطبق الأمر نف�سه على الغذاء المعدل ًّ
يدخل في �سل�سلة الغذاء ،وي�صبح جز ًءا من وجبتنا اليومية .وهناك �أ�شياء لن نكت�شفها �إال بعد
� 10أو � 20سنة من الآن ،وهو ما ينطبق على تكنولوجيا النانو والمنتجات اال�ستهالكية التـي
ت�ستخدمها من كريمات الب�شرة حتـى م�ضادات العدوى .ومن خالل اال�ستخدام الم�ستديم
عبر فترة زمنية� ،سوف نكت�شف المجموعة الثانية والثالثة من �أعرا�ضها الجانبية .حتــى ذلك
الحين علينا �أن نتعاي�ش مع المخاطر وجهلنا.
وعلى اعتبار �أننا ال ن�ستطيع �أن نعزل �أزماتنا المت�شابكة و�أن نحلها في رزمات �أنيقة ،ف�إننا
دائما العديد من الأجزاء الزائدة التـي لم تحل،
نجد �أنه مهما كانت الحلول التـي ننتجها ،هناك ً
وغالبا ال نكون واعين حتـى بالأجزاء التـي لم تحل من الم�شكلة
والتـي ال نقدر على حلها.
ً
أ�شكال مختلفة �أو يكون الأوان قد فات .وتعتبر �أزمة �صناعة ال�سيارات مثا ًال
حتى تظهر في �
ٍ
جيدا .لقد وجهنا الكثير من جهودنا �إلى �إنقاذ م�صنعي ال�سيارات مثل ،General Motors
ً
و ،Vauxhallو .LDVفهذه ال�صناعة جزء هام من قطاع الت�صنيع ،وجزء حيوي من اقت�صادنا؛
أ�سا�سيا في االحتبا�س
حيث تعتمد عليها �آالف الوظائف .ونحن نعلم �أن العوادم تلعب ً
دورا � ًّ
الحراري و�أن الوقود الرخي�ص يختفي ب�سرعة؛ لذلك نطالب م�صنعي ال�سيارات ب�أن ينتقلوا
�إلى ال�سيارات الكهربائية �أو المركبات الهجينة .ولكن في محاولة لحل م�شكالت م�صنعي
ال�سيارات واالقت�صاد والت�شغيل والبيئة والموارد الطبيعية ،ف�إننا نتغا�ضـى عن المكون الحيوي
لهذه الم�شكلة المت�شابكة :ال�سيارة نف�سها .ففي النهاية ما عدد ال�سيارات التـي يمكن �أن ن�ضعها
على الكوكب؟ وما الذي قد يحل محل ال�سيارة كنمط ممكن لالنتقال في الم�ستقبل؟ وكيف
�سيبدو �شكل العالم بدون �سيارات؟ كما بين كينج�سلي دين�س وجون �أوري في درا�ستهما
العبقرية «بعد ال�سيارة»( ،((1ف�إننا ال نعرف في الحقيقة؛ لأن هذا البعد من الم�شكلة قد ا�ستبعد
المفكر فيه ،و�أن ن�س�أل الأ�سئلة
ُك ًّليا من ر�ؤيتنا؛ فكي نكت�شف البدائل علينا �أن نفكر في غير ُ
التـي يحجبها جهلنا .وعلى ٍّ
كل ال زلنا على جهل بالبدائل ،و�ضاعت فر�صة المعرفة علينا� .إن
(Kingsley Dennis and John Urry, After the Car (Oxford: Polity, 2009). )16
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الجهل لي�س قاب ً
ال للحل من خالل الطرق المعهودة للبحث ،لذلك ال يوجد لدينا فكرة عن
وجوده.
من هنا نواجه �ضربة ثالثية من الجهل �أو الجهل المكعب :الجهل بجهلنا ،والجهل
الم�ضمن في المخاطر المحتملة للتطورات الأخيرة ،والجهل الناتج عن فائ�ض المعلومات.
وعلى العك�س من الجهل المعتاد ،والذي يمثل فجوة يمكن مل�ؤها بالبحث والمعرفة ،ف�إن
التعامل مع الجهل يتطلب طرقًا مختلفة جذر ًّيا للتفكير.
قد تكون التناق�ضات مفارقة ،لكنها تقوم بوظيفة هامة للغاية؛ حيث تمدنا بر�ؤى تمنعنا
من التحليل المغرق في التب�سيط للأزمات �أو المواقف� .إننا مجبرون على مواجهة االتجاهات
ووجهات النظر والحقائق واالفترا�ضات والنظريات المت�صارعة ،و�أن ندرك �أن العالم غير
قابل للحلول ال�ساذجة �أحادية الأبعاد« .على الرغم من �أن هذا ا�ستنتاج مفروغ منه بالطبع ،ف�إن
الت�صريح الأوجز عن افترا�ضات الجهل المكعب قاله وزير الدفاع الأمريكي الأ�سبق دونالد
أبدا م�سار ال�سيا�سة �أحادية البعد عديمة الندم
رام�سفيلد ،الذي �أو�ضح الو�ضع دون �أن يبدل � ً
التـي فكر فيها في المرة الأولى»( .((1ي�شير كل من التعقد والتناق�ض �أن � َّأي م�شكلة معطاة لها
�أبعاد متعددة؛ وال توجد ر�ؤية جزئية محددة يمكن �أن تحيط بمجمل الم�شكلة .ويتبع هذا
ب�أن � َّأي م�شكلة معطاة ال يوجد لها بال�ضرورة �إجابة «�صحيحة» �أو «خاطئة» .في الأزمنة ما
فهما �أف�ضل
بعد العادية ،يمثل المنطق الأر�سطي جز ًءا من الم�شكلة ولي�س �إجابة .ولنحقق ً
للم�شكلة ،ينبغي علينا �أن ندرك �أن الحلول قد تنطوي على ٍّ
كل من الخير وال�شر �أو ال تت�ضمن
�أيهما� .إن مثل هذا المنطق رباعي الطبقات ُي ِّ
ثم ن�ضع
مكننا من التفكير في الم�ضاعفات ،ومن َّ
بنزعات متناق�ضة .والطريقة الف�ضلى للتفكير في الم�ضاعفات هي
�أيدينا على م�شكالت معقدة
ٍ
الحوار والنقا�ش� .إن معظم الفل�سفات غير الغربية قائمة على طريقة التفكير هذه وماهرة فيها.
ويمكننا� ،إذا �أردنا �أن نح�صل على الكثير �إذا تعاملنا مع هذه التقاليد بجدية .كما �أن الفهم
(“There Are Known Knowns”, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Unknown_unknown; “Donald Rumsfeld ((1
Known Unknowns”, YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=_RpSv3HjpEw.
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حوارا حول �أبعادها المتنوعة؛ وي�شتمل هذا على نطاق كلي
الأ�سا�سـي للغاية للم�شكلة يتطلب
ً
من الر�ؤى والم�صالح ،بما في ذلك م�صالح ور�ؤى الخبراء والأ�شخا�ص العاديين ،وكذلك
البالغين والأطفال والنا�س من خلفيات اجتماعية وثقافية متنوعة وبمفاهيم �إثنية مختلفة حتـى
تلك االعتبارات المتعلقة بالمخلوقات الأخرى من غير الب�شر .قد ال تحل التناق�ضات من
خالل الجداالت والنقا�شات ،ولكن من الم�ؤكد �أنه من الممكن �إدارتها والتفاو�ض عليها من
خالل الحوار التوافقي.

 -4الاليقين
عندما تجتمع التناق�ضات والتعقد والفو�ضـى مع التغير المت�سارع ،ف�إن النتيجة الحتمية
�صغيرا يمكن �إدارته.
هام�شا
الوحيدة هي الاليقين .وفي الأزمنة العادية ،تعد الاليقينات
ً
ً
ٌ
ولكن في الأزمة ما بعد العادية ،يقع الاليقين في المركز( .((1ولأن َّ
ومعقد
مت�شابك
كل �شـيء
ٌ
وفو�ضوي ومتغير ب�سرعة ،ال يوجد ما يمكن و�صفه ب� ِّأي درجة من اليقين؛ فال قيمة للتنب�ؤات
العتيقة التـي يعتمد عليها اقت�صادنا و�سيا�ساتنا في مواقف التغير ال�سريع والمباغت والمجهول.
ف�سيتعار�ض توقع نمو الخزانة في ال�ستة �أ�شهر القادمة على الفور مع بنك �إنجلترا ،في حين
�ستنتج المراكز البحثية العريقة توقعات مختلفة ومتناق�ضة من واقع درا�ساتها .فكلها ي�صدق
عليها الخط أ� وال�صواب على حدة �أو مجتمعين .علينا �أن نتعامل مع الاليقينات المت�ضمنة في
هذه التنب�ؤات؛ كي نجعل لها معنـى� .إن الاليقين هو ال�شيء الوحيد الذي ن�ستطيع الت�أكد منه،
اجتماعيا باالعتماد على ما يتم النقا�ش حوله من
�سيا�سيا وال
لكنه غير مريح ،ولي�س مقبو ًال ال
ًّ
ًّ
قرارات �صعبة.
في � ِّأي ق�ضية �سيا�سة ،هناك مجموعة من الاليقينات التـي ينبغي لنا �أن ن�شتبك معها.
ولن�أخذ حالة جنون البقر ،هذا المر�ض الذي �أثر في �أدمغة البقر ،والذي ظهر في بريطانيا في
ناتجا عن الزراعة المكثفة وممار�سات التغذية غير الطبيعية؛
الثمانينيات ،وات�ضح الآن �أنه كان ً
(Gabriele Bammer and Michael Smithson, eds., Uncertainty and Risk: Multiple Perspectives, Earthscan Risk ((1
in Society (London: Earthscan, 2009).

23

حيث كانت تطعم قطعان من الأبقار �آكلة الع�شب من بقايا الماعز والأبقار .وفيما كان الوباء
ينت�شر� ،أخذ الم�ست�شارون في ح�ساب الاليقينات حول تكلفة المر�ض االقت�صادية النهائية،
وكلفة ال�سيطرة عليه من خالل الذبح الجماعي والإمكانية  -غير المحتملة و�إن كانت
مت�صورة  -لخطره على الب�شر .وحتى بعدما �أ�صيبت قطط بالمر�ض في عقد الت�سعينيات،
كانت خطورته على الإن�سان ال تزال غير م�ؤكدة .وفي عام  ،1996عندما تم ت�أكيد وجود
�شكل ب�شري للمر�ض ،وقعت حالة ق�صيرة من الفزع ثم �أخذت الأمة في الهدوء؛ لتنتظر
وترى ما �إذا كانت �ستكون هناك حاالت عزل �أو رعب جماعي .وبحلول فبراير ،2009
علميا
�شخ�صا في بريطانيا من جراء ال�شكل الب�شري من المر�ض ،والمعروف
توفي 164
ً
ًّ
بكروتزفيلد جاكوب.
خطيرا عند � ِّأي تخطيط .فمث ً
ال عندما �ضربت الفي�ضانات بريطانيا عام
�أ�صبح الاليقين
ً
قيموا الإمكانات الم�ستقبلية لحدوث في�ضانات في
 ،2008كان على المخططين �أن ُي ّ
المناطق المنكوبة نف�سها ،واحتماالت وجود �صراعات بين المناطق (فمنع الفي�ضان في �أعلى
النهر قد يزيد من المخاطر على �أ�سفل النهر) ،والمخاطر على الملكيات والأعمال التجارية،
ونمط م�شكالت الت�أمين ،وم�سئوليات الأ�ضرار الم�ستقبلية والما�ضية .وكل مكون من هذه
المكونات ينطوي على �أ�شكال من الاليقين ينبغي التعامل معها.
فر�صا ومخاطر �ضخمة على ال�سواء.
على الم�ستوى العالمـي ،تُمثل �أ�شكال الاليقين ً
فمن خالل المراهنة على نتائج الاليقين ،يمكن لبع�ض الجهات  -مثل المحفظات الوقائية
والمتالعبين بالعملة � -أن يجنوا مكا�سب مذهلة .في الأزمنة ما بعد العاديةُ ،يمكن للأفراد الذين
خياليا في فترة مده�شة .فلنالحظ االزدياد
يعملون على الم�ستوى العالمـي �أن يكت�سبوا ثرا ًء
ًّ
قدر روثكوف ،الباحث بوقفية كارنيجي لل�سالم
ؤخراّ .
المفاجئ في عدد البليونيرات م� ً
العالمـي ،في كتابه «الطبقة الفارهة»(� ((1أن ما يزيد عن � 6000شخ�ص �أ�صبحوا فاح�شـي
(David Rothkopf, Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making (New York: Farrar, ((1
Straus and Giroux, 2009).
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الثراء في العقدين الأخيرين� .إن ه�ؤالء ،ومعظمهم من عالم المال والأعمال« ،يمتلكون قوة ال
ت�ضاهيها �أي مجموعة �أخرى على الأر�ض» .تعد هذه الطبقة الجديدة الفارهة ع�صامية ،ومثلها
مثل كل المتنفذين الع�صاميين في القرون الغابرة ،ربطت نف�سها بترتيبات ال�سلطة القائمة ،والتـي
خلقتها الثروة واالمتيازات الموروثة� .أما ت�أثير هذا فيتمثل في ازدياد الت�شوهات و�سوء التوزيع
الل�صيق بالنظام االجتماعي .بيد �أن هذه الطبقة الجديدة الفارهة تتميز بكونها «متوجهة نحو
العالم وم�ستقلة ون�شيطة»� .إنها تتواجد فيما يتجاوز الوالءات واالنتماءات الوطنية؛ والتـي
قد تُ�ستخدم وتُبدل ك�أدوات ا�ستراتيجية في تعزيز ازدهارها .لقد تولدت ثرواتهم من كونهم
�أع�ضاء �شبكات يلعبون على الاليقينات العالمية.
وبينما ت�صبح الفر�ص مق�صورة على �أقلية ،ف�إن المخاطر يت�شاركها بقية قاطنـي الكوكب.
فاالزدهار االقت�صادي بالن�سبة للأقلية يعنـي كوارث بيئية ومالية للكثيرين .في المجتمع ما بعد
ملمحا ممي ًزا للحياة
العادي ،ي�صبح الاليقين والمخاطر � -سواء كانت حقيقة �أو متخيلة -
ً
اليومية لكل �سكان الكوكب .وفي المجتمعات الفقيرة ،ت�صبح المخاطر الجديدة وال�صاعدة
م�س�ألة حياة �أو موت ،وت�ؤدي �إلى انهيار الم�ؤ�س�سات القائمة ونظم دعم الحياة .على �سبيل
المثال ،يعتبر ت�أثير التغير المناخي �أ�شد وط�أة على الدول النامية؛ فوفقًا لتقرير المنتدى الإن�ساني
ب�شكل مبا�شر
العالمـي ،يت�سبب االحتبا�س الحراري في  300.000حالة وفاة �سنو ًّيا ،وي�ؤثر
ٍ
نموا(� .((2إن �أكثر من ن�صف فقراء العالم
في حياة  300مليون �إن�سان في الدول الأقل ً
منك�شفون ،ويواجه حوالي  500مليون ن�سمة المخاطر الناتجة عن الكوارث المناخية التـي
تجلب الجوع والمر�ض والفقر وانقطاع �أ�سباب العي�ش.
تعنـي تركيبة الجهل والاليقين وت�صاعد ال�سلوك الفو�ضوي والتحليالت المتناق�ضة
والأزمات المعقدة للأمان والمخاطر� ،أن خياراتنا الحالية  -الأمر المعتاد � -أ�صبحت الآن
نحو خطير .في الأزمنة ما بعد العادية ،لي�ست �أنماط التفكير وال�سلوك المعتادة
مهملة على ٍ
(Human Impact Report: Climate Change: The Anatomy of a Silent Crisis, introduction by Kofi Annan ((2
(Geneva: Global Humanitarian Forum, 2009), online e-book, http://www.ghf-ge.org/human-impact-report.
pdf.
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الم� ِؤ�س�سة للمجتمع الغربي
�إال دعوة �إلى كوارث و�شيكة الحدوث .لقد ا�ستنفذت الأفكار ُ
الر�أ�سمالي من قبيل «التقدم حتمـي» ،و«التحديث جيد» ،و«الكفاءات �ضرورية» تاريخ
�صالحيتها.

 -5التقدم والتحديث والكفاءة
خذ مث ً
ال فكرة �أن التقدم قائم على النمو االقت�صادي الدائم والم�ستمر .هناك حدود طبيعية
للحد الذي يمكننا �أن ننمو في نطاقه� :إنها الحدود النهائية لكوكبنا وحدود مواردنا .ولكن من
الم�ؤكد �أن التقدم الخطـي غير ال�صحيح والنمو المت�سارع هو ما �أو�صلنا �إلى حافة الفو�ضـى.
و�سيقلب المزيد من النمو الخطـي  -مع المخاطر العالمـية القائمة  -الأمر ر� ًأ�سا على عقب.
�إننا بحاجة �إلى االنتقال من فكرة التقدم �إلى فكرة الحالة الثابتة .فالأ�شجار مث ً
ال ال ت�ستمر في
النمو بعد �أن ت�صل �إلى �أطوالها الطبيعية؛ النمو الم�ستمر في هذه الحالة يعني التدمير الذاتي.
وت�شير الدرا�سات الأثرية �أن هذا الم�صير قد �أ�سقط العديد من المجتمعات الإن�سانية من قبل؛
فالح�ضارات القديمة التـي نمت فيما تتجاوز قدرتها البيئية والتقنية وال�سيا�سية واالجتماعية،
عجلت من وقوع الكارثة واالنهيار(� .((2إن افترا�ضنا �أن اقت�صاداتنا �سوف ت�ستمر في النمو
بمعدل مت�سارع هو قمة الغباء .وال يوجد �شيء جديد في فكرة حدود النمو؛ فهي االفترا�ض
المالثو�سـي القديم الذي تم دح�ضه في القرن التا�سع ع�شر من خالل الت�صنيع والثورة الزراعية،
ف�ض ً
ال عن القوى الحا�سمة والم�شوهة للهيمنة اال�ستعمارية .وجعل تقرير «حدود النمو»الذي
�أ�صدره نادي روما في ال�ستينيات من هذا المفهوم جز ًءا من وعينا( .((2غير �أن �إ�صدار التقرير
�أعقبه التمدد الأكبر في التاريخ الإن�ساني للت�أثير اال�ستهالكي با�ستخدامه المبذر للموارد
الطبيعية الذي و َّلد � ً
أنماطا حياتية �أكثر ا�ستخدا ًما ،و�أ�سهل �إحال ًال ،وذات مبتكرات محدثة
�سنو ًّيا وم�سته ِلكة للموارد( .((2والآن ،تنظر بع�ض �أكثر الأمم الم�أهولة بال�سكان على الأر�ض
(Brian M. Fagan, The Great Warming: Climate Change and the Rise and Fall of Civilizations (New York: ((2
Bloomsbury Press, 2008).
(Donella H. Meadows et al., The Limits to Growth (New York: Universe Books, 1921). ((2
(E. B. Masini and S. Cole, “Limits to Growth Revisited”, Futures 33, no. 1 (2001); special issue. ((2
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�إلى �إمكانية �أن تح�صل على مكان لها في هذه ال�سعادة اال�ستهالكية المطلقة� .إن هذا ال�سعي،
افترا�ضا
الم�ؤ�س�س على افترا�ض �إنقاذ ماليين ال�سكان من الفقر ،غير قابل للإجابة باعتباره
ً
إن�سانيا .غير �أن هذا الطموح  -مهما كانت درجة �سالمته �أو �أخالقيته  -يطرح
�
أخالقيا و� ًّ
ًّ
العديد من الإ�شكاليات �أمام الجميع .فما تم اعتبارها عاد ًّيا لم يعد يواكب الأمور.
أي�ضا مفهو ًما م�سمو ًما .خذ مث ً
ال ما حققه ما ي�سمى تحديث خدمة
�أ�ضحى التحديث � ً
ال�صحة العامة في بريطانيا؛ فكلما تم تحديث الخدمة� ،أ�صبحت �أقل كفاءة .وكلما قمنا
تعقيدا وفو�ضوية ،وظهرت
بت�شبيك م�ؤ�س�سة مثل خدمة ال�صحة العامة� ،أ�صبحت �أكثر
ً
التناق�ضات والجهل في المقدمة ،و�أ�صبحت عر�ضة للمخاطر والف�شل .هذه المخاطر ل�صيقة
�إذ �إنها مولدة فقط من خالل الم�ؤ�س�سات الحديثة ،وت�ضرب بدورها هذه الم�ؤ�س�سات باعتبارها
�ضربة عك�سية قبل �أن ت�صيب الجميع .وعالوة على هذا ،تحديث الم�ؤ�س�سات يعني حرمانها
من وظيفتها و�ضميرها االجتماعي؛ ف�أ�سا�س التحديث هو البقرطة .وكما �أ�شارت �صيغة ماك�س
فيبر الكال�سيكية ،ف�إن البيروقراطية ق�صد ًّيا بال وجه وغير �شخ�صية ،بغر�ض النزاهة والتعامل مع
إن�صاف
الجميع بالإجراءات الروتينية نف�سها .على الم�ستوى الأول ،تعمل هذه الم�ؤ�س�سات ب�
ٍ
وم�ساواة ،غير �أن جوانب البيروقراطية غير ذات الوجه وغير ال�شخ�صية وغير الرحيمة
بمقدورها ،كما �أو�ضح النقاد من كافكا(� ((2إلى بومان(� ،((2أن ت�ضحي بالإن�سانية والعقل
والمنطقة ،وتعمل لخدمة ال�شر المطلق بمثل كفاءة خدمة ال�صالح العام .فه�ؤالء الذين يعملون
ل�صالح البيروقراطية يتبعون الإجراءات والقواعد بدون �أي ح�س بالم�سئولية الذاتية ،ويمتنعون
عن ممار�سة التمييز �أمام الحقائق الإن�سانية عندما يقدمون �أنف�سهم� .إنهم ال يوجهون م�سار
الم�ؤ�س�سات وال يملكونها .كما �أن ه�ؤالء الذين تخدمهم الم�ؤ�س�سات البيروقراطية ي�شعرون
باالغتراب وانعدام القوة في مواجهة هذا الوح�ش المتعجرف المجهل .فكلما قمنا بتحديث
الم�ؤ�س�سات البيروقراطية� ،أ�صبح النا�س غير را�ضين ومغتربين وعاجزين و�ساخطين.
(Franz Kafka, The Castle: Metamorphosis and Other Stories, Introduction and translated by Michael Hofmann ((2
(London: Penguin Classics, 2007), original edition was published 1926.
(Zygmunt Bauman, Modernity and Holocaust (Oxford: Polity, 1991). ((2
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�إن الم�ؤ�س�سات الحديثة مثل البنوك وال�شركات هي بنـى عالية ال�شبكية والتنظيم بال �أخالق
وال ت�شعر بالندم ،ووظيفتها هي �أن ت ِّ
ُعظم �أرباحها من خالل عملية تخفي�ضية ،ومراكمة الكثير
تحديدا من خالل �أخذ الكثير والكثير من المخاطر
والكثير من القوة والموارد ،وهو ما تقوم به
ً
في بيئة من الجهل والاليقين والفو�ضـى .لقد كان لدى الهند  130.000نوع من الأرز قبل
تحديث الزراعة في ال�سبعينيات ،انخف�ضت �إلى  3000نوع فقط من بعده .فالتحديث يقلل
التنوع ،والبيروقراطية بطبيعتها تقدم حزمة واحدة من الإجراءات تنا�سب الجميع .وعندما
ت�سعى البيروقراطية �إلى تليين نف�سها؛ كي تت�ضمن تنوع وتعقد الظرف الإن�ساني ،ت�صبح �أبعد
وفهما �أو قدرة على التكيف .يجعل التحديث والبيروقراطية
مرا�سا و�أقل �شفافية
و�أ�صعب
ً
ً
كل �شيء محايد القيمة وروتيني بال قلب ،وهو ما ي�ساعد الأعمال الأنانية وي�سهلها ويزيد
المخاطر على الجميع .ومع الأخذ في االعتبار �أن الم�ؤ�س�سات الحديثة هي �سبب الم�شكلة،
فال يمكن �أن تكون جز ًءا من الحل.
ً
ارتباطا وثيقًا بالتحديث� .إن الر�أي
ينطبق الكثير مما �سبق على الكفاءة ،وهو مفهوم يرتبط
القائل ب�أننا كب�شر وم�ؤ�س�سات علينا �أن ن�صبح �أكف أ� و�أن ن�ستخدم كل مواردنا بكفاءة �أكثر ،قد
عبثيا .فيمكن �أن تكون هناك حدو ٌد طبيعية لكفاءة كل �شيء ،بما في ذلك خدمة
�أ�صبح الآن ًّ
ال�صحة العامة .والبيروقراطية هي عامل الكفاءة؛ حيث تعمل باالختيار التخفي�ضـي وم�ستويات
الإدارة المرتفعة التي ف�شلت في خلق �سيطرة �أكف�أ .وللمفارقة ،هناك �شــيء جوهري في فكرة
الكفاءة تنتج فع ً
ال عدم الكفاءة .ويمكن �أن نرى هذا بو�ضوح في خطوط موا�صالت مترو
الأنفاق؛ فلكي نخف�ض من الزحام في المترو ذي الم�سارين ،نقوم ببناء م�سارين جديدين .بيد
�أن الأربعة م�سارات ال تقلل من الزحام بل تزيده ،لذلك نقوم ببناء  6م�سارات جديدة� ،إال �أن
الزحام يزداد مرة �أخرى ،فنقوم ببناء  8م�سارات جديدة� ،إال �أن الزحام ي�ستمر في ال�صعود.
وبالتالي نقوم بتطوير �سيارات ذات كفاءة في ا�ستخدام الطاقة .غير �أن �أ�صحاب ال�سيارات
يزيدون من �سياقتهم المرفهة؛ كلما تح�سن �أداء ال�سيارة ،وازداد عدد الأميال المقطوعة.
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تعرف المالحظة الب�سيطة ب�أن ارتفاع الكفاءة يزيد من ا�ستغالل الموارد بـمفارقة
جيفونز� .أول من كتب عنها هو وليام �ستانلي جيفونز عام  ،1865وكانت متعلقة بالفحم.
ؤخرا لإي�ضاح �أن االندفاعات نحو الكفاءة في العديد من المجاالت ،مثل
وقد ُا
ِ
�ستخدمت م� ً
قدم كتاب «حول خرافة
ا�ستخدام الطاقة الحفرية ،جعل الأمور �أ�سو أ� بد ًال عن تح�سينها .و ُي ِّ
الكفاءة :مفارقة جيفونز»( ((2العديد من الأمثلة من علم البيئة واالقت�صاد �إلى التكنولوجيا .على
�سبيل المثال ،لم تحل زيادة الكفاءة في �إنتاج الطعام في الهند م�شكلة الجوع ،بل جعلت منها
حجما.
�أ�سو أ� (لي�س فقط من خالل تقليل �أنواع البذور)� .أ�صبحت الثالجات �أكف�أ ،لكنها �أكبر
ً
وزاد دعم كفاءة الطاقة على الم�ستوى ال�صغير  -المتعلق بالأ�سر والأفراد  -من ا�ستهالك
الطاقة على الم�ستوى الكلي المتعلق بالمجتمع .كل هذا يعني عدم االعتماد على اختراعات
ب�شكل ما �إلى
التكنولوجيا الم�ستقبلية؛ كي ت�ساعدنا على تقليل ا�ستهالكنا للموارد �أو �أن تقودنا
ٍ
عالم �أكثر ا�ستدامة� .إن الكفاءة تزيد من التعقيد وال�سلوك الفو�ضوي ،ويمكن �أن تقودنا جمي ًعا
�إلى ِّ
كل �أ�شكال الكوارث غير المرئية.
�أ�صبحت ر�أ�سمالية ال�سوق الليبرالية الحرة غير المقيدة  -ذروة الأزمنة العادية المفتر�ضة -
ما بعد عادية هي الأخرى وو�صفة للكوارث� .إن النظام نف�سه الآن هو الم�شكلة التـي علينا �أن
نتفاو�ض على حلها؛ حيث خلق م�ؤ�س�سات و�أ�شكال وممار�سات تت�سم بالتناق�ض والتعقد بما
يتجاوز � ّأي �إمكانية لل�سيطرة والإدارة الفعالة ،كما حفَّز رغبات واحتياجات ال يمكن تحقيقها
قناعا على ا�ستمرار �سوء التوزيع عند
�إال ا�ستثنا ًء .و�أنتج تطلعات نحو الحريات الفردية بما ي�ضع ً
�أعلى مراحل اال�ستهالك بما يجذر من البنـى التراتبية الم�ستدامة .وتتعر�ض الطبقة الو�سطى
الآن ،والتـي كانت فيما �سبق الم�ستفيد الأكبر من النظام في العالم الغربي ،لل�ضغط وترى
�أن م�ستويات معي�شتها تنهار ،فيما ي�ستمر الفقر الن�سبـي والمطلق للطبقات الدنيا .بو�ضوح،
�أ�صبح التقدم والتحديث والكفاءة بال معنـى� ،إن لم يكن قد عفَّىعليهم الزمن.
(John M. Polimeni et al., The Jevons Paradox and the Myth of Resource Efficiency Improvements (London: ((2
Earthscan, 2008).
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 -6الف�ضائل
نحن بحاجة لمناق�شة �سبلنا نحو �أزمنة عادية جديدة .غير �أن الم�شكلة تكمن في �أن
الم�ساحة والوقت والإرادة الكافية للدخول في نقا�ش متما�سك �أ�صبحت �أن��در ،كلما
وتناق�ضا وفو�ضوية .لقد �أ�صبحت الأنماط التاريخية للتنظيم
تعقيدا
�أ�صبحت الأمور �أكثر
ً
ً
في الديمقراطية الليبرالية  -من نتائج الت�صويت �إلى ع�ضوية الأحزاب ال�سيا�سية  -تجذب
�أعدا ًدا �أقل من المواطنين .كما �أن الن�شاطات العفوية وذاتية التنظيم  -مثل االحتجاجات
وغالبا ما تكون �أجندتها وع�ضويتها م�ؤقتة ،على
العالمية المناه�ضة للر�أ�سمالية  -ذاتية االنتقاء،
ً
الرغم من جاذبيتها .تنف�ض مثل هذه الحركات بنف�س �سرعة ظهورها دون �أن يكون ن�شاطها
بال�ضرورة تغيير ًّيا .وربما تظهر وتختفي بطريقة عفوية وتفاعلية دون خلق بنـى �سيا�سية دائمة
�أو تغير هذه القائمة بالفعل .وعالوة على هذا ،ف�إن الحركات وال�شبكات ذاتية التنظيم يمكن
�أن يدفعها ب�سهولة الفزع والخوف من الآخر ،وهي و�صفات للتعبئة ال�شعبوية والن�شاطات
الفا�شية كما العدالة االجتماعية .وبالتالي ال تقدم ال�شبكات ذاتية التنظيم � َّأي �ضمانات؛
فلي�س هناك قانون طبيعي يقول ب�أن الدول �أو الحركات �سوف �أو يجب �أن �أو ينبغي لها �أن
تكر�س نف�سها فقط للخير العام .كما ال توجد � ُّأي قاعدة تن�ص على �أنهم يجب �أن يتبنوا نظرة
متوازنة ،و�أن يفكروا في �أجندتهم من خالل المخاطر والفوائد .في الحقيقة ،ف�إن هذا من
طبيعة ال�شبكات ذاتية التنظيم ،والتـي ظهرت كي تربك الح�سابات من خالل طرح و�صفات
ثم تزيد درجة ت�سمم الأجواء والعدائية وعدم الر�ضا في
مب�سطة و�أحادية الق�ضية والبعد ،ومن َّ
المجتمع ككل.
ولكـي نتفاو�ض على مخرج من الو�ضع ما بعد العادي ،ينبغي لنا �أن نتعلم كيف نتفاو�ض؟
وكيف نترجم تطلعنا �إلى تحول؟ وكيف لنا �أن ننظم ،و�أن ن�ستمع ،و�أن ن�شرك كل النا�س في
م�سار العمل من �أجل المنافع الم�شتركة؟
�إن الأخالقيات التـي يمكن ا�ستنتاجها من خ�صائ�ص الأزمنة ما بعد العادية هي ف�ضائل
الع�صور الذهبية :التوا�ضع واالعتدال والمحا�سبية .يجب �أن نبد أ� بتقدير هذا ب�أوجه كثيرة،
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فال نعرف وال ن�ستطيع �أن نعرف الطريقة التـي �سيمكن بها �أن نحدث توافقًا بين �أمننا ك�أفراد
كليا لي�س له
ومجتمعات و�أنواع� .إن القول ب�أن الأمور يمكن «التحكم» فيها و«�إدارتها» ًّ
معنـى؛ حيث �إنه ال توجد �إجابات «�صحيحة» �أو «خاطئة» ،لكنها تحتاج منظورات متعددة
كي نعي الأبعاد الحقيقية(.((2
لي�س التوا�ضع واالعتدال والم�سئولية زوائد فائ�ضة ،لكنها ف�ضائل ال غنـى عنها ،ومتطلبات
تحكما
�ضرورية للعي�ش مع الاليقين والتعقد .ولأننا ال ن�ستطيع �أن نمحو الاليقين ،و�أن نمار�س
ً
كام ً
ال على � ِّأي موقف ،فيجب �أن تكون ادعاءاتنا متوا�ضعة بالأ�سا�س .وبالمثل ،لي�س بمقدورنا
بدائيا وم�ؤق ًتا .وينبغي علينا �أن
�أن نمتلك معرفة كاملة بالنظام المعقد؛ حيث �سيكون ً
دائما ًّ
نعترف �أن الجهل حا�ضر في ِّ
كل �شـيء نعتقد بمعرفته؛ لذا ،علينا �أن نتوا�ضع حيال ادعاءاتنا عن
تقنيا،
المعرفة� .إن الف�شل في االعتراف بالاليقين والتعقد في مواقف محددة لي�س فقط خط أً� ًّ
أخالقيا كما يرى �سيليرز(.((2
أي�ضا خط أً� �
بل � ً
ًّ
في الحقيقة ،ف�إن الأخالق  -ووحدها الأخالق  -هي القادرة على �إخراجنا من الم�أزق
ما بعد العادي.
وينبغي للحالة العادية المتفاو�ض عليها في نطاق ظروف الأزمنة ما بعد العادية �أن تتجذر
في النقا�ش الأخالقي� ،إذ كان عليها �أن تعمل في الف�ضائل ال�ضرورية .لي�ست الف�ضائل بعيدة
المنال �أو ال �شخ�صية ،فيمكن تطبيقها ب�سهولة على ال�شخ�صـي والعالمي على ال�سواء� .إن قدرة
الأخالق على تجاوز الم�ستويات هو ما يجعلها بمثابة �أولويات بالن�سبة لت�أطير الحالة العادية
الجديدة؛ فب�إمكان الأخالق �أن توفر المبادئ الإر�شادية ل�شعور موحد باالتجاه ال�صحيح على
كل م�ستويات التنظيم من خالل تثبيت ف�ضائل التوا�ضع واالعتدال والم�سئولية التـي نحتاجها
و�ضعها في ال�صدارة .وعلى الخطاب الذي نحتاجه �أن يجلي المبادئ الأخالقية التـي نكون
(Stephen Chan, The End of Certainty: Towards a New Internationalism (London: Zed Books, 2009). ((2
(Paul Cilliers, “Complexity, Deconstruction and Relativism”: 255-267. ((2
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م�سئولين تجاهها ،والتـي يجب �أن تكون ماثلة في الخيارات التـي نقوم بها ،وبكل التوا�ضع
ثم
واالعتدال الذي نطبقه على فهمنا للم�شكالت ،باحثين عن حلول لكل الاليقين ،ومن َّ
المخاطر وال�شوائب التـي نقبلها كعنا�صر روتينية في كل �شئوننا.
�إن الرد الأخالقي على �أزماتنا ما بعد العادية لي�س بي�سير على الإطالق ،وبالن�سبة للكثيرين
ربما يبدو كعودة للقيم العتيقة المتجذرة في االعتقادات الدينية .على �أي حال ،من الجدير
بالتذكر �أن الحداثة ،وهي حجر الأ�سا�س في الحالة العادية ،كانت نف�سها عبارة عن نظام
أ�شكال عديدة .لقد ظهر التحديث والتقدم والبيروقراطية والعلم وكل حقول
اعتقادي ب�
ٍ
المعرفة الحديثة متكاملة مع �أ�سطورة م�ستمرة وثرية تقوم على �أ�سا�س مركزي ،مفاده الفكرة
الوهمية القائلة ب�أنها محايدة القيمة وعالمية وخيرة بطبيعتها .لقد و�صلنا �إلى الحالة ما بعد
جزئيا من خالل ال�سماح لطريقة التفكير هذه ب�أن تقنعنا ب�أن النظم التـي بنيناها ب�إمكانها
العادية ًّ
حتميا وبال تمييز .باخت�صار ،لقد جعلنا من
�أن ت�ستجيب لكل احتياجات الرقي الإن�ساني
ًّ
افترا�ضا قاب ً
ال للدعم .فالعقل
زائدا عن الحاجة ،وع�شنا لنعرف �أن هذا لم يعد
ً
الأخالق �شي ًئا ً
والر�شادة ،ف�ضيلتـا الحداثة ،لن ت�ضمنا التغيرات التـي نحتاج القيام بها في نمط حياتنا؛ كي
نواجه تحديات الأزمنة ما بعد العادية .ويجب �أن تظهر الم�سئولية الأخالقية التـي ُت� ِؤكد على
القيم والف�ضائل؛ كي ت�ساعد المنطق والعقل .وبدون ح�س جامح بالم�سئولية الأخالقية،
�سيكون من الع�سير �إقناع الأثرياء والأقوياء �أن ي�صبحوا �أكثر اعتدا ًال في مطالبهم ونمط
حياتهم ،و�أن يكونوا �أكثر توا�ض ًعا .وفي الحقيقة� ،أن يكبحوا �إ�سراف معي�شتهم وا�ستخدامهم
غير الر�شيد للموارد العالمية المحدودة.
هناك نقطة �أخرى هامة يجب الإ�شارة �إليها ،وهي �أن كل ر�ؤية اجتماعية وثقافية وفل�سفية
ودينية معروفة للب�شرية في حاجة �إلى �إعادة تعلم كيف تتفاعل مع مبادئها الأخالقية؟ وي�ستدعي
غالبا ما نتغا�ضى عنها رغم �ضخامتها ،وهي �أن الكونيات محايدة القيمة
هذا حقيقة �أخرى ً
المت�ضمنة في نظم المعرفة والتقدم والتحديث والبقرطة كان من المفتر�ض منها �أن تمكننا
من تجاوز الإ�شكاليات الع�صية لتنوع العقيدة .فقد ُن ِظر �إلى �أنماط الإيمان المختلفة بكل
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خ�صو�صيتها وقيودها وادعاء كل منها امتالك الإجابات ال�صحيحة ،باعتبارها عوائق �أمام
وب�شكل ما� ،أدى مركب الحداثة
و�سع ،وبالتالي تقيد التقدم الإن�ساني.
ٍ
الم ّ
البحث النقدي ُ
العلمانية دوره؛ حيث �أوقع العالم كله في م�أزق االعتقادات ما بعد العادية .يجب �أن يتجاوز
النقا�ش الأخالقي والم�سئولية التـي نحتاج خلقها حدود كل من التقليد والحداثة؛ وينبغي �أن
يبد آ� بقبول الفكرة ما بعد العادية القائلة ب�أنه ال احتكار على الحقيقة؛ وبالتالي ال �ضمان المتالك
و�سائل الح�صول على �إجابات لكل الأ�سئلة .وال يعنـي القبول بعدم وجود �إجابات �صحيحة
�أو خاطئة ب�أن نهجر ال�سعي وراء الحقيقة �أو الحلول ،بيد �أن هذا القبول يغير عملية تحقيق
الأهداف التـي نحددها لم�ساعينا ونوعيتها .وحين ال توجد �إجابات �صحيحة �أو خاطئة،
وي�شارك كل �إن�سان وكل ر�ؤية في القيام بدوره ،ويكون كل �شخ�ص قد امتلك جز ًءا من الحل
الممكن .وبد ًال من العودة �إلى الح�صريات والحتميات ال�سابقة� ،سننتقل �إلى نوع جديد
من التكيف والمرونة يقوم فيه كل منظور ور�ؤية بال�سعي �إلى �إجابات لأزماتنا الجماعية.
وفي الحقيقة ،ف�إننا ال نبحث عن �إجابة واحدة ،الإجابة لكل �شـيء .و�إذا تعاملنا مع الاليقين
كخ�صال جوهرية لمقاربتنا في
والمخاطرة والجهل بجدية ،ف�إن تبنـي التوا�ضع واالعتدال
ٍ
البحث عن �إجابات موائمة ِّ
يمكننا من الك�شف عن البدائل .وقد �أ�ضحى من الممكن �أن نجد
محليا ،و�أن نفهم المبادئ الم�شتركة من خالل
غايات م�شتركة تتحقق بطرق مختلفة ومالئمة
ًّ
االختالف.
ال يمكننا �أن نمحو الواقع ونبد أ� من جديد؛ فالطريق �إلى الحالة العادية الجديدة يبد أ� بكل
تعقد وتناق�ضات الحالة الفو�ضوية الحالية .وتبد أ� الم�ساءلة بتبني الم�سئولية حول ما نعرفه وما
نعتز به ،والذي ي�أتي مع تنوع اعتقاداتنا وتواريخنا وثقافاتنا .وكل ما علينا �إ�ضافته هو النقاء
الأخالقـي؛ الحالة العقلية التـي تعترف ب�أن جميعنا م�صابون بالجهل ،وال يوجد فيما بيننا من
ثقافات ور�ؤى من يمتلك جميع الإجابات ال�صحيحة.
�إن الحالة العادية الجديدة ال يمكن �أن ت�سعى �إلى كونيات مب�سطة؛ بل عليها �أن تتفاو�ض
مع الر�ؤى الكونية القائمة ومن خاللها ،و�أن ت�شتبك مع تعقد الإن�سانية بالقدر ما تعتبر تعقد
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البيئة العالمية التـي نت�شاركها بطرق مختلفة .ووحده النقاء الأخالقي حول م�سئوليات �أن
ب�شرا ،في � ِّأي ر�ؤية كونية ،يمكنه �أن يدفعنا نحو فهم �أف�ضل يمكننا من تقديم الترجمة
نكون ً
عالميا كف ًئا .في
تفاو�ضا
الفورية وتب�صر المبد أ� الم�شترك من خالل االختالف ،وهو ما �سيوفر
ً
ًّ
الظروف ما بعد العادية ،تتطلب المرونة والتكيف والح�سا�سية نحو الظروف تطوير فطنتنا
الأخالقية كي نزيد من تنوع ردنا .فنحن ال ن�سعى �إلى حل واحد ،بل عدة بدائل يمكن �أن
جديدا
تفكيرا
وزخما حول المبادئ الم�شتركة .وتتطلب هذه المقاربة
تخلق نتائج �إيجابية
ً
ً
ً
ومجهو ًدا وم�شارك ًة من الجميع.

 -7الخيال
�إن �أهم المكونات المواكبة للأزمنة ما بعد العادية ،كما يرى �سيليرز ،هي الخيال
واالبتكار .لماذا؟
ذلك لأننا ال نمتلك طريق ًة �أخرى للتعامل مع التعقد والتناق�ضات والفو�ضـى .فالخيال هو
الو�سيلة الأ�سا�سية ،وربما الوحيدة ،التـي ت�أخذنا من التحليل العقلي المب�سط �إلى تركيبة �أعقد.
وفيما الخيال غير ملمو�س ،ف�إنه يخلق الواقع وي�شكله .وفي حين �أنه �أداة ذهنية ،ف�إنه ي�ؤثر
مخرجا لنا من الأزمنة ما بعد العادية .و�سيعتمد
في �سلوكنا وتوقعاتنا .فينبغي علينا �أن نتخيل
ً
نوع الم�ستقبالت التـي نتخيلها فيما وراء الأزمنة ما بعد العادية على جودة الخيال .ومع
اعتبار �أن خيالنا مت�ضمن ومحدود بثقافاتنا� ،سيكون علينا �أن نطلق طيفًا وا�س ًعا من الخياالت
التـي تتراوح بين التنوع الثري للثقافات الإن�سانية والطرق العديدة؛ لتخيل بدائل �إلى الطرق
المعتادة المحافظة حول الوجود والفعل.
�إلى حدٍ بعيد ،يعك�س م�أزقنا الحالي ف�شل الخيال� ،أو بالأحرى تبعية الخيال للتقليدية� .إن
التاريخ ،كما يقول ابن خلدون( - ((2الم�ؤرخ وعالم االجتماع في القرن الرابع ع�شر  -ي�سير
(Abd ar-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, translated by ((2
Franz Rosenthal (London: Routledge and Kegan Paul, 1967). Original publication Circa 1380.
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في دوائر .وهو ما توافق عليه توينبـي(((3؛ م�ؤرخ الح�ضارات في القرن الع�شرين� .إال �أن أ� ًّيا
منهما لم ي�شر �أن قوة حركة التاريخ الدائرية تحافظ على التقليدية .فعندما ينتهي الألم والمعاناة
ويبدو �أن الأ�شياء تميل مرة �أخرى نحو الحياة العادية ،تعيد قيود التقليدية المجتمع مرة �أخرى
�إلى حالة االمتثال .الحظ مث ً
ال كيف عادت الأ�سواق �سري ًعا �إلى الطرق القديمة ال�سيئة :انتهى
حاليا �أنه ب�إمكاننا
الركود ً
تقريبا ،وبد�أت بدايات التح�سن تظهر في �أكثر من مكان ،ويخبروننا ًّ
العودة �إلى الأعمال كما هو معتاد ،وبالطبع �سنتعلم من �أخطائنا ،و�سيكون الم�ستقبل �أف�ضل
وغالبا ما تعنـي هذه العودة ال�سل�سلة �إلى �أمان وامتثال
ازدهارا� .إن هذا لوهم خطير،
و�أكثر
ً
ً
ظروف لتكرار الأخطاء التاريخية .لقد �أ�صبحت الآن الفكرة التقليدية وطرق
الما�ضـي َخ ْلق
ٍ
و�ضح جاك�سون( ((3في كتابه «ازدهار بال نمو» وكما
ال�سوق اال�ستهالكية في الوجود ،كما ُي ِّ
ذهبت لجنة التنمية الم�ستدامة في بريطانيا ،مر�ضية ومدمرة مع تعبير الأزمة الحالية ،واالنهيار
االقت�صادي القادم ،والوباء القادم ،والت�أثير القادم لالحتبا�س الحراري عن نهاية الح�ضارة كما
نعرفها .علينا إ� ًذا تخيل طرق �أف�ضل .فكلنا بحاجة �إلى بو�صلة �أخالقية �أو�ضح و�أقوى؛ بو�صلة
بعيدا في درج المكتب فيما ن�ستجم �سعداء ،ويغمرنا الر�ضا عن
ال يمكن �أن ن�سعد ب�إخفائها ً
الذات ،ونهنئ �أنف�سنا ب�أن النظام يرعانا ،ويرعى نف�سه وبيتنا الأر�ضـي اله�ش والنهائي الذي
نعتمد عليه جميعنا.
�إن العالم ما بعد العادي هو عالم �سوء التوزيع؛ �سوء توزيع القوة والثروة والموارد.
ويتنا�سب الطلب الفعال على ا�ستخدام الموارد مع �سوء توزيع قوة معرفتنا و�أ�ساليبنا التـي
وفرت �سبلاً لتدمير البيئة التـي يقوم عليها ازدهارنا .لقد �أ�صبحنا مقتنعين ب�أن الما�ضـي هو
مكان �آخر غير قادر على التعليق على قوتنا �أو تقدم حياتنا اليوم �أو تعقد العالم الذي نحيا فيه.
و�إذا كنا غير قادرين على التعلم من الما�ضـي ،فنحن بحاجة �إلى م�صدر �آخر للخيال؛ ليقنعنا
أي�ضا
بم�ستقبالت �أخرى �أكثر ا�ستدامة و�سهلة المنال .ول�سنا في حاجة �إلى الخيال فقط ،ولكن � ً
�إلى الخيال الأخالقي الذي يقر بالاليقين والمخاطر التـي نواجهها ،ويعمل من خالل التعقد
)Arnold J. Toynbee, A Study of History (Oxford: Oxford University Press, 1934). (30
(Tim Jackson, Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet (London: Earthscan, 2009). ((3
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والتنوع َ
كثيرا :التوا�ضع واالعتدال والم�سئولية� .إن هذا
اللذ ْين يعززان الف�ضائل التـي نحتاجها ً
�أف�ضل �أمل لنا لتحمل م�سئولية الخيارات التـي نقوم بها؛ للت�أكد من الو�صول �إلى م�ستقبالتنا
المتخيلة دون �أن تم�س �إن�سانيتنا وكوكبنا.
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الف�صل الثاني
الأزمنة ما بعد العادية� :إعادة نظر
في المقالة المعنونة بـ «الأزمنة ما بعد العادية»( ،((3جادلت ب�أننا ندخل حقبة �سي�صبح فيها
التعقد والفو�ضـى والتناق�ضات هي الأو�ضاع ال�سائدة ،ويزداد الجهل والاليقين جذر ًّياُ .ت� ِّؤ�شر
المقالة على خم�سة ع�شر عا ًما هي مدة من�صبـي في تحرير دورية  ،Futuresوق�صدت بها �أن
تلخي�صا لما تعلمته من المتابعة المدققة لمئات الأوراق التي ق ُِّدمت �إلى الدورية� ،سواء
تكون
ً
كانت مقبولة �أو مرفو�ضة� .إن الن�ص ،كما كتب روالن بارت( ،((3هو مجموعة من االقتبا�سات
الم�أخوذة من المراكز المتنوعة للثقافات .وتعد ورقة «الأزمنة ما بعد العادية» محاولة توليف
�أفكار منتقاة من ن�سيج الدرا�سات الم�ستقبلية واال�ست�شراف .وبالطبع ،تعد المعاني التـي
ي�ستخل�صها الم�ستقبليون منها ،والمعانـي التي تحملها م�ستقلة تما ًما عن م�ؤلفها؛ فهي تعتمد
على ما يراه القراء في الن�ص ،ال ما ق�صد قوله وما قاله فع ً
ال �أو لم يقله .ومع هذا� ،سعدت بالنقا�ش
والجدال الذي �أحدثته المقالة ،و�صدر عدد كامل عن «الأزمنة ما بعد العادية» في دورية
 ،((3(Futuresواكت�سب الم�صطلح نف�سه بع�ض ال�شهرة .والآن ،ينت�شر التحليل ما بعد العادي
من العلم  -حيث يتر�سخ  -في الدرا�سات الم�ستقبلية ،والتحليل ال�سيا�سـي ،واال�ستخبارات
االقت�صادية ،والعمارة ،والتراث الثقافي.
�أود هنا �أن �أ�شتبك نقد ًّيا مع بع�ض الردود على المقالة ،و�أحاول الإجابة على بع�ض الأ�سئلة
أو�ضح ما بعد العادي الذي
التـي أُ�ثيرت ،و�أحدد القليل من مالمح الحالة ما بعد العادية ،و� ِ
يلوح في الأفق ،و�أ�ستك�شف ما معنـى �أن تكون «ما بعد عادي»؟

(Ziauddin Sardar, “Welcome to Postnormal Times”, Futures 42, no. 5 (June 2010): 435-444. ((3
(Roland Barthes, “The Death of the Author”, Aspen, no. 5-6 (1967). ((3
(Futures 43, no. 2, Special Issue: Postnormal Times (March 2011). ((3

 -1الأزمنة ما بعد العادية :م�آ�سيها ومباهجها
�إن ال�س�ؤال الوا�ضح المثار في العديد من المرات هو :كيف لنا �أن نمتلك ما بعد عادي
عندما ال يوجد ما يكون عاد ًّيا؟ وعلى � ِّأي حال ،من يعرف ما هو عادي؟ من الوا�ضح �أن ما
كثيرا عما كان ُيرى عاد ًّيا في الع�صور الو�سطـى والحقبة
ُيعتبر عاد ًّيا في هذه الأيام يختلف ً
اال�ستعمارية مث ً
ال .لقد ُن ِظر من القبل �إلى العبودية والقنانة على �أنها عادية ،و ُاعتبِر الرعايا
وب�شرا �أدنى عند مقارنتهم ب�أوروبا .ولح�سن الحظ ،تقدمنا �أو تطورنا
الم�ستعمرين ثقافات
َ
ً
أخالقيا .كما �أن ما ُيرى عاد ًّيا في ثقافة ما قد يبدو انحرافًا في ثقافة �أخرى .وقد يكون الحزن
�
ًّ
عاد ًّيا في ثقافةٍ ما ،فيما ت�صنفه ثقافة �أخرى اكتئا ًبا ي�ستدعي التدخل العيادي .ومن هنا ،قد
جيدا .ونقي�ض العادي لي�س
يحمل «العادي» الكثير من المعاني ،وهو �أمر يعرفه علماء النف�س ً
ما بعد العادي بل غير العادي.
في التحليل ما بعد العادي ،نتعامل مع العادي باعتباره ما نواجهه اعتياد ًّيا :ما هو مقبول
باعتباره الطريقة ال�سائدة للوجود والعمل والمعرفة ،وما ُيرى ب�شكل اعتيادي باعتباره
المعيار ،وما يكر�سه العرف والتقاليد ،والمعزز بالبنـى النظامية والمعرفة ،وما نحن قادرون
على توقعه والتنب ؤ� به .العادي إ� ًذا يقع في �أنماط الفكر وال�سلوك الرا�سخة :الحداثة ،وما بعد
الحداثة ،والر�أ�سمالية المتوح�شة ،و�أ�صولية ال�سوق ،والبنـ nالتراتبية للمجتمع والم�ؤ�س�سات
والمنظمات ،والإجراءات العلمية المعيارية ،والحقول الأكاديمية المعترف بها مثل االقت�صاد
والعلوم ال�سيا�سية ،وكذلك البنـى المعرفية ،وال�سيا�سة من �أعلى لأ�سفل ،والحكومات
الملوثة ،والتكنولوجيا الهروبية ،وتهمي�ش القطاعات الأو�سع
المعطوبة ،وال�صناعات
ِ
للإن�سانية ،والخوف من الأجانب ،والعن�صرية ،وكراهية الن�ساء ،وال�سيا�سات االجتماعية،
وحدد «العالم الحديث».
وال�سيا�سية غير العادلة ،والعلموية ،و�أي وكل �شـيء �آخر َ�ش َّكل َّ
�إن �إحدى المنازعات الأ�سا�سية في نظرية الأزمنة ما بعد العادية �أنه في الحقبة الحالية؛
الوقت الذي تتطور فيه ال�صياغات في حاالت الخطاب العلمـي ما بعد العادي« ،الحقائق
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ال يقينية ،والقيم ُمتنازع عليها ،والمخاطر عالية ،والقرارات عجلى»( ،((3والعادي المقبول
لم يعد يعمل .وتتحول المفاهيم واالفترا�ضات الأ�سا�سية للحالة العادية ،مثل التقدم والتحديث
نحو خطير( .((3في الحقيقة� ،أ�صبح العادي الآن هو
والنمو والتطور والكفاءة ،مهملة على ٍ
المهيمن على المقوالت والأطروحات والأعراف والقوانين القديمة والمحت�ضرة .ويتحول
الآن �سري ًعا القول ب�أن ثمة �شي ًئا خاط ًئا ،و�أننا متجهون نحو «نقلة نوعية» �إلى �أطروحة وموقف
�شائع .وي�صف جيم�س جالبرايث هذا الو�ضع باعتباره «نهاية العادي»( ،((3فيما يرثي مايكل
هاري�س «نهاية الغياب»( .((3ويالحظ ريت�شارد �سالوتر �أن «الإ�شارات الكثيرة الموجودة
داخل النظام العالمي» تتراكم لت�صبح «نداء اال�ستيقاظ الأكبر في التاريخ» ( .((3ويجادل هنري
كي�سنجر ب�أن «الح�سابات المبطنة» �أو الفترات المبكرة �أ�صبحت الآن غير ذات �صلة؛ حيث
�إن التحوالت التـي تقع الآن �سريعة ومباغتة ،وتدفع الب�شرية �إلى «مناطق غير ُمف�سرة �أو ُمدركة
حتى الآن»( .((4ووفقًا لأولريخ جيهمان� ،إننا نعي�ش مرحلة زمنية تظهر فيها طرق جديدة
لإدراك العالم؛ حيث تخ�ضع طرقنا لإدراك العالم وما يعنيه لنا لتغيير ج��ذري( .((4وت�شير
بدل الحياة على وجه الكوكب كما فعل الب�شر ،و�أننا
�إليزابيث كولبرت �إلى �أنه ال يوجد كائن َّ
عظيما في تاريخ الحياة على الكوكب (�ُ .((4صكت العديد من الم�صطلحات
ن�شهد الآن تحو ًال
ً
لت�صف ما نمر به ،وما نحن ب�صدد مواجهته .ف�أطلق عليه �أورلي�ش جيهمان وماتين رايخه ع�صر
«االفترا�ضية الحقيقة» ،وت�صفه كولبرت ب�أنه «االنقرا�ض ال�ساد�س»( ،((4وي�سميه البيولوجي
(Jerome R. Ravetz and Silvio O. Funtowicz, “Post-normal Science – An Insight Now Maturing”, Futures 31, ((3
no. 7 (September 1999): 641-646.
(Ziauddin Sardar, “Welcome to Postnormal Times”: 435-444. ((3
(James K. Galbraith, The End of Normal: The Great Crisis and the Future of Growth (New York: Simon and ((3
Schuster, 2015).
(Michael Harris, The End of Absence: Reclaiming What We’ve Lost in a World of Constant Connection (New ((3
York: Current, 2014).
(Richard A. Slaughter, The Biggest Wake Up Call in History (Brisbane: Foresight International, 2011). ((3
(Henry Kissinger, World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History (London: ((4
Allan Lane, 2014): 343.
(Ulrich Gehmann, “The Frame Context”, in Real Virtuality: About the Destruction and Multiplication of ((4
World, edited by Ulrich Gehmann and Martin Reiche (Bielefeld: Transcript, 2014): 21-46.
(Elizabeth Kolbert, The Sixth Extinction: An Unnatural History (London: Bloomsbury, 2014). ((4
( ((4املرجع ال�سابق.107 :
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الأمريكي مايكل �سول حقبة «الكارثية الفيزيقية»(� ،((4أما الكيميائي الهولندي الحائز على
ؤكدا على
جائزة نوبل بول كورتزان ،فيطلق عليه ع�صر الأنثروبو�سين  ((4(Anthropoceneم� ً
مدى الت�أثير الكوني ال�ضخم للأن�شطة الإن�سانية .واقترح ٌّ
كل من بيتر �آالن وليز فارجا �أن المدة
«المنف�صلة بعدم ا�ستقرار وتفكك وانهيار البنـى القديمة باعتبارها معالم وتقنيات وعوامل
وخ�صائ�ص تظهر وتقود �إلى حقبة جديدة من اال�ستقرار النوعي» ت�ستدعي «الموجات
الطويلة» في ر�ؤية �شومبيتر وكرونداتييف عن موجات «التدمير الخالق»( .((4و�أ�شار �آخرون
�إلى هذه الحقبة باعتبارها «الغرابة العالمية»( ،Global Weirding ((4و«التزاحم العالمي»
.((4(Global Swarming
اخترنا نحن العاملين على نظرية الأزمنة ما بعد العادية هذا الم�صطلح لخم�سة �أ�سباب
رئي�سية:

�أو ًال� :إنه يتجنب النبرة الر�ؤيوية ،فهو م�صطلح محايد وال يت�ضمن �أن النظام العالمي قد «دخل
مرحلة الأوميجا» كما يرى جاري( .((4في الحقيقة ،تُعرف الأزمنة ما بعد العادية باعتبارها
انتقالية« :مرحلة بينية تحت�ضر فيها التقليديات القديمة فيما لم تولد الجديدة بعد ،وقليل من
الأ�شياء يعطي مع ًنى»( .((5يقترح «ما بعد العادي» �أن هناك �شـي ًئا ما ي�سمى «العادي» ي�سبقه،
و�سيكون هناك عادي جديد يلحقه.
ثانيا� :إنها ت�ؤكد على القدرة والفاعلية� .إن ما ي�أتي بعد الأزمنة ما بعد العادية لي�س في حاجة
ً
�أن يكون من عمل الأخطار والتهديدات التـي نواجهها؛ بل �أن يكون العادي الجديد مختلفًا
( ((4املرجع ال�سابق.

(Paul J. Crutzen, “Geology of Mankind”, Nature 415, no. 23 (3 January 2002). ((4
(Peter Allen and Liz Varga, “Modelling Sustainable Energy Futures for the UK”, Futures 57 (March 2014): ((4
28-40.
(John A. Sweeney, “Command-and-control: Alternative Futures of Geoengineering in an Age of Global ((4
Weirding”, Futures 57 (March 2014): 1-13.
(Bryan Walsh, “Invasive Species”, Time 184, no. 4 (July 2014): 20-26. ((4
(Jay E. Gary, “Toward a New Macro History: An Extension to Sardar’s ‘Postnormaltimes’”, Futures 43, ((4
no. 1 (February 2011): 48-51.
(Sardar, “Welcome to Postnormal Times”: 435-444. ((5
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جذر ًّيا عن القديم ويمكن ت�شكيله؛ كي يكون بدي ً
وبيئيا،
ال �أف�ضل و�أعقل و�أكثر مالءمة
عالميا ًّ
ًّ
و�أكثر تعددية و�إن�سانية و�سلمية.
ثال ًثا� :إنها تركز انتباهنا على التعقد والتناق�ض والاليقين؛ حيث نحتاجهم للو�صول �إلى فهم
حقيقي لكيفية تغير العالم.
ثنائيا ،بل �إن نظرية الأزمنة ما بعد العادية ت�صر
راب ًعا� :إن الأزمنة ما بعد العادية لي�ست
ً
«مجازا ًّ
على �أن المنطق «الأر�سطي الثنائي ،هو جزء من الم�شكلة ولي�س ح ً
ال» ،وتطرح �أننا في حاجة
�إلى االنتقال ال�سريع �إلى ما يتجاوز المنطق الثنائي ،و�أن نجد طرقًا جديدة للتفكير وتحليل
�أزماتنا الحالية والمناهج الجديدة ال�ستك�شاف الحلول الممكنة .تمتلك نظرية الأزمنة ما بعد
ً
متما�سكا؛ وذلك بف�ضل عقود من تطور العلم ما بعد العادي ،والنظم
أ�سا�سا نظر ًّيا
العادية � ً
ؤخرا.
المعقدة ال�صاعدة ،ومجهودات النظرية نف�سها م� ً
خام�سا :يمكننا العمل النظري من تطوير �سيا�سات في مجموعة من الحقول والق�ضايا ،كي
ً
فعليا في الأزمنة ما بعد العادية نحو م�ستقبالت �إيجابية.
نبحر ًّ
جادل راكي�ش كابور ب�أن الأزمنة ما بعد العادية نظرية �أو مفهوم غربي( .((5غير �أن هذا �أبعد
إطارا نظر ًّيا ي�صف ع�صرنا وي�شرحه.
ما يكون عن الحقيقة .فهي لي�ست غربية وال �شرقية ،بل � ً
ومثل كل النظريات ،ينبغي �أن تحتوي على عنا�صر تنب�ؤية ،و�أن تكون قادرة على ت�صور �صعود
الظاهرة ما بعد العادية .وكما كتبت في مو�ضع �آخر:
�أن نتحدث عن انف�صام تام بين ال�شرق والغرب في عالم معولم ومتنوع ومتداخل في
�أزماته الم�شتركة ،وم�صيره الإن�ساني الم�شترك لهو �أمر خطير وعبثـي� .إن الحدود والخطوط
(Rakesh Kapoor, “Is There a Postnormal Time? From the Illusion of Normality to the Design for a New ((5
Normality”, Futures 43, no. 2 (March 2011): 216-220.

41

الفا�صلة بين الغرب وال�شرق لم تتغير فقط ،بل �أ�صبحت منطم�سة وغير مميزة .فهناك الكثير
من ال�شرق في الغرب بقدر ما هناك غرب في ال�شرق .ولي�س بمقدور الغرب �أن ي�ستمر في
ت�صور ال�شرق باعتباره مختلفًا بما ال يقبل التحول .كما �أن الخطاب العنيف المعادي للغرب،
والذي يعزز التع�صب والتباهي ب�سمو ال�شرق خطاب بال معنـى .وال زالت قوة الأفكار التـي
دفعت الإمبريالية الغربية حية وعلى ما يرام ،وتوظف من خالل ال�شرق وبداخله وبه.
�إن البحث عن المذنب الأول �أو توزيع اللوم هو طريقة ال�ستمرار لعبة المعار�ضة العنيدة،
وبالتالي �إبقاء كل ال�ضروريات  -مثل ال�شك والت�أهب الع�سكري والتالعب بالر�أي العام
والمعايير المزدوجة و�إنكار االحتياجات الإن�سانية ال�ضاغطة  -في مكانها .لقد كان ال�شرق
متواط ًئا في الإبقاء على روح المعار�ضات الثنائية .فكلما �سعى ال�شرق بال ت�شكك �إلى الأخذ
بو�سائل الغرب كي ي�صبح ذلي ً
ال وحدي ًثا ب�شكل غير نقدي� ،أ�صبح يطالب ب�أن ُيرى كمختلف،
وكلما و�ضع كماالت قيمه وتقاليده العليا في �شكل رومان�سـي .ومهما �ساءت الأمور ،ف�إن
لل�شرق عباراته الهروبية ال�سريعة بف�ضل الفهم الكيبلنجي( ((5ال�سائد للعا َلم� .إن �إدانة الغرب
على �أفعال االرتكاب (اال�ستعمار والإمبريالية الجديدة والهيمنة ال�سيا�سية واالقت�صادية)،
والإغفال (الف�شل في الفهم والتقدير والمعار�ضة العنيدة لأفكار وقيم ال�شرق الم�ستحقة) تفي
بالغر�ض� .إنها تغطي كل االحتماالت بالر�ضا عن الذات ،وتجنب ال�شرق الحاجة �إلى بحث
موا�ضع ق�صوره الداخلية« .ال�شرق �شرق ،والغرب غرب» فكرة تخدم الجميع(.((5
ومع هذا كما يذهب كابور ،فالعالم يبدو مختلفًا تما ًما من وجهة نظر �إن�سان يعي�ش في
الغرب عن نظرة الإن�سان الذي يقطن في نيو دلهي [الهند] �أو � ِّأي جزء �آخر من �آ�سيا مثل ال�صين
�أو فيتنام .فدول «الأ�سواق ال�صاعدة» لم تتمتع بم�ستوى التنمية الذي تتمتع به الدول الغربية
أي�ضا نظام متعولم ومترابط للغاية ،ولي�س بمقدور النظم الفرعية
ال�صناعية .غير �أن «العالم» � ً
( ((5ن�سب ًة �إىل مقولة ال�شاعر الإجنليزي روديارد كبلنغ «ال�رشق �رشق والغرب غرب ولن يلتقيا �أبدً ا»  -املرتجم.

(Ziauddin Sardar, “Editorial: East-West in Postnormal Times”, East-West Affairs 1 (January–March 2013): ((5
3-12; Ziauddin Sardar, “The Future of Arab Spring in Postnormal Times”, American Journal of Islamic
Social Sciences 30 (Fall 2013): 125-136; Ziauddin Sardar, Future: All That Matters (London: Hodder and
Stoughton, 2013).
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لهذا النظام الكوكبــي �أن تفلت من ت�أثيرات ما يحدث في � ِّأي مكانٍ �آخر في العالم .فال ت�سطيع
الهند �أن تح�صن نف�سها من ال�صدمات االقت�صادية العالمية ،وال يعرف التغير المناخي حدو ًدا،
و�سيكون لتقنيات االت�صال الحديثة ت�أثيرها االجتماعي والثقافي واالقت�صادي في غير الغرب
كما الغرب ،و�ستعيد التطورات المت�صاعدة ت�شكيل الن�سيج االجتماعي في البلدان ال�صناعية
بقدر ما �سيكون في بلدان «الأ�سواق ال�صاعدة»� .أما الحقيقة الم�ؤكدة الآن  -ب�أن القوة تنتقل
من «الغرب» �إلى الهند ورو�سيا وال�صين والبرازيل ،و�أننا نتحرك �صوب عالم متعدد الأقطاب
والح�ضارات  -هي ظاهرة ما بعد عادية.
وماذا عن الحجة القائلة ب�أننا واجهنا عوائق و«�أزمنة غريبة» في الما�ضـي ،و�أنه مع اعتبار
«ودائعنا المخزونة الكافية من المعرفة» وو�ضعنا المتفوق من التطور ،يمكننا حل �أزماتنا؛ ومن
ثم اال�ستمرار في �سبيلنا الحالي كما يقول �سام كول(� ((5إن هذا «التفا�ؤل الهائل من نوعه» ،كما
َّ
«م� َؤ�س�س على االفترا�ض ب�أننا َّ
تمكنا من حل م�شكالتنا في الما�ضـي ،و�أننا
تالحظ ميرل دافي�س ُ
(((5
�سن�ستمر على هذا المنوال �إلى الأبد» � .أما الحقيقة ال�صعبة ف�إن «ودائعنا المخزونة الكافية
من المعرفة» هذه ،التـي �أعتقد �أن كول يعنـي بها البنـى المهيمنة للحقول الأكاديمية ،ال تالئم
غاية الأزمنة ما بعد العادية .فعلم االقت�صاد على حاله اليوم هو �سبب رئي�س في �أزماتنا ،وعامل
كبير في الالم�ساواة المت�صاعدة� .أما درا�سات التنمية فقد دمرت المجتمعات غير الغربية في
العقود العديدة الما�ضية .ربما كانت العلوم ال�سيا�سية هي �أكبر م�شروع متمركز حول الغرب
�أنتجه الإن�سان( .((5وقد ا�ستحالت العديد من الق�ضايا في العلوم �إلى الحالة ما بعد العادية ،بداي ًة
من الحقول الدقيقة  -مثل التغير المناخي وعلم م�صائد الأ�سماك � -إلى بنية الن�شاط العلمـي
نف�سه( .((5وكما يجادل �ستيفن هيلي ،ينبغي على العلماء �أن يهجروا «�أفكار التحكم والإدارة»،
الم�شكلة بالأ�سا�س في �صياغات اجتماعية»(� .((5إن حقول
و�أن «ي�صبحوا ُخ َّدا ًما للمخرجات ُ
(Sam Cole, “Alliterative Logic: A Theory of Postnormal Times”, Futures 43, no. 2 (March 2011): 209-215. ((5
(Merryl Wyn Davies, “Postnormal Times: Are We There Yet?” Futures 43, no. 2 (March 2011): 136-141. ((5
(Charles Douglas Lummis, “Political Theory: Why It Seems Universal, But Isn’t Really”, Futures 34, no. 1 ((5
(February 2002): 63-73.
(Jerome R. Ravetz, “The Structure of Science in Postnormal Age”, East-West Affairs (July 2013): 3-4. ((5
(Stephen Healy, “Postnormal Science in Postnormal Times”, Futures 43, no. 2 (March 2011): 202-208. ((5
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العلم المعهودة هي الآن جزء من الم�شكلة؛ حيث �إنها �أدت �إلى �أزمتنا الحالية .وعلى الرغم
كبيرا مما �أنتجته الحداثة قد غرق في الجهل،
من �أن كل المعرفة لي�ست عر�ضية ،ف�إن جز ًءا ً
على �سبيل المثال الجهل بالثقافات التقليدية و�أنماط المعرفة والوجود المحلية .وفي الواقع،
تتحدث نظرية الأزمنة ما بعد العادية عن ثالثة تنويعات من الجهل؛ الجهل العام بتعقد العالم
من حولنا وبالمجتمعات والثقافات الأخرى؛ والجهل المت�ضمن في الأزمات التـي نواجهها،
والحلول التـي يمكن اكت�شافها فقط في الأزمنة القادمة (مجهوالت معلومة)؛ وما يطلق
«الالمفكر فيه» ،وهو الجهل الذي نعاني منه ونعززه؛
عليه في نظرية الأزمنة ما بعد العادية
ُ
لأننا عاجزون عن النظر في اتجاهات محددة �أو غير راغبين في ذلك (�إلى حد بعيد ب�سبب
البنـى العلمية الرا�سخة)� ،أو التفكير فيما يتجاوز النماذج الفكرية المهيمنة (المجهوالت
غير المعروفة) .لم نواجه هذا القدر من الأزمات المتوازية من قبل ،ولم نعهد هذا المعدل
المت�سارع من التغير� ،أو مثل هذا القدر من التعقد والتوا�صل المعولم ،ولم نكن غارقين في
الجهل بالأ�شياء ذات العواقب الممتدة بما يتجاوز �أو�ضاعنا� .إن طرق المعرفة والعمل التقليدية
لي�ست على قدر مهمة التحرك بنا �إلى ما وراء الأزمنة ما بعد العادية مع بقاء �إن�سانيتنا وعقلنا
وكوكبنا �سالمين.
أي�ضا بخفة عوامل الـ  Cالثالثة التـي ت�ؤطر التحليل ما بعد العادي :الفو�ضـى
يتناول كول � ً
والتعقد والتناق�ض .ويقترح �أن هذا الثالثي ُي ِّ
متجان�سا ،ويتعقب �أ�صول هذا
�شكل منطقًا
ً
المنطق حتـى الطاعون الأ�سود في القرن الرابع ع�شر .يعتمد هذا النقد على االفترا�ض /الت�أكيد
ب�أنه «في حالة غياب الرابط التجريبي (الإمبريقي) بين الأفكار ،ف�إن الب�شر ينظرون من خالل
ا�ستخدام الكلمات الثالثية المتجان�سة»( .((5لح�سن الحظ ،ال تنعدم دالئل «الرابط الإمبريقي»
عند المدافعين عن الحالة ما بعد العادية .لقد بذل رافتز وفونكويت�ش وعدد متزايد من الباحثين
العاملين على العلم ما بعد العادي لعقود عديدة؛ كي يراكموا الأدلة على �أن العلم ما بعد

(Sam Cole, “Alliterative Logic”. ((5
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العادي متما�سك عن حق(� .((6إن الأدلة على تعقد عالمنا اليوم طاغية؛ �أما الأدلة على نظرية
الأزمنة ما بعد العادية  -في �أغلب الحقول  -تتراكم بثبات .وربما �سيكون من الأجدى �أن
نبحث عن الروابط الإمبريقية بين نظرية الأزمنة ما بعد العادية وما يحدث في عالمنا ،بد ًال
من الحديث عن التالعب بالنظريات المثيرة للمنطق المتجان�س .والجنا�س ،كما ت�شير ميريل
دافي�س« ،هو النقطة التـي يبد أ� فيها الفكر وال�شعور والتذكر» ،وهي ملكة م�صممة؛ كي «تدفع
النا�س للتفكير ،والأهم تذكر ال�سمات الوا�صلة للمعلومات والبراهين».
ومع هذا ،قدم ٌّ
كل من كول وجاري وكابور �إ�سهامات في تطوير نظرية الأزمنة ما بعد
العادية .فعلينا �أن ن�أخذ بتحذير كول من �أال تتحول محاوالت ا�ستك�شاف الم�ستقبل �إلى
�شكل من �صالة .كما �أن ت�أكيد جاري على �أن نظرية الأزمنة ما بعد العادية في
ابتهال� ،أو
ٍ
حاجة �إلى مزيد من العمل و�إطار قوي هي مالحظة �صائبة .وي�شير كابور  -محقًا � -إلى
م�ساحات �شا�سعةٍ من الهند و�آ�سيا ،ف�ض ً
ال عن �إفريقيا و�أمريكا الجنوبية التي لم تم�سها الحداثة
ٍ
بعد .في الريف الهندي ،الأمية هي الحالة الطبيعية ،والزراعة في حالة مزرية ،وتفتقد المدن
والقرى المرافق الأ�سا�سية مثل الكهرباء والمياه والرعاية ال�صحية� .أال يمكن لمثل هذا النظام
غير المت�شابك والممتلئ بالتناق�ضات الذاتية �أن يعبر عن �سلوك فو�ضوي ويتحول �إلى ما بعد
عادي؟ تكمن الإجابة على هذا الت�سا�ؤل في الإجابة على �س�ؤال ميريل وين دافي�س «هل نحن
هناك بعد؟» نعم وال في �آنٍ واحد .نحن هناك ول�سنا هناك؛ فما بعد العادية لي�ست ظاهرة
أحداث
متجان�سة؛ �إنها ال ت�ؤثر في كل قطاعات الكوكب بالت�ساوي .ويمكن �أن نجدها في �
ٍ
عالمية و�إقليمية معينة وتغيب عن �أخرى .ويمكن �أن تُ�شكل االتجاهات في بع�ض البلدان
ولكن لي�س في كلها .لذلك لم يتحول كل جزء في العالم �إلى ما بعد العادية ،ولكن كل جزء في
(Richard Laugharne and Jonathan Laugharne, “Psychiatry, Postmodernism and Postnormal Science”, ((6
Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM) 95, no. 4 (April 2002): 207-210; Joan Martinez-Alier,
The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation (London: Edward
Elgar, 2002); M. O’Connor, “Pathways for Environmental Valuation: A Walk in the (Hanging) Gardens of
Babylon”, Ecological Economics 34, no. 2 (2000): 175-194; Jerome R. Ravetz, “The Structure of Science in
Postnormal Age”, East-West Affairs (July 2013): 3-4; Jerome R. Ravetz and Silvio O. Funtowicz, “Emergent
Complex Systems”, Futures 26, no. 6 (1994): 568-582; Ravetz and Funtowicz, “Post-normal Science – An
Insight Now Maturing”: 641-646.
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العالم يمكن �أن يتحول �إلى ما بعد العادية؛ فيمكن �إدراكها في بع�ض النظم البيئية واالقت�صادية
واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ،ولي�س في كل النظم ،فالأمر يتوقف على ما �إذا كانت النظم
تلبـي اال�شتراطات الأ�سا�سية لل�شبكات والتعقد والتغذية الإيجابية والتناق�ضات .فكلما �أ�صبحنا
�أكثر ات�صا ًال� ،أ�صبحت ال�شبكات �أكثر هيمنة وتحركنا �أقرب �إلى الحالة ما بعد العادية.

 -2الحالة ما بعد العادية
الحالة ما بعد العادية هي و�ضع الكينونة والوجود الخا�ص الذي نجد �أنف�سنا فيه� .إننا
نواجه �أزمات مختلفة جذر ًّيا في وزنها ،وهي مت�شابكة وم�ضمنة في معدل التغير المت�سارع.
و ُيو ِّلد هذا الحجم وال�شبكات والت�سارع الـ  :3Cتعقد وفو�ضـى وتناق�ضات الأزمنة ما بعد
العادية ،والتـي تقودنا �صوب الاليقين والجهل .فلنفكر في اليونان كمثال للظاهرة ما بعد
تقريبا بين ع�شيةٍ و�ضحاها .ولنت�أمل كيف
ن�سبيا تحول �إلى حالة الفقر المدقع ً
العادية :بلد ثري ًّ
تحول م�شهد ال�شرق الأو�سط �سري ًعا؟ لقد أُ��سقط الديكتاتور التون�سـي في  28يو ًما ،وا�ستبدل
بديمقراطية برلمانية .وخالل ثالث �سنوات ،ت�أرجحت م�صر من �أعلى لأ�سفل من الديكتاتورية
�إلى الديمقراطية �إلى الديكتاتورية مرة أ�خ��رى( .((6وقد بد�أت االنتفا�ضة ال�سورية بفاعلين
محددين ووا�ضحين :المعار�ضة الديمقراطية في مواجهة نظام الرئي�س الأ�سد الوح�شـي� ،إال
�أنها �سرعان ما تحولت �إلى �شبكة ُمعقدة من العديد من الفاعلين :الديمقراطيين ،والثوريين،
والإ�سالميين ،وحزب اهلل اللبناني ،والملي�شيات الإيرانية ،وال�شيعة ،وال�سنة ،والعلويين،
والمجموعات الم�ؤيدة والمناه�ضة للنظام  -وجميعها ترفع مطالب متناق�ضة وتقاتل بع�ضها
البع�ض؛ ف�أ�صبح من الم�ستحيل �أن نعرف هوية كل طرف ،و�أي طرف على الغرب �أن
يدعمه(((6؟ لقد �أدى ال�صراع في �سوريا �إلى ظهور جماعة غير معروفة الهوية حتى اليوم تُطلق
على نف�سها الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام (داع�ش)� ،سيطرت  -خالل �أ�شهر  -على
م�ساحات وا�سعةٍ �أكبر من م�ساحة المملكة المتحدة تمتد من حلب في �سوريا �إلى المو�صل
ٍ
في العراق ،و�أ�صبحت مثلما قالت الجارديان« :القوة الع�سكرية الأقدر في ال�شرق الأو�سط
(Sardar, “The Future of Arab Spring in Postnormal Times”: 125-136. ((6
(Ziauddin Sardar and R. Yassin-Kassab, Critical Muslim Syria (London: Hurst, 2014). ((6
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تغييرا في
با�ستثناء �إ�سرائيل» ،وامتلكت �سيولة مالية ت ّ
ُقدر بمليارات الدوالرات ،و«�أحدثت ً
مفهوم الإرهاب بما يتجاوز �أي �شـيء �شهدناه» بكلمات وزير الدفاع الأمريكي [ال�سابق]
ت�شاك هيجل(� .((6إن ال�سرعة والحجم اللذين تحققا في جز ٍء منها من خالل اال�ستخدام الحاذق
لو�سائل الإعالم الإلكترونية والعالمية ،التـي ا�ستطاعت بها «الدولة الإ�سالمية» ذات البربرية
التـي جعلت من المجموعات الإرهابية الأقدم مثل القاعدة التي ت�شجبها� ،أن تر�سـي دعائمها
الأ�سا�سية المالية والع�سكرية وال�سيا�سية لنموها لهي مده�شة بحق .ويالحظ بول دانهار �أن
«يقينيات ال�شرق الأو�سط القديمة قد انهارت في غ�ضون �أ�شهر»( .((6وعلى الجانب الآخر من
العالم ،ا�ستطاعت رو�سيا �أن ت�ضم �إليها القرم في غ�ضون �أ�سبوع ،ولم تكن الم�صالح المتعار�ضة
تعقيدا .ولكي نحل م�شكلة طالبان في باك�ستان و�أفغان�ستان ،على
والمتناف�سة في �أوكرانيا �أقل
ً
المرء �أن يتعامل مع مئات الأنواع المختلفة من طالبان تغطي كل الطيف القبلي وال�سيا�سـي،
ٍّ
ولكل منهما مطالبه الخا�صة.
ُو�ضح الأحداث ال�سيا�سية الأخيرة ب�أننا لم نعد نتعامل مع تبعات منف�صلة للأحداث
ت ِّ
�أو تبعات محلية الطابع وقابلة للعزل في وقتها� ،أو ُت ؤ� ِّثر في عددٍ محدودٍ من الأفراد �أو جماعة
�صغيرة� ،أو تربك عد ًدا محدو ًدا من العمليات .فالتحوالت التـي ن�شهدها اليوم �سريعة و�شاملة؛
فهي تمتد ل ُت ؤ� ِّثر في كل جانب من الحياة الإن�سانية والم�ؤ�س�سات االجتماعية واالقت�صادية
بقليل من الحدود �إن وجدت،
وال�سيا�سية .ويالحظ كي�سنجر �أن «النظام العالمي يتغير
ٍ
(((6
«وبطريقة ُمعقدة» ينعدم فيها التف�سير �أو حتى الفهم الم�شترك»  .بيد �أنه تحت الظروف ما
بعد العادية تتطور الأحداث والمواقف �سري ًعا؛ لت�صبح فو�ضوية وتحيط بكل العالم .فالأغنياء
مث ً
ال يزدادون ثرا ًء ب�سرعةٍ فائقة؛ فهناك الآن عدد من البليونيرات �أكبر مما كان قبل االنهيار
االقت�صادي العالمي عام 2009/2008؛ فقد كان هناك  1126بليونير عام  2012مقارنة
دوالرا ،وبعد ثمانية �أيام
بـ  739عام  .2009وفي �إبريل  ،2013كانت قيمة البيتكوين 213
ً
دوالرا ،وبعد �أ�شهر قليلة �أ�صبحت  1200دوالر .وخالل عام من �إطالقه� ،أطلق
�أ�صبحت 63
ً
(M. Chulow, “The Isis Offensive Aims to Split Syria in Two”, The Guardian (23 August 2014): 4. ((6
(P. Danahar, The New Middle East (London: Bloomsbury, 2014). ((6
(Kissinger, World Order: 344. ((6
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موقع الويكيليك�س  1.2مليون وثيقة �سرية( ،((6وظهر موقع تويتر فج�أة ،و�صعد في ال�سوق
خالل �سبعة �أعوام بقيمة  34.7بليون دوالر (وفي الحقيقة ،ال �أحد يعرف قيمته على وجه
التحديد) .لقد �أدى االنفجار البركاني في �أي�سلندا في �إبريل � 2010إلى فو�ضـى في �أوروبا
و�إيقاف الرحالت الجوية �إلى ما يزيد عن �أ�سبوع .و�صعدت ماالال يو�سف زي؛ الفتاة التـي
دونة مغمورة �إلى �أيقونة عالمية خالل �ستة �أ�شهر .وفي غ�ضون
�أطلقت طالبان النار عليها ،من ُم ِّ
�سنة ،حا�ضرت في الأمم المتحدة ون�شرت �سيرتها الذاتية( .((6وفي غ�ضون عامين ،فازت
بجائزة نوبل لل�سالم! وفي الطرف الآخر من الم�شهد ال�سيا�سـي ،تيري جونز؛ الق�س المجهول
في المركز الكن�سـي المغمور في جين�سفيل بفلوريدا ،الذي �أ�صبح مو�ضع حدث فو�ضوي
عندما هدد بحرق القر�آن في �سبتمبر ُ .2010بث تهديده على القنوات التليفزيونية العالمية
وتكرارا ك�أنه ال ينتهي .وكانت ردة فعل العالم الإ�سالمية فورية وبال تفكير؛ فاندلعت
مرارا
ً
ً
وحرقت ال�سفارات ،ومات الأبرياء ،و أُ��شعلت المحال والموا�صالت العامة؛
المظاهراتُ ،
مما حرك تغطية تليفزيونية �أكثر ،وخلق حالة من ال�سعار على و�سائل التوا�صل االجتماعي.
تجم ًعا
و�صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية �آنذاك «هيالري كلينتون» �إنه لأمر «م�ؤ�سف» �أن ُّ
فعل «م�شين وغير م�سئول»( .((6بيد �أنه لي�س كل
�صغيرا قد جذب كل هذا من االنتباه حول ٍ
ً
الأحداث الفو�ضوية تجذب «انتباه العالم» .فلنفكر في «االنهيارات الخاطفة» التـي قد تودي
بالتريليونات في �أ�سواق البور�صة في دقائق .وهناك انهيار خاطف بعينه وقع في  6مايو 2010
ال�ساعة  2:30بالتوقيت المحلي عندما ظهر �أمر غير متوقع:
تذبذب في �سعر العقود الآجلة الم�ستقبلية E-Mini؛ وهي حافظة ا�ستثمار متداولة في
تقريبا ،حتـى �أ�صبحت
بور�صة �شيكاغو ،وتعتبر كفاتحة لم�شاعر �أو�سع .لم يالحظ �أحد
ً
ت�شنجا و�سط االنخفا�ضات الحادة ،ومع انت�شار دوار العقود الآجلة �إلى
الذبذبة رجفة ،ثم
ً
(D. Leigh and L. Harding, WikiLeaks: Inside Julian Assange’s War on Secrecy (London: Guardian Faber ((6
Publishing, 2013).
(Malala Yousafzai, I Am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban (London: ((6
Weidenfeld and Nicolson, 2013).
(“Hillary Clinton: Qur’an Burning Not American Way”, CBS News, http://www.cbsnews.com/news/hillary- ((6
clinton-quran-burning-not-american-way.
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بقية البور�صات ،و�أخذت الم�ؤ�شرات في الهبوط .وخالل ثوانٍ خ�سر م�ؤ�شر داو جونز
 100نقطة ،وا�ستدار العاملون في البور�صة �إلى �شا�شاتهم .ولكن بعد ثوانٍ  ،نزفت البور�صة
وه َّب المديرون من مكاتبهم �صارخين «ا�سحبوا َّ
كل �شـيء» .بينما كان
 100نقطة �أخرىَ ،
الم�ضاربون بالبور�صة ي�ضربون اللوحات الحا�سوبية لإلغاء �أوامر ال�شراء في محاولة لتحجيم
الخ�سائر ،ثم تجمعوا فزعين؛ لي�شاهدوا الأ�سعار تغرق ب�شكل غريب وم�ضطرد ،كما لو كانت
ً
خطوطا َم َّدها طفل غا�ضب.
 300نقطة هبوط
 400نقطة
 500نقطة
وعند  600نقطة ،هبط م�ؤ�شر «داو جونز» بدرجة �أكبر من هبوطه على �إثر �أخبار انهيار
«ليمان براذرز» عام  2008الذي ا�ستغرق يو ًما ،لكن هذا االنهيار ا�ستغرق مجرد دقائق.
حتـى �أحداث الـ  9/11ف�شلت في �ضرب الأ�سواق مثل هذه المرة ،وهو ما �أوحى ب�أن هناك
كارثيا قد وقع ...ولم يكن بمقدور �أحد �أن يغلق النظام؛ لأن قواطع التيار م�صممة على
�شي ًئا
ًّ
�إغالق الم�ضاربة بعد ت�أرجحات غير طبيعية وقعت حتى ال�ساعة  2:30م�ساء ،والآن ال�ساعة
 2:47م�ساء مع هبوط «داو جونز» نحو نقطة خ�سارة بلغت  1000نقطة وما يقارب 11
تريليون دوالر ،تم م�سحها من �أوراق الموازنة.
بدل ال�سوق وجهته و�أخذ في
ثم حدث �شـيء غريب ،فما كانت تقترب واقعة النهايةَّ ،
م�ستحيل بقدر ا�ستحالة �سقوطه»(.((6
نحو
الت�صاعد على ٍ
ٍ
المعقد
مثل هذه «االنهيارات الخاطفة» الفو�ضوية هي نتاج طبيعي للنظام ال�شبكي ُ
الذي يت�سارع ب�سرعةٍ مده�شة .وال ُيدار ال�سوق والنظام االقت�صادي اليوم من خالل التجار
(A. Smith, “What Just Happened”, The Guardian Weekend (7 June 2014): 23-33. ((6
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المعهودين ،ولكن معدالت ريا�ضية ونظم برمجية وخوارزميات و�شبكات من الحوا�سب،
والتـي ُيوفِّر ٌّ
كل منها غالفة من التقدير العلمي لأ�س�سه الفكرية .على �سبيل المثال� ،أحد النماذج
الم�شتقة الم�ستخدمة على نطاق وا�سع والمعروف بنموذج بالك� -شولز( ((7المفتر�ض به
تقديرا نظر ًّيا حول نمط البدائل الأوروبية ،ووفَّر �شرعية علمية لن�شاطات بور�صة
�أن يعطي
ً
تو�سع مده�ش في �أ�سواق الخيارات حول العالم .بيد �أن �أ�سواق
�شيكاغو للخيارات ،و� َّأدى �إلى
ٍ
البور�صة لم تعد كما كانت .وكما يو�ضح مايكل لوي�س في كتاب  ،((7(Flash Boysاختفى
�سوق البور�صة المعهود .ولم تعد بور�صة نيويورك مث ً
ال مكانًا ماد ًّيا؛ �إنها �أكثر من اثنـتي ع�شرة
ع�شر بور�صة موزعة على �أنحاء نيويوركٌّ ،
وكل منها ُيم ِّثل مزرعة خادم من الحوا�سب الم�شغلة
للخوارزميات .وفي هذا الف�ضاء االفترا�ضـي من الخوادم المت�شابكة والتعقد الهائل ،تُباع
أرباحا �ضخمة.
الأ�سهم وتُ�شترى في �سرعة ال�ضوء ،ويمكن لنقطة من جزء من الثانية �أن تنتج � ً
ويمكن للخوارزميات المفتر�سة �أن ت�صطاد الالعبين الأبط أ� «بالطريقة نف�سها التـي ُيقتل بها
ثورا» .وال عجب �أن  -مثل معظم الحوا�سب وال�شبكات  -لديها
�سرب من �أ�سماء البيراناه ً
نزعة للفو�ضـى واالنهيار.

 -3الفو�ضـى المناخية
لي�س ال�سلوك الفو�ضوي في ال�سوق واال�ضطراب ال�سيا�سـي �إال مثالين على الظاهرة ما بعد
وا�ضحا� .إن التغيرات المناخية
حاليا .ويعتبر التغير المناخي مثالاً �آخر
ً
العادية التـي نالحظها ًّّ
م�ساحات
الحادة �أ�صبحت الآن �شائعة �شيوع البرد؛ فقد �أ�صبحت منطقة البنجاب التـي تغطي
ٍ
ب�شكل دائم بما يقتل المئات كل عام .خالل عام
من باك�ستان والهند عر�ض ًة للفي�ضانات
ٍ
� ،2013شهد العالم  41كارثة مناخية ،بزيادة عن معدالت الثالث �سنوات ال�سابقة .تعر�ضت
كاليفورنيا لموجة من الجفاف الحاد لعدة �سنوات ،وكان عام  2013هو الأكثر جفافًا منذ
عام  .1580وفي عام � ،2014شهدت �شيكاغو «دوامة قطبية» تاريخية؛ فقد تحولت المدينة
(Fischer Black and Myron Scholes, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political ((7
Economy 81, no. 3 (May-June 1973): 637-654.
(Michael Lewis, Flash Boys: A Wall Street Revolt (London: Allan Lane, 2014). ((7
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ب�أكملها �إلى جليدٍ �صلب ،بما في ذلك البحيرات الكبرى .وتواجه بريطانيا بال�ضبط الأزمة
توراتيا .ك�سر الطوفان الكبير في جنوب غرب �إنجلترا خالل (-2013
معكو�سة :في�ضانًا
ًّ
 )2014م�صحو ًبا بالفي�ضان وا�سع النطاق ،الرقم القيا�سـي الم�سجل منذ  250عا ًما .و�أ�صبح
نهر التايمز يجري في �أعلى م�ستوياته منذ عام � .1883أما �إع�صار هايان Typhoon Yolanda
الفلبين في نوفمبر  ،2013فقد تحرك بنف�س ال�سرعة الفائقة لقطار الطلقة
الذي �ضرب عموم ِ
ومدمرا كل �شـيء في طريقه( .((7وت�صبح محيطات
الياباني (بالغًا  320كيلومتر في ال�ساعة)
ً
العالم الآن �أدف�أ ،فيما تن�صهر �صفائح الجليد القطبية وتتقل�ص الأنهار الجليدية حول العالم.
وي�ؤدي تجمع كل هذه التغيرات �إلى ارتفاع منا�سيب البحر .تت�آكل �سواحل فلوريدا بفعل
غمر البحر ،فيما يواجه �ساحل ميامي الغربي الخطر المحدق بغرقها تحت البحر(� .((7أما
كليا
المالديف؛ المو�صوفة بـ «منطقة الت�أثير المبا�شر» للتغير المناخي ،فتواجه خطر االختفاء ًّ
تحت البحر .وعلى الناحية الأخرى ،تتعر�ض م�ساحات �ضخمة من العالم �إلى الجفاف .وال
زالت �أ�ستراليا تواجه �سنوات من الجفاف ال�شديد؛ ويقال �إن موجة الجفاف عام 2006
كانت الأ�سو أ� في الألف عام ،و�أن حوالي  % 80من �أرا�ضـي كوينز �أيالند قد ت�ضررت جراءه.
كما �أن كاليفورنيا على «حافة جفاف رهيب ،مع انهيار نظم تخزين المياه الأر�ضية حتـى �إن
المفقود من الماء يمكن التقاطه من خالل �أقمار �صناعية تدور على ارتفاع  400كيلومتر فوق
�سطح الأر�ض»(.((7
�أنتج ارتفاع درجات الحرارة عدم توازن في الطبيعة ت�سببت فيها حركة الأنواع؛ محاولة
مياها باردة� ،أو �أن تتكيف مع الحرارة المرتفعة� .إن الحجم وال�سرعة اللذين تتحرك
�أن تجد ً
بهما الأنواع المنت�شرة حول الكوكب غير م�سبوقة .في الواليات المتحدة وحدها ،هناك ما
يزيد عن  50.000نوع غريب ي�سبب ا�ضطرا ًبا مع النباتات والحيوانات :ففي «الكاريبـي
تجتاح �سمكة الأ�سد ال�شعب المرجانية في الحياة البحرية؛ وفي تك�سا�س تجتاح الخنازير
(T. Stevenson, “Yolanda’s Colour”, East-West Affairs 3 (July-September 2013): 21-28. ((7
(Robin McKie, ”How Long before the Ocean Claims Miami?” The Observer (3 August 2014): 20-22. ((7
(Suzanne Goldenberg, “Why Global Water Shortages Pose Threat of Terror and War”, The Observer ((7
(9 February 2014): 29-31.
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البرية حقول الفالحين؛ وفي ال�شمال الغربي تحول �أ�سراب خناف�س الرماد القرمزية الأ�شجار
�إلى نيران؛ وفي البحيرات الكبرى تغطي �أ�سراب بلح البحر الأنابيب وال�صمامات جاعلة
م�صانع الطاقة بال فائدة»(� .((7أما على �شواطئ الجزر البريطانية ،فقد دفعت المياه الدافئة
الأ�سماك البريطانية المف�ضلة الكود � Codإلى �أن تبحث �شما ًال عن مياه �أبرد ،كما �أن الأنواع
الأكثر �شعبية مثل البالي�س وال�سول تتدهور هي الأخرى .وعلى النقي�ض ،كانت تدفئة البحار
في �صالح قناديل البحر التـي يزداد عددها بغزارة� .إذا �أبحرت من ماليزيا �إلى �إندوني�سيا� ،سترى
�أ�سرا ًبا ال نهائية من القناديل .في عام  ،1999تجمعت القناديل و�أدت �إلى �إغالق م�صنع
جماعيا .وفي � ،2006أدت
الطاقة �سول الذي يعمل بالفحم في لوزون بالفيليبين محدث ًة هل ًعا
ًّ
زيادة �أعداد القناديل �إلى ان�سداد نظام التبريد في حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريجان،
والتـي تعتبر في هذا الوقت �أكثر الحامالت تقد ًما في العالم؛ مما �أدى �إلى توقف ال�سفينة البالغ
قيمتها  5مليار دوالر .في �سبتمبر � ،2013أدت زيادة القناديل القمرية �إلى ان�سداد م�صنع
الطاقة النووية �أو�سكار �شمان في ال�سويد و�أجبرته على الإغالق( .((7وفيما تر�سل المياه الدافئة
�أ�سرا ًبا «عادية» من الأ�سماك بح ًثا عن المياه الباردة ،ف�إن الحياة البرية الأخرى تت�أثر بهذا.
فمث ً
ال تتعر�ض طيور البافن في خليج ماين �إلى الموت؛ لأن مناقيرها غير قادرة على تناول
حاليا .في الحقيقة� ،أدى ازدياد درجات الحرارة �إلى محو
الأ�سماك الموجودة في الخليج ًّ
العوالق البحرية التـي تدعم ال�شبكة الغذائية في ماين( .((7وفي �أماكن �أخرى« ،تتحول الأ�سماك
النجمية �إلى هباء ،وال �أحد يعرف لماذا»( .((7و�إذا ا�ستمرت الأمور على هذا النحو ،ف�إن ربع
الأنواع على الأر�ض قد تكون متجهة نحو االنقرا�ض بحلول عام .2050
في  9مايو  ،2014و�صل التركيز الجوي لثاني �أك�سيد الكربون؛ وهو الغاز الأكثر
حرجا بمعدل  400جزء في المليون،
م�ستوى
م�ساهمة في �إحداث االحتبا�س الحراري،
ً
ً
(Walsh, “Invasive Species”: 20-26. ((7
(Sweeney, “Signs of Postnormal Times”: 5-12. ((7
(Rowan Jacobson, “Something Is Seriously Wrong on the East Coast—and It’s Killing All the Baby Puffins”, ((7
Mother Jones, http://www.motherjones.com/environment/2014/05/gulf-maine-puffin-climate-change.
(Kate Lunau, “B.C. Starfish Are Dissolving into Goo, and No One Knows Why”, Macleans, http://www. ((7
macleans.ca/society/science/b-c-starfish-are-dissolving-into-goo.
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م�ستقبليا نظر ًّيا ،بل واق ًعا في الزمن
تهديدا
وهو معدل غير م�سبوق .لم يعد التغير المناخي إ� ًذا
ً
ًّ
ما بعد العادي؛ وفي عالم معولم ومتوا�صل ،ال يوجد مكان ي�ستطيع �أن يختبـئ من هذا التغير
المناخي.
جيدا على العلم ما بعد العادي .فكما يو�ضح «هان�س
يقدم لنا التغير المناخي � ً
أي�ضا مثا ًال ً
فون �ستور�ش» و�آخرون في مقدمة العدد الخا�ص من دورية «نات�شر �أند كالت�شر» Nature
 and Cultureحول علم المناخ ما بعد العادي ،ف�إن «التغير المناخي له العديد من الخ�صائ�ص
وب�شكل عام:
التـي تجعل منه �صعب التناول من خالل الإجراءات العلمية العادية».
ٍ
نحو جيد قبل �أن تتوفر الأدلة النهائية الداعمة ،وقبل �أن
«يجب اتخاذ القرارات على ٍ
تكون الرهانات مكلفة؛ حيث يمكن �أن تكون الت�أثيرات المحتملة للقرارات الخاطئة ذات
ثمن فادح .ويميل الفاعلون في مثل هذه المواقف �إلى االختالف حول القيم التـي تر�شد
وغالبا ما تت�سم �أ�س�س المعرفة المتوفرة
عملية اتخاذ القرار ،مثل الت�ضامن �أو النمو االقت�صادي.
ً
بالفهم غير التام (واالختزال المعيب �إلى نماذج) للنظم المعقدة المت�ضمنة .ت�سيطر النماذج
وال�سيناريوهات واالفترا�ضات على تقدير هذه الأزمات؛ كما تكمن حموالت القيم (الخفية)
في �أطر الأزمات والم�ؤ�شرات المختارة واالفترا�ضات المقدمة»(.((7
في مثل هذه الظروف ،لي�ست االفترا�ضات المب�سطة حول الق�ضية والبراهين والتجارب
المتحكم فيها معادة الإنتاج كثيرة الفائدة .فنحن مجابهون بفائ�ض من الاليقينات غير قابلة
إح�صائيا ومعادة الإنتاج الختبار
للحل« .لي�س بمقدورنا القيام ب�سل�سلة من التجارب المر�ضية �
ًّ
ت�أثير تركيزات ال�صوب الزجاجية؛ لأنه ال توجد �إال �أر�ض واحدة ،حتـى هذه المتاحة �سيئة
الر�صد»(. ((8
(Werner Krauss, Mike S. Schäfer and Hans von Storch, “Post-normal Climate Science”, Nature and Culture 7, ((7
no. 2 (Summer 2012): 121-132.

( ((8املرجع ال�سابق.
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مزيج من
عالوة على هذا� ،إن التقديرات العلمية حول التغير المناخي قائمة على
ٍ
المعرفة واالفترا�ضات والنماذج وال�سيناريوهات واال�ستقراءات والمجهوالت المعروفة
نحو ال يمكن تجنبه .وب�سبب هذا الأ�سا�س من قاعدة المعرفة المحدودة،
وغير المعروفة على ٍ
�ستتجه التقديرات العلمية �إلى ا�ستخدام �أحكام الخبراء واالحتماليات الذاتية على نحو غير
قابل للتجنب كذلك� .إنها ت�شتمل على �أجزاء و�شذرات المعرفة المتنوعة في �أو�ضاعها،
وتغطي طيفًا كام ً
ال من المعرفة جيدة الت�أ�سي�س �إلى الأحكام والتخمينات ،والتخمينات
البارعة ،واالفترا�ضات الأولية ،وحتـى مجرد التكهنات المب�سطة .وي�ضم البحث حول التغير
المناخي مجموعة وا�سعة من الحقول العلمية التـي ت�ؤدي �إلى م�شكلة معهودة :عندما تُنتج
حقل معين ،ويتم ا�ستخدامها في حقل �آخر ،يتم تجاهل بع�ض
المعلومات الكيفية في �سياق ٍ
المحاذير الهامة ،وتُكبت الاليقينات وتُ�ستخدم الأرقام على عواهنها»(.((8
تتمثل الم�شكلة الرئي�سية هنا في تطبيق «العلم الطبيعي» ومنهجياته على الظروف ما بعد
العادية.
غير �أن العلم لم ي�صبح ما بعد عادي في منهجه �أو �سيا�ساته فقط .تقليد ًّيا ،كان العلم
ممو ًال فقط من خالل الحكومات وال�شركات ،وما و�صفه الرئي�س دوايت �أيزنهاور في خطابه
الوداعي في يناير  1961بـ «المجمع ال�صناعي الع�سكري» .وفيما ال زالت بع�ض العلوم ُممولة
ُمول الآن من قبل
من ِقبل الحكومات وال�شركات متعددة الجن�سيات ،ف�إن ن�سبة متزايدة ت َّ
مديري ال�شركات اال�ستثمارية ،ومليارديرات البرمجيات ،و�أقطاب الأعمال ،والأثرياء ذوي
النفوذ والمليونيرات  -من ت�صفهم مجلة «نيو انترنا�شيونالي�ست» بـ «فاح�شــي الثراء»(((8؛
فقد �أنفق �أ�شخا�ص  -مثل �سيرغي برين من �شركة جوجل ،وبول �آالن من ميكرو�سوفت،
وريت�شارد بران�سون من فيرجين ،وجيف بيزو�س من �أمازون ،و�آخرين كثيرين  -مبالغ هائلة في
البحث العلمي بما قد يفوق �أي �شـيء �آخر ممكن �أن ت�أتي به الحكومات .بالطبع ال يدعمون
( ((8املرجع ال�سابق.

(“The Feral Rich”, New Internationalist, no. 459 (January 2013). ((8
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كل العلوم ،بل ما يف�ضلونه فقط  -والذي قد يكون ب�أن فر ًدا من عائلة �أحدهم قد تُوفي
ب�سرطانٍ معين� ،أو �أن هذا العلم يفتح �سوقًا جديدة� ،أو �أن نطاقه الوا�سع ير�ضـي ذواتهم .فمثل
ه�ؤالء الأ�شخا�ص لي�سوا مهتمين بالأبحاث الأ�سا�سية ،بل ين�صب اهتمامهم على الم�شروعات
ال�ضخمة مثل ا�ستك�شاف الف�ضاء� ،أو التعدين في البحر� ،أو كما في حالة الثري الرو�سـي النافذ
ديمتري �إت�سكوف؛ قطب الإعالم ال�سابق� ،أمثال �آفاتار .وكما يالحظ «�ستيفن �إدواردز» من
الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم ،ف�إن «مزاولة العلوم �أ�صبحت �أقل ت�شك ً
ال بالأولويات القومية
�أو المراجعين ،و�أكثر بتف�ضيالت معينة للأفراد �أ�صحاب الأموال ال�ضخمة»(.((8
كل هذا لي�س الم�ستقبل ،بل الحا�ضر ما بعد العادي� ،إنها حالة العالم وروح الع�صر.

 -4الحا�ضر ما بعد العادي الممتد
بيد �أن الحالة ما بعد العادية ُم�صممة كي تزداد في الم�ستقبل ،وهو ما ُنط ِلق عليه في
النظرية ما بعد العادية «الحا�ضر الممتد»؛ الم�ستقبل المبا�شر في الع�شر �إلى الخم�س ع�شرة �سنة
القادمة ،والذي �سيت�شكل من خالل االتجاهات والتطورات التـي يمكن �أن نحددها اليوم.
وال يعنـي هذا القول ب�أن هذه االتجاهات ال يمكن �أن تخرج عن م�سارها �أو �أنها تقدم لنا
م�ستقب ً
قدرا .ولكن �أنه
مقدرا م�سبقًا .فاالتجاه  -كما قيل م�سبقًا في
ال
ٍ
مرات عديدة  -لي�س ً
ً
لو ا�ستمرت هذه االتجاهات ،فنحن متجهون �إلى عالم متزايد ما بعد العادية .وعلى نحو �أكثر
تحديدا ،ف�إن االتجاهات المرتبطة بالر�أ�سمالية وال�صحة والنظم الطبية والبيانات ال�ضخمة
ً
والطيف االجتماعي ت�أخذنا �سري ًعا نحو حا�ضر ما بعد عادي ممتد .ومن الجدير بالمالحظة �أن
ثالثية التعقد والفو�ضـى والتناق�ض ال تعمل على م�ستويات مت�ساوية في كل المواقف .ففي بع�ض
حاالت �أخرى ،قد يكون الفو�ضـى �أو التناق�ض،
الحاالت ،قد يكون التعقد المكون الأكبر ،وفي
ٍ
ب�شكل عام مع ت�سارعها �أو نموها تجتمع �سو ًّيا لإنتاج الو�ضع ما بعد العادي.
�إال �أن هذه العوامل
ٍ
(William J. Broad, “Face of Science Is Reshaped by Billionaires”, The New York Times (23 March 2014). ((8
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نتاجا للركود
فلنفكر في الر�أ�سمالية :لي�ست �شذوذات وتناق�ضات النظام الر�أ�سمالي ً
معقدا للغاية،
الكبير في عامي  2009 -2008فقط؛ بل �إنها ل�صيقة بالنظام ،والذي �أ�صبح
ً
وبالغ التوا�صل ،و�شديد التناق�ض ،وغارقًا في عمق الاليقين والجهل حتـى يكون � ُّأي �شـيء �إال
نظام قائم على ت�صورٍ ب�أن االقت�صاد هو نتاج الأفعال المجز�أة
فو�ضو ًّيا .في الحقيقة ،ف�إن � َّأي ٍ
لماليين الأفراد الر�شيدين وال�ساعين �إلى الربح  -حيث تت�سم الأ�سواق باال�ستقرار ،والحقائق
عالم «تت�سم فيه
باليقين ،والقيم بالو�ضوح وهناك م�ساواة �شاملة  -مقدر له االنفجار �إلى ٍ
الحقائق بعدم اليقين ،والقيم متنازع عليها ،والمخاطر عالية ،والقرارات َع ْج َلى»(.((8
وطبقًا لبرنارد �شوارتز؛ وهو خبير ا�ستثماري ونا�شر مجلة «ديموكرا�سـي»« ،لقد تغير
البحر» في النظام المالـي .وبد ًال من بناء طرق وج�سور مطلوبة ب�شدة� ،أو �إدارة الم�صانع
القادرة على خلق فر�ص العمل� ،أ�صبح رجال الأعمال م�صرين على تبادالت الديون المعقدة
و«المنتجات» المجردة التـي تنتج �أموا ًال فقط للم�ضاربين .بع�ض هذه العمليات  -كما عرفنا
الآن  -كانت معقدة و�سرية للغاية؛ حتـى �إنها كانت تتجاوز �إدراك التنفيذيين الذين يديرون
البيوت اال�ستثمارية» .وكانت �أكثر التعليقات التـي �سمعها �شوارتز من الكثيرين �أن «نظامنا
الأ�سا�سـي قد انهار» و�أن «النظام المالي ال يعمل»( .((8غير �أنه لي�س القطاع المالي وحده هو
الذي خرج عن الإ�صالح ،بل كل النظام االقت�صادي.
لقد �أ�صبحت الر�أ�سمالية ،طبقًا لديفيد �سيمون؛ �صاحب البرنامج التلفزيوني ال�شهير
«ذا واير»« ،عر�ض رعب»( .((8لي�س الم�صرفيون خارج ال�سيطرة ،بل هم �أبعد ما يكونون
عن ال�سيطرة كما يقول يور�س لوينديك؛ الكاتب االقت�صادي الهولندي والمذيع التلفزيوني
والمدون لدى الجارديان( .((8وبعد مقابالت مع �أكثر من  200م�صرفي ،ي�ستخل�ص لوينديك
(Ravetz and Funtowicz, “Post-normal Science – An Insight Now Maturing”: 641-646. ((8
(Bernard Schwartz, “Just Say Yes”, Democracy, no. 33 (Summer 2014): 115-120. ((8
(David Simon, “There Are Now Two Americas. My Country Is a Horror Show. Capitalism Is Not a Blueprint ((8
for Building a Society”, The Observer (8 December 2013).
(Joris Luyendijk, “Our Banks Are Not Merely Out of Control. They’re beyond Control”, The Guardian, ((8
https://www.theguardian.com/commentisfree/joris-luyendijk-banking-blog/2013/jun/19/banking-britainbeyond-control.
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«يعتقد الموظفون في البنوك الكبرى �أنه حتـى مديريهم الكبار ال يدركون ما الذي يجري؛
فقد �أ�صبحت البنوك الكبرى ُمعقدة وكبيرة لدرجة ي�صعب �إدارتها» .تعتبر �إدارة بنك هذه
الأيام مثل «لعب الروليت الرو�سـي بر�أ�س �أحدهم» .لقد �أ�صبح النظام ب�أكمله «معطو ًبا للغاية،
وا�ستغالليا ب�شدة ٍّ
لكل من العاملين فيه والمجتمع الذي يعمل من خالله».
ومتجذرا بعمق،
ً
ًّ
لقد ترددت مقوالت و�آراء مماثلة في عددٍ من الكتب الحديثة مثل كتاب ناعومي كالين «هذا
يغير كل �شـيء»  ،This Changes Everythingوبول كروجمان «انهوا هذا الك�ساد الآن!
تناق�ضا ونهاية الر�أ�سمالية»(.((8
 ،End This Depression Nowوديفيد هارفي «�سبعة ع�شر
ً
وكلهم يجمعون �أن الر�أ�سمالية وكل النظام االقت�صادي المعتمد عليها تتحول الآن �إلى ما بعد
العادية .وتخبرنا النظرية ما بعد العادية �أنها مجرد م�س�ألة وقت قبل �أن ت�أخذنا الر�أ�سمالية �إلى
�سبيل �أكثر
حافة الفو�ضـى ،ثم �إما تنفجر وتنهار� ،أو تخلق نظا ًما
ً
جديدا وتحو ًال عميقًا نحو ٍ
قابلية لال�ستمرار وممار�سة الأعمال والتجارة.
تناق�ضات
ُقدم لنا
ٍ
هناك العديد من االفترا�ضات الكامنة في قلب النظام االقت�صادي ،والتـي ت ِّ
�أ�سا�سية :مثل �أن النمو االقت�صادي �ضروري و�سيت�سمر في الم�ستقبل البعيد ،و�أن الرقم المثالي
الذي يجب �أن ت�سعى �أي بلد للنمو عنده هو � .%4.5إال �أنه ،كما يالحظ م�صرفي اال�ستثمارات
جيرمي جرانثام« ،في الحقيقة ال يوجد نمو كامل م�ستدام»( .((8وللتحقق من عدم ا�ستدامة
هذا الواقع ،يرى جرانثام �أن نتخيل ح�ضارة م�صر القديمة وقد ا�ستهدفت ن�سبة نمو ،%4.5
فما قدر الثروة التـي �ستكون قد راكمتها عبر  3000عام؟ والإجابة هي ما يقدر بـ  2.5مليار
نظام �شم�سـي! عند معدل نمو مركب  %1لن ت�سع الكرة الأر�ضية ثروتها ،وحتـى معدل النمو
ثم ،ف�إن بذور الحالة ما بعد العادية
المنخف�ض � %0.1سيكون من �ش�أنه تدمير النظام .ومن َّ
نموا اقت�صاد ًّيا� ،أ�صبحنا ما بعد عاديين.
ل�صيقة بفكرة النمو ذاتها .فكلما �أحرزنا ً
(David Harvey, Seventeen Contradictions and the End of Capitalism (London: Profile Books, 2014). ((8
(Jeremy Grantham, “On the Road to Zero Growth”, GMO Quarterly Letter (November 2012): 2-17, online e-article, ((8
https://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2012/11/Grantham%20letter%20Nov%20
20.pdf.
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أي�ضا م�س�ألة عدم الم�ساواة المت�أ�صلة في النظام الر�أ�سمالي .وكما يو�ضح
وهناك � ً
توما�س بيكيتـي في درا�سته العبقرية ر�أ�س المال في القرن الحادي والع�شرين Capital
(((9
فعليامنعدمالم�ساواةعبرالقرنين
 ، in the Twenty-first Centuryفقد زادت الر�أ�سمالية ًّ
الما�ضيين .وتتمثل �أطروحة بيكتـي الرئي�سية المدعومة ببيانات �ضخمة في �أنه عندما يتجاوز
تلقائيا تولد
معدل العائد على ر�أ�س المال معدالت نمو المخرجات والدخل ،ف�إن الر�أ�سمالية
ًّ
حاالت عدم الم�ساواة الع�شوائية وغير الم�ستدامة .و�إذا ا�ستمرينا على نف�س المنوال� ،سنعود
�إلى معدالت الم�ساواة المو�صوفة في حقبة الع�صور الو�سطى ،وقد و�صلت بع�ض البلدان �إليها
بالفعل .وتذهب توقعات منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية  OECDلالقت�صاد العالمي حتـى
عام � 2060إلى ال�سيناريو نف�سه(((9؛ حيث تتنب أ� ب�أن النمو �سيتباط أ� بمعدل الثلثين ،مقارن ًة
بمعدله الحالي مع ارتفاعات �ضخمة في عدم الم�ساواة ،على الرغم من �أن العالم �سي�صبح �أكثر
ثرا ًء و�إنتاجية وعولمية وتع ُّل ًما بمعدل �أربع مرات.
كثيرا من االنتباه العام.
وقد جذبت الفجوة العبثية بين رواتب المديرين الكبار والعاملين ً
ولكن هناك نوع �آخر من عدم الم�ساواة في الأفق؛ حيث �إن من يكتب خوارزميات ال�سوق
وي�شغلها لي�س الممولين وال الم�ضاربين وم�صرفيي اال�ستثمارات �أو حتـى المبرمجين؛ �إنهم
فيزيائيو الكم وعلماء المناخ والريا�ضيون النظريون المعروفون بالكوانت�س  .Quantsوه�ؤالء
ال ت ِ ّ
أي�ضا بناء
ُمكنهم قدراتهم التقنية من االلتفاف على ال�ضوابط والرقابة العامة فقط ،بل � ً
قوة �ضخمة وخلق نوع جديد من عدم الم�ساواة� .أما الخوارزميات نف�سها فم�صممة لإثراء
مجموعة معينة على ح�ساب �آخرين ،وتمييز جوانب معينة من العالم المعولم على ح�ساب
الجوانب الأخرى المثرية للحياة .وكما يو�ضح كو�ستا البافيت�سا�س في كتابه «التربح بدون
�إنتاج :كيف ي�ستغل النقد كل الواليات المتحدة»(Profiting Without Producing: ((9
(Thomas Piketty, Capital in the Twenty-first Century, translated by A. Goldhammer (Boston: The Belknap ((9
Press, 2014).
(Henrik Braconier, Giuseppe Nicoletti and Ben Westmore, Policy Challenges for the Next 50 Years, OECD ((9
Economic Policy Papers 9 (Paris: OECD, 2014).
(Costas Lapavitsas, Profiting without Producing: How Finance Exploits Us All (London: Verso, 2013). ((9
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 ،How Finance Exploits Us Allفقد تغلغل المال الم�سموم في كل جوانب العالم
المعولم ،من �أ�سواق النفط �إلى م�شتقات التنوع الحيوي ،ومن �سندات الكوارث �إلى م�شتقات
الطق�س.
عالو ًة على هذا ،ف�إن الخوارزميات التـي ينتجها ه�ؤالء الكوانت�س �أ�صبحت ُم�صممة
لال�ستيالء على معظم معالم حياتنا� .إنها م�ستخدمة بالفعل في خدمات المواعدة الإلكترونية.
وقريبا� ،سوف تُ�ستخدم في التوظيف ،وتقييم الطلبة ،وتقديم اال�ستحقاقات ،والخدمات
ً
ثم ،ف�إن احتمالية وقوع «االنهيارات الخاطفة» وال�سلوك
ال�صحية ،وغير ذلك الكثير .ومن َّ
ب�شكل م�ضاعف ،وكذلك االحتجاجات �ضد عدم الم�ساواة وتف�شـي
الفو�ضوي �ستزداد
ٍ
الف�ساد و�سوء الإدارة الحكومية� .إن المظاهرات الكبرى التـي �شهدنها في ال�سنوات الأخيرة
بما في ذلك الربيع العربي ،هي بالأ�سا�س احتجاجات �ضد عدم الم�ساواة .بيد �أنها لي�ست
لحظيا على �شبكات
مظاهرات معهودة؛ �إنها �شبكات معقدة؛ حيث يتفاعل المحتجون
ًّ
التوا�صل االجتماعي ،ويتجهون �سري ًعا �إلى حافة الفو�ضـى .فمث ً
ال ا�ستخدم عمال م�صانع يو
يون في دونجوان بجنوب ال�صين تطبيق المرا�سلة الفورية الم�سمى  QQوويك�سين Weixin؛
«كي يبنوا مجموعات �ضخمة مت�شابكة» ،وكذلك ا�ستخدموا الويبو Weibo؛ وهي خدمة
(((9
حركت مواقع التوا�صل االجتماعي �إ�ضرابات
�شبيهة بتويتر كي ين�شروا الأخبار  .وبالمثلّ ،
�سائقي ال�شاحنات في �إنجلترا والواليات المتحدة وفي �أماكن �أخرى .ولي�س من المده�ش
�أنه في بع�ض الأح��وال نجحت هذه االحتجاجات في �إ�سقاط الحكومات .لقد كانت
االحتجاجات المناوئة للحكومة في تايلند في الفترة من نوفمبر  2013حتى مايو 2014
ديمقراطيا
ب�شكل وا�سع ،ونجحت في �إ�سقاط الحكومة المنتخبة
�ضد عدم الم�ساواة والف�ساد
ٍ
ًّ
بقيادة رئي�س الوزراء «�سوثيب ثاوج�سوبان» الذي حلت محله طغمة ع�سكرية .وفي �سبتمبر
 ،2012تحرك حوالي ن�صف مليون �شخ�ص في م�سيرات �ضد حكومة الرئي�سة الأرجنتينية
(Paul Mason, “Striking Chinese Workers Are Using 21st Century Tools to Fight Poverty and Sweated Labour”, ((9
The Guardian, no. G2 (15 September 2014).
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«كري�ستينا فرنانديز دي كري�شنر» ،وكانت �شرارتها ارتفاع �أ�سعار النقل العام ،لكنها �سرعان
ما ت�صاعدت عبر البالد و�أ�شرفت على �إ�سقاط الحكومة� .أما احتجاجات جيزي بارك في
ا�ستانبول في  28مايو  ،2013ف�أ�صبحت فو�ضوية وزعزعت ا�ستقرار حكومة حزب العدالة
والتنمية الحاكم( .((9وحرك انعدام الم�ساواة والف�ساد وهيمنة النخبة على الحياة ال�سيا�سية
المظاهرتين الجماهيريتين الكبريين في باك�ستان خالل �أغ�سط�س  ،2014والتـي قادها
عمران خان؛ زعيم حزب العدالة ،وطاهر القدير؛ زعيم حركة دينية ،و�شلت البالد ل�شهور.
دفع الإعالم الإلكتروني والتغطية الإعالمية الدولية  -بال توقف  -كل هذه االحتجاجات،
وحولتها �إلى �أحداث فو�ضوية.

 -5البيانات ال�ضخمة
تتعزز احتمالية الفو�ضـى �أكثر من خالل البيانات ال�ضخمة ،والتـي يتم جمعها وت�صنيفها
عالميا في عام 2013
ون�سخها وتحليلها من كل م�صدر ُمت�صور .ق ُِّدر حجم البيانات المتاحة
ًّ
بـ  4.4تريليون جيجابايت ،وهو ما يعادل  120قر�ص فيديو رقمي  DVDمن الأفالم لكل
�شخ�ص على الكوكب .ومن المقدر �أن يزيد حجمها �سنو ًّيا بن�سبة  %40في الم�ستقبل القريب.
أي�ضا ُمعقدة وعالية ال�سرعة؛
بيد �أن البيانات ال�ضخمة لي�ست كبيرة فقط في حجمها ،لكنها � ً
فيجب �أن تُجمع وتُحلل بنف�س المعدل الذي ُجمعت فيه حتـى ت�صبح مفيدة .كما �أنها �شديدة
أ�شكال عديدة وتُجمع من م�صادر متنوعة .ومع هذا ،قد تكون �سريعة
التنوع؛ فهي توجد في �
ٍ
أي�ضا غير دقيقة وال ُيمكن االعتماد عليها ،كما قد يكون لديها
و�ضخمة ،لكنها قد تكون � ً
م�صدرا معيار ًّيا لكل �أنواع
خ�صائ�ص قد تتغير عبر الزمن .لذلك ،فيما ت�صبح البيانات ال�ضخمة
ً
التحليل ،وتُ�ستخدم لتحديد مجموعة من العالقات المتداخلة ،وكما يقول العنوان الفرعي
أي�ضا ُم�صممة؛
ؤخرا كي «تغير الطريقة التـي نحيا ونعمل ونفكر بها»( ،((9لكنها � ً
لكتاب �صدر م� ً
كي تخلق �أخطا ًء �ضخمة في الم�ستقبل .وقد تكون الترابطات ذات فائدة في توقع وقيا�س
أي�ضا
�سلوك غير معلوم وغير منظور م�سبقًا� ،شريطة �أن يعتمد عليها .بيد �أن الترابطات قد تكون � ً
(Gordon Blaine Steffey, “The Postnormal Lady in Red”, East-West Affairs 1, no. 2 (April 2013): 5-11. ((9
(Viktor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, ((9
Work and Think (London: John Murry, 2013).
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ُم�ضللة .وهناك مثال معتاد يقول �إن معرفة العدد ال�ضخم من النا�س الذين ي�ستخدمون جوجل
مفيدا في مبيعات عالج الأنفلونزا ،غير
للبحث عن �أوبئة الأنفلونزا في ٍ
وقت ما ،قد يكون ً
�أنه ال يقول �أي �شيء البتة حول وباء الأنفلونزا نف�سه( .((9وكما �أ�شار باتلر و�آخرون ،ف�إن هذه
وبكلمات �أخرى ،ال يوجد افترا�ض نظري يقدم ً
مفيدا بين
البيانات خالية من النظرية،
ٍ
رابطا ً
م�صطلحات البحث مثل «�أعرا�ض االنفلونزا» و«�أدوية الأنفلونزا» و«ال�صيدليات الموجودة
في المنطقة» من ناحية و«وباء الأنفلونزا» من ناحية �أخرى .و�إذا تناولت مجموعة من �أكثر
الم�صطلحات المبحوث عنها و�أجريت عليها خوارزمية ،فلن تح�صل على �إجابة ذات معنـى.
فالترابطات ال تخبرنا � َّأي �شيء حول �أ�سباب الأنفلونزا ،وهي القاعدة الوحيدة الحقيقية لفهم
انت�شار الوباء.
أي�ضا .فمث ً
ال قد ينتهي الأمر ب�شخ�ص
لهذا النوع من «التحليل التنب�ؤي» مخاطره المت�أ�صلة � ً
م�شتبها فيه بالإرهاب كما حدث لر�ضوان �صابر؛ باحث الدكتوراه
باحث في الإرهاب
ً
في بريطانيا ،الذي كان مو�ضوع بحثه مكافحة الإره��اب في المملكة المتحدة بجامعة
نوتينجهام( .((9وقد ينتهي الأمر ب�شخ�ص هوايته جمع ال�سكاكين �إلى الإيقاف والتفتي�ش من ِقبل
ال�شرطة .فوجئت كاتبة من نيويورك بال�شرطة تق�صف على بابها في �أعقاب تفجيرات ماراثون
بو�سطن ،حيث كانت تبحث على جوجل عن «حالت ال�ضغط» و«حقيبة الظهر»( .((9كما �أن
�شرطة لندن ت�ستخدم فع ً
ال تحليل البيانات ال�ضخمة على نمط التكتيكات اال�ستباقية في فيلم
«تقرير الأقلية» Minority Report؛ كي تتعامل مع الل�صو�ص وقطاع الطرق .في الفيلم ،يوقف
ق�سم «ا�ستباق الجرائم» المعتدين قبل قيامهم بفعل الجريمة .وتوزع �شرطة العا�صمة ال�ضباط
يوميا با�ستخدام الخوارزميات
على مناطق «خرائط الجرائم الم�ستقبلية» ،والتـي يتم �إنتاجها ًّ
الحا�سوبية التـي تدمج �أنماط الجريمة المحلية ،والريا�ضيات ،ونظريات تعليف الحيوانات
(Declan Butler, “When Google Got Flu Wrong”, Nature 494, no. 7436 (13 February 2013): 155-156. ((9
(Rizwaan Sabir, “I Won Terror Compensation, But My Struggle for Justice Continues”, The Guardian, ((9
https://www.theguardian.com/commentisfree/2011/sep/19/terror-compensation-police-university.
(Adam Gabbat, “New York Woman Visited by Police after Researching Pressure Online”, The Guardian, ((9
https://www.theguardian.com/world/2013/aug/01/new-york-police-terrorism-pressure-cooker.

61

المفتر�سة؛ كي تحدد �أين �ستقع الجرائم التالية؟ ولكل خريطة «منطقة تنب�ؤية» بم�ساحة
ُيقدر قطرها بـ  300متر ،وعاد ًة ما تغطي عد ًدا من ال�شوارع المحددة( .((9ومع الأخذ في
حاليا التمييز بين م�سح للمخ «العادي» ومخ المجرم ،ت�أخذنا
االعتبار �أن بمقدور العلماء ًّ
هذه االتجاهات الرا�سخة نحو عالم جديد �شجاع ما بعد عادي؛ وهي الفكرة التي �صيغت
جيدا في معالجة جديدة لرواية جورج �أورويل 1984لروبرت �إيك ودوناكان ماكميالن.
ً
يجد وين�ستون بطل الرواية نف�سه في نطاقين زمنيين متداخلين :ذلك الم�شهد الذي تدور فيه
الرواية؛ حيث دقيقتين من الكراهية ووزارة الحب والغرفة  101المروعة والم�ستقبل القريب
غير المعين .تبدو التماثالت مذهلة :فالحا�ضر الممتد الذي يترنح فيه وين�ستون المحطم يبدو
«عاد ًّيا» ،ولكن حيث تكون الخ�صو�صية والحرية الفردية وا�ضحة من خالل الغياب ،فهناك
دائما على حافة الفو�ضـى.
دائما كاميرا تراقبك و�أنت ً
ً
فغالبا ما تُجمع البيانات ب�شكل ٍ ذاتي
ومع البيانات ال�ضخمة تتال�شـى الخ�صو�صية.
ً
ومجهل ،على الرغم من �أننا في بع�ض الأحيان مجبرون على ال�ضغط على زر ما كي نعطي
«�إذننا» .وكما يالحظ جون نوتون؛ الأ�ستاذ غير المتفرغ للفهم العام للتكنولوجيا بالجامعة
المفتوحة بالمملكة المتحدة وكاتب العمود بجريد الأوبزرفور ،ف�إن البيانات ال�ضخمة ت�أتي
بتكلفة �ضخمة« :الإطاحة المنظمة بالخ�صو�صية الفردية ،والتـي تت�ضمن بدورها ظهور
مجتمع تكون فيه المراقبة �شاملة وعميمة .وربما نكون قد ُدفعنا في هذا االتجاه على � ِّأي
حال؛ بف�ضل وكاالت التخابر و�شركات الإنترنت [ ]...فالبيانات ال�ضخمة هي تكنولوجيا
المعارك الكبرى ولي�ست لنا� .إنها �ستزيد من قوة الحكومات وال�شركات الكبرى ،و�ست�ضعف
اجتماعيا»(.((10
الفقراء والمهم�شين
ًّ

(David Leppard, “Crystal Ball’ Cops Halt the Crimes of Tomorrow”, The Times, https://www.thetimes.co.uk/ ((9
article/crystal-ball-cops-halt-the-crimes-of-tomorrow-jdl7mdb5wf3.
(John Naughton, “We’re All Being Mined for Data — But Who Are the Real Winners?”, The ((10
Observer (8 June 2014).
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وتُ�ستح�ضر كثافة الرقابة ب�شدة مع الوثائق ال�سرية التـي جعلها �إدوارد �سنودن؛ اليمينـي
إنجازا
المتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ،على الملأ .خالل الحرب الباردة ،كان � ً
حقيقيا ل ِّأي جا�سو�س �أن يح�صل على وثيقة �سرية �أو وثيقتين بعد �سنوات � -إن لم يكن
ًّ
عقو ًدا  -من التج�س�س� .أما في الأزمنة ما بعد العادية ،تمكن �سنودن من �سرقة ما يقارب
الـ  1.7مليون ملف مخزنة ب�أناقة على ذاكرة البيانات المنقولة .وكما يك�شف كتاب لوك
هاردينج «ملفات �سنودن»( ،The Snowden Files ((10ف�إن �سنودن قد روع بحجم
وكالة الأمن القومي وتعقدها ومدى ات�ساعها التكنولوجي المتما�سك ،وقدرتها على عبور
الحدود بحرية ،و�إمكانيتها ال�ستمالة عمالقة التكنولوجيا مثل« :جوجل ،وفي�سبوك ،وتويتر،
و�شركات االت�صاالت الكبرى مثل فودافون» .فقد �أ�صبحت �آلة متوح�شة تبتلع ب�شمولية وذاتية
كل االت�صاالت الإن�سانية بقدرتها على التج�س�س على � ِّأي �شخ�ص وفي � ِّأي مكان في العالم
وفي �أي وقت؛ حيث ال يبدو �أي �شخ�ص يحمل م�سئولية �أو معرفة بما يجري .وفي الحقيقة،
ومحي ًرا ما كان �سنودن ب�صدده ،على الرغم من �أنه كان تحت المراقبة
�ضخما
لقد كان الأمر
ً
ِّ
بالفعل في من�صبه ال�سابق في وكالة المخابرات المركزية .وبمجرد �أن ظهرت هذه البيانات في
المجال العام ،لم يكن � ُّأي قدر من ال�سرية على ا�ستعداد ال�سترجاعها �أو محوها.
وفيما تتداعى الخ�صو�صية ،ف�إن الحدود بين العام والخا�ص يزداد تال�شيها .ومن المثير
كبير من االهتمام بت�آكل الخ�صو�صية ،هناك في الوقت نف�سه رغبة
مالحظة �أنه فيما يوجد ٌ
قدر ٌ
مناق�ضة في �أن نعر�ض حياتنا الخا�صة على المجال العام� .إننا نقدم تعليقات دائمة حول حيواتنا
�صورا
على الفي�س بوك ،ونن�شر كل فكرة ت َِع ُّن لنا منهما كانت �سخافتها على تويتر ،ون�ضع
ً
للر�ضع و�أعياد الميالد والقطط والطعام وكل �شيء بين هذا على ان�ستجرام� ،إال �أننا في الوقت
نف�سه نريد �أن نمحي جوانب «غير منا�سبة �أو غير هامة �أو لم تعد هامة» من حياتنا من الإنترنت.
فنحن  -كما �أعلنت المحكمة الأوروبية  -لنا «الحق في �أن ُنن�سـى»( .((10ولكن كيف لنا �أن
(Luke Harding, The Snowden Files: The Inside Story of the World′s Most Wanted Man (London: Guardian ((10
Faber Publishing, 2014).
(Alan Travis and Charles Arthur, “Europe Upholds Right to Be Forgotten”, The Guardian (14 May 2014). ((10
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الملحة في
ُنن�سى عندما يكون �إدراكنا لمن نحن؟ وما هو هام بالن�سبة لنا مبطن في رغبتنا ُ
م�شاركة كل جانب من حياتنا ،فيما ي�شمل �صور �أج�سادنا ،والتـي كان ُينظر �إليها على �أنها
�أقد�س ما فينا � -أع�ضا�ؤنا الخا�صة .ويالحظ جيم�س جراهام م�ؤلف م�سرحية «الخ�صو�صية»
�أن �أهمية � ّأي �شـيء� ،صورة �أو فكرة �أو ر�أي �أو �سيا�سة« ،لم تعد تقا�س بجودتها ،بل بمدى
م�شاركتها� .إن معيار ت�أثيرك في تويتر ي�سمـى «نفو ًذا»؛ وهي قيمة ال ترتبط بفحوى ما تكتبه
ولكن بعدد من يقر�أه� .أما قيمة الخبرة الحياتية ،فقد اختزلت �إلى كم عالمات الإعجاب
التـي تح�صل عليها على الفي�سبوك»( .((10و�أ�صبحت كل الجرائد والمجالت والمدونات
والمن�شورات تطلب منك �أن تقوم بالم�شاركة ،و�أن تخبر �أ�صدقاءك �أن يقر�أوها.
كلما اعتمدنا على الإعالم الرقمي و�شبكة الإنترنت ،عر�ضنا �أنف�سنا للتزوير واالحتيال
ومتكررا .ففي
مده�شا �أن اختراق البيانات �أ�ضحى �أكثر
ومختلف الأن�شطة الإجرامية .ولم يعد
ً
ً
عام �ُ ،2013سرق حوالي  800مليون �سجل من عدد كبير من ال�صناعات  -من الخدمات
المالية والتعليم وال�صيدلة واال�ستهالك والطاقة والإعالم والنقل والتجزئة .ومن �أبرز ال�ضحايا
في الواليات المتحدة كانت متاجر مثل تارجت ،و�إي-باي ،و�سوني ،ولينكد �إن ،وروك
يو دوت كوم ،وعمالق البرمجيات �أدوبي .لقد هاجم الفيرو�س الحا�سوبي �شامون �أجهزة
الحوا�سيب ل�شبكة تتكون من ع�شرات الآالف من الحوا�سيب في �شركة �آرامكو ال�سعودية؛
عمالق النفط والغاز الطبيعي في المملكة .وتبلغ خ�سائر االقت�صاد العالمي جراء الجريمة
تقريبا �إجمالي الناتج المحلي للنم�سا(.((10
الإلكترونية  455مليار دوالر �سنو ًّيا ،وهي تماثل ً
إ� ًذا لنا �أن نتخيل  -على هذه الخلفية  -الإمكانية الفو�ضوية الموجودة في «�إنترنت
الأ�شياء» :عندما تكون ثالجتك ،وموقدك ،و�إنذار الحرائق ،و�أقفال الأبواب ،ونظام الت�أمين
(James Graham, “Hey, Thanks for Sharing, But This Has Gone Too Far”, Evening Standard, https:// ((10
www.standard.co.uk/comment/comment/james-graham-hey-thanks-for-sharing-but-this-has-gone-toofar-9316068.html.
(“Estimating the Cost of Cybercrime and Cyber Espionage”, Center for Strategic and International Studies, ((10
https://www.csis.org/events/estimating-cost-cyber-crime-and-cyber-espionage.
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المنزلي ،وكاميرات الويب ،والتلفاز ،وال�سيارات ،والأجهزة الطبية ،والكثير من الأ�شياء
الأخرى مت�صلة بالإنترنت .يقول يفجينـي موروزوف:
�أو ًال� :سنقوم بتركيب كاميرات في مطابخنا؛ كي نتلقى �إر�شادات �أف�ضل .ثم �ستخبرنا
ال�شركات الغذائية واال�ستهالكية ب�أنهم يف�ضلون لو �أبقينا عليها لتح�سين �إنتاجهم.
أخيرا� ،سنكت�شف �أن بيانات الطبخ الخا�صة بنا انتهى بها المقام على خادم في
و� ً
ُكيف �أق�ساط
كاليفورنيا؛ حيث تحلل �شركات الت�أمين كمية الدهون التـي ن�ستهلكها؛ كي ت َّ
الت�أمين تب ًعا لهذا .قد ي�صبح الطبخ الم�ساعد بالتكنولوجيا الذكية ح�صان طروادة الذي يفتح
الطريق �أمام الكثير من الم�شروعات ال�شريرة(.((10
ومن الم�ؤكد �أننا �سوف نركب موجة الوجود ما بعد العادي .بالطبع يمكن �أن تتم القر�صنة
بقليل من المعرفة المتخ�ص�صة .وبغ�ض النظر عن جودة البرمجيات ،هناك
على بيانات الطبخ ٍ
ؤخرا ثغرة هارتبليد باج؛ وهي نقطة �ضعف خطيرة
ً
دائما نقطة �ضعف ما �أ�صيلة .واكت�شف م� ً
في تطبيق  OpenSSLلمكتبة برمجيات الت�شفير ت�سمح ل ِّأي �شخ�ص على الإنترنت بقراءة
ذاكرة النظام ،والتعرف على مقدمي الخدمات و�أ�سماء وكلمات �سر الم�ستخدمين والمحتوى
الفعلي ،كما ت�سمح للمهاجمين بالتج�س�س على االت�صاالت و�سرقة البيانات مبا�شر ًة من
وغالبا ما ي�صدر �صانعو البرمجيات
الخدمات والم�ستخدمين وكذلك انتحال �شخ�صياتهم.
ً
دائما ما تكون هناك فجوة زمنية ما بين ظهور موطن
«رق ًعا» لإ�صالح برامجهم .ولكن ً
�ضعف جديد وظهور «الرقعة» التي تعالجه .وت�سمى هذه الفترة البينية ،عندما ي�أخذ القرا�صنة
في ا�ستغالل نقطة ال�ضعف محدثين فو�ضـى ،ويدرك المطورون �أن هناك م�شكلة وي�صدرون
رقعه لعالجه ،با�سم الأيام ال�صفرية .وحتـى الآن ،ال زالت الأيام ال�صفرية نادرة ،وال تُكت�شف
(Evgeny Morozov, To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism (London: ((10
Penguin, 2013).
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الأخطاء بمتو�سط ع�شرة �أ�شهر .ولكن مع زيادة تعقد البرمجيات وارتباط الأ�شياء بالإنترنت
�أكثر ،ف�سوف تت�صاعد الأيام ال�صفرية مع تداعيات ما بعد عادية وا�ضحة.
وح�سبنا �أن نفكر في حجم بنيتنا التحتية الموجودة على الإنترنت .كلما زادت الحوا�سيب
المت�شابكة الموظفة على ال�شبكات الوطنية مثل الكهرباء (حيث يقوم «المقيا�س الذكي»
بالوظيفة) ،وفَّرت ال�شبكة «بيئة هجومية .ومع تعاظمها ،تزداد احتمالية تدهور ال�شبكة.
تنخرط معظم البلدان ال�صناعية في حرب �إلكترونية تتولى فيها الواليات المتحدة القيادة(.((10
ففي  ،2012ازدادت ن�سبة الهجمات الإلكترونية بن�سبة  %52على �أهداف نووية و�أهداف
الطاقة في الواليات المتحدة وحدها .ومرة �أخرى ،ف�إننا نواجه نظا ًما هو  -طبقًا لنظرية
الأزمنة ما بعد العادية  -مالئم لل�سلوك الفو�ضوي والعواقب الوخيمة.

 -6النظم الطبية وال�صحية
أي�ضا تحو ًال ما بعد عادي .فعبر العقد الفائت وعلى الرغم من
ي�شهد النظام ال�صحي � ً
ت�سارعا في زيادة الأمرا�ض الحديثة .بالطبع
أي�ضا
العديد من الإنجازات الطبية ،ف�إن هناك � ً
ً
كانت الأمرا�ض مالزمة لنا على مدار التاريخ؛ حيث تنت�شر بمعدل �سرعة ال�سفر في كل حقبة.
�أدى تمدد الطرق التجارية خالل القرن الرابع ع�شر �إلى انت�شار الطاعون الأ�سود الذي حملته
الجرذان عبر �أوروبا ،والطاعون في الأمريكتين .وفي الأزمنة الأحدث� ،شهد العالم المترابط
انت�شار ال�سار�س ،و�أنفلونزا الخنازير ،وفيرو�س غرب النيل ،وفيرو�س �أنفلونزا الطيور ،والإيبوال
ب�سرعة خارقة .وعالو ًة على هذا ،يت�سارع معدل ظهور م�سببات الأمرا�ض ،حتـى مع زيادة
الوعي والرقابة .وب�إمكان وباء حديث ي�سببه فيرو�س كان مجهو ًال فيما �سبق� ،أن ي�صيب العالم
ب�سرعة مرعبة.

(James Bamford, “NSA Snooping Was Only the Beginning: Meet the Spy Chief Leading Us into Cyberwar”, ((10
Wired, http://www.wired.com/2013/06/general-keith-alexander-cyberwar/all/Wired December6.
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�إال �أن م�سببات الأمرا�ض لي�ست وحدها مو�ضع القلق .فالعالم ي�شهد �سل�سلة من الأوبئة
الناتجة عن نمط الحياة الحديث مثل :ال�سمنة ،وال�سكري ،والحمى القرمزية ،والأمرا�ض
الجلدية ،والح�سا�سيات الغذائية ،واالرتجاع و�سرطان المريء ،واال�ضطرابات اله�ضمية،
وداء كرون ،والتهاب القولون ،والتوحد( .((10في الواليات المتحدة ،يعاني واحد من كل
 13طف ً
ال من ح�سا�سية غذائية ،وقد ت�ضاعف عدد الم�صابين بح�سا�سية الفول ال�سوداني ثالث
مرات من عام � 1997إلى  .2007وعلى م�ستوى العالم ،يعاني  1.4مليار �شخ�ص من الوزن
الزائد ،وي�صنف حوالي  300مليون ب�أنهم م�صابون بال�سمنة .ويعاني ما يقدر بـ  800مليون
طفل من �سكري النمط الأول �سنو ًّيا .وفي المملكة المتحدة وحدها ،يعاني  4.5مليون
�شخ�ص من الربو .وازداد عدد الأطفال الم�صابين بالربو بن�سبة  %50في الواليات المتحدة ما
بين عامي  2001و .2009ويزداد عدد الأطفال الأ�ستراليين الم�صابين بالح�سا�سية الجلدية
في عامهم الأول بن�سبة  .%30وقد انت�شرت ح�سا�سيات الطعام  -من الفول ال�سوداني للبن
والخبز والبي�ض وال�صويا وال�سمك والفاكهة  -في كل مكان .وتزداد الإ�صابة ب�أمرا�ض الأمعاء
االلتهابية ،بما في ذلك داء كرون والتهاب القولون .وت�شير هذه اال�ضطرابات �أن الأطفال
حول العالم ي�شهدون م�ستويات غير م�سبوقة من اختالل وظائف المناعة ،كما يالحظ مارتن
بال�سر في كتاب «الميكروبات المفقودة :كيف يخلق قتل البكتريا الأوبئة الحديثة(((10؟»
.Missing Microbes: How Killing Bacteria Creates Modern Plagues
لكن هذا جزء ب�سيط من الق�صة .ي�شير تقرير لمنظمة ال�صحة العالمية �أن «ع�صر ما بعد
الم�ضادات الحيوية؛ حيث ت�ستطيع العدوات ال�شائعة والجروح ال�صغيرة �أن تقتل� ،أي �أبعد
ما يكون الخرافة الر�ؤيوية  -بل �إمكانية حقيقية للقرن الحادي والع�شرين»( .((10لقد كانت
الم�ضادات الحيوية الفعالة �أحد �أ�س�س الحداثة التـي منحتنا القدرة على العي�ش لمدة �أطول
(Martin Blaser, Missing Microbes: How Killing Bacteria Creates Modern Plagues (Oxford: One World, ((10
2014).

( ((10املرجع ال�سابق.

(World Health Organization (WHO), Antimicrobial Resistance: Global Report on Surveillance (Geneva: ((10
WHO, 2014): ix.
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و�أ�صح ،و�أن نفيد من الأدوية الحديثة .لكن مقاومة الم�ضادات الحيوية ،والتـي تو�صف ب�أنها
«معقدة ومتعددة الأبعاد» ،تنت�شر ب�سرعة وت�شمل «طيفًا من �آليات المقاومة التـي ت�ؤثر في
دائما من البكتيريا التـي قد ت�سبب طيفًا من الأمرا�ض عند الب�شر والحيوانات»� .إن
ٍ
نطاق متزايد ً
م�سببات الأمرا�ض المقاومة تنتقل عبر الكوكب في �سهولة .ووفقًا لمنظمة ال�صحة العالمية،
مر�ضا قات ً
ال مرة �أخرى ،وكذلك الإ�سهال ،وال�سل المقاوم للعالج ،والذي
�ست�صبح ذات الرئة ً
يتطلب �أكثر من �سنة لعالجه .ويمكن �أن ي�شق ال�سيالن المقاوم للم�ضادات الحيوية طريق
العودة مرة �أخرى ،مثل كل ال�سالالت المقاومة من فيرو�س  .HIVوتقدم لنا المقاومة وا�سعة
النطاق لـلفلوروكوينولون ،وهو �أحد �أدوية الم�ضادات الحيوية وا�سعة ال�شائعة ،والم�ستخدمة
لعالج التهاب الم�سالك البولية التـي ت�سببها بكتيريا الإ�شريكية القولونية � E. coliسيناريو
مفزعا ح ًّقا .ال توجد م�ضادات حيوية جديدة كي تحل محل تلك القديمة .وفي الحقيقة ،لم
ً
تكن هناك م�ضادات حيوية جديدة في الخم�سة وع�شرين عا ًما الما�ضية.
الدواء نظام بيـئـي معقد .فغياب الم�ضادات الحيوية �سيكون له �أثره في الأدوية في كل
الأفرع� .ست�صبح العمليات الجراحية مخاطرة .و�سيت�ضاءل عالج ال�سرطان؛ �إذ �إن مر�ضـى
ال�سرطان الخا�ضعين للعالج الكيمائي يحتاجون الم�ضادات الحيوية؛ للتعامل مع الأعرا�ض
الجانبية القاتلة مع تراجع نظم مناعتهم تحت ت�أثير العالج الكيميائي� .إن الم�ضادات الحيوية
أي�ضا .لذا فالإفراط في ا�ستخدام الم�ضادات الحيوية
ال تقتل فقط البكتيريا ال�ضارة ،بل المفيدة � ً
يعني �أن نمتلك الأقل والأقل من البكتيريا المفيدة في �أج�سامنا ،وهو ما يعنـي �أن نظم مناعتنا
�ستكون �أ�ضعف و�أ�ضعف من �أن تقاوم .وعليه ،لن ُت�ؤثر الم�ضادات الحيوية فقط في ال�شخ�ص
بل في كل الكوكب؛ فمن المقدر �أن يدفع الإ�سراف و�سوء ا�ستخدام الم�ضادات الحيوية نحو
الحالة ما بعد العادية.
واحدا من بين
�سببا
ً
لي�س ظهور م�سببات الأمرا�ض المقاومة للم�ضادات الحيوية �إال ً
�أ�سباب �أخرى للزيادة المطردة للأمرا�ض الحديثة .فيمكن �أن ت�شرح بع�ض اال�ضطرابات ،مثل
ظهور الح�سا�سيات ،بب�ساطة من خالل حقيقة �أننا نحيا في «فقاعات خالية من الجراثيم»؛
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فلم يعد لنظم المناعة �أقل الفر�ص لتطوير عالجات للح�سا�سية .غير �أن هذا التف�سير �أحادي
بعيدا .وكما يقول بال�سر« :يمكننا فهم ال�سبب الواحد ،فهو �أب�سط و�أكثر
ال�سبب ال ي�أخذنا ً
كبيرا بما يكفي لي�شمل الربو ،وال�سمنة ،واالرتجاع المريئـي،
ًّ
�شحا .ولكن � ّأي �سبب قد يكون ً
و�سكري الأطفال ،وح�سا�سية بع�ض الأغذية من بين الأمرا�ض الأخرى؟ قد يف�سر تناول الكثير
من ال�سعرات ال�سمنة ،لكنه ال يف�سر الربو .وتلوث الهواء قد يف�سر الربو لكن لي�س ح�سا�سية
الطعام» .ويرى بال�سر �أن ال�سبب الرئي�س هو فقدان التنوع الميكروبي ،والذي يغير من
أي�ضا فهمنا .وتلعب الميكروبات في
التطور نف�سه و ُي�ؤثر في تمثيلنا الغذائي ومناعتنا ،وربما � ً
دورا في �إنتاج بع�ض خاليا المخ والجزئيات الم�سئولة عن �إر�سال الإ�شارات بين
�أح�شائنا ً
خاليا الدماغ .ويطلق بال�سر على هذه العملية «الميكروبيوم المختفي» ،ويتوقع �أنها �ستكون
«�أ�سوء في الم�ستقبل .وبال�ضبط مثل عمليات الحرق الداخلي وانق�سام الخلية والمبيدات
الح�شرية؛ حيث ٍّ
لكل منها �آثار غير م�ستبقة ،وكذلك يحدث �سوء ا�ستخدام المبيدات
الحيوية والممار�سات الطبية �أو �شبه الطبية»� .إننا متجهون نحو «�شتاء الم�ضادات الحيوية»؛
فنحن نعلم �أن «البكتيريا النافعة» تحمينا من «ال�ضارة»� ،أو الممر�ضات التـي قد نواجهها على
مدار حياتنا .و�أما وقد تعر�ض م�ستوطنونا من البكتريا النافعة للإبادة ،ف�سيزداد تعر�ضنا لتلك
ال�ضارة»(.((11
�إن معنـى �أن تكون �إن�سانًا هو الآخر على و�شك التغير الجذري .فعلى مدى قرون ،افتر�ض
الغرب �أن هناك �سبي ً
ال واحدة لأن نكون �إن�سانًا �أال وهو� :سبيل الحداثة .لقد كان هذا االفترا�ض
هو العقبة الأ�سا�سية �أمام تقدير التنوع الإن�ساني� .أما الآن ،ف�إن التقدم في الهند�سة الوراثية وعلم
الأحياء التركيبـي ُيد ِّمر النظرة التقليدية لما يكون الكائن الب�شري .فلنفكر مث ً
ال في التجارب
العالجية الم�سماة بالإحالل الميتوكونداري [الم�صورات الحيوية� ،أو مركز توليد الطاقة في
الخلية] ،والذي يت�ضمن �أخذ مادة خلوية من رجل وامر�أة ،ومن �شخ�ص ثالث لخلق جنين.
ويتم �إحالل الميتوكوندريا ال�ضعيفة من الأم ب�أخرى قوية من متبرع �أكثر �صحة .وبالتالي ي�صبح
للجنين الناتج ثالثة �آباء ال اثنان� .أو نفكر مث ً
ال في العالج الجينـي ما قبل اال�ستزراعي ،والذي
(Martin Blaser, “How Antibiotics Are Making the Whole World Ill”, The Observer (1 June 2014). ((11
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ظهر في البداية لم�ساعدة الأ�سر التـي لديها تاريخ من اال�ضطرابات الجينية الخطيرة الختيار
أي�ضا من الممكن �أن ت�ستخدم بالمثل،
الأجنة في التلقيح ال�صناعي غير المت�أثرة بالحالة .لكنها � ً
وقد ا�ستخدمت في تحديد جن�س المولود .وقد ا�ستخدمت هذه الممار�سات على نطاق
وا�سع في الهند وال�صين .ففي ال�صين يولد  118ولد في مقابل  100بنت� ،أما الهند فلديها
متو�سط  .111بيد �أن هذه الممار�سة ت�شيع في بلدان مثل� :أذربيجان ،و�أرمينيا ،وجورجيا،
أي�ضا تغيير وتبديل
و�ألبانيا( .((11بالإ�ضافة �إلى تحديد جن�س المولود؛ حيث �أ�صبح بالإمكان � ً
المواليد .وفي الهند؛ حيث تف�ضل الطبقة الو�سطى الغنية المواليد البي�ض ال�شقرُ ،ي�ستخدم
العالج الجينـي لإنتاج مواليد «ببيا�ض الحليب» .بالإ�ضافة �إلى �أن � َّأي �شخ�ص قد ال يحبذ �أن
يكون لديه طفل �صاحب �إعاقة.
لقد �أ�صبحت التطورات في مجال العلوم الحيوية وتكنولوجيا الحا�سبات �سريعة للغاية،
حتـى �إن جماعة «ما بعد الإن�سانيين» العلمية تذهب �إلى �أنه في العقود القليلة القادمة� ،ست�سير
مخلوقات ب�شرية ُمح�سنة على الأر���ض(� .((11أو كما قال الدكتور ويل كا�ستر [ال�شخ�صية
الرئي�سية في فيلم «تجاوز» � Transcendenceإنتاج عام  ]2014خالل عر�ضه التقديمـي في
م�ؤتمر «لنطور الم�ستقبل» «لـ  13000عام ظلت قدرتنا على التعقل كما هي ،وبمجرد �أن
وقت
يكون على ال�شبكة ،ف�إن العالم المكينة �سيتغلب �سري ًعا على حدود علم الأحياء .وفي ٍ
وجيز� ،ستتعاظم قدرته التحليلية �أكثر من � ِّأي ذكاء جمعي ل ِّأي �شخ�ص ولد في تاريخ العالم.
تخيل هذا الكيان بكل �أطياف الم�شاعر الإن�سانية وحتى الوعي الذاتي .بع�ض العلماء ي�شير
تجاوزا» .ويذهب ما بعد الإن�سانيين �إلى �أنه في منت�صف
أ�سميه
ً
�إلى هذا على �أنه تفرد� ،أما �أنا ف� ِّ
جينيا �أقوى،
القرن �سينتج «التفرد» عبر ظهور الأنواع ما بعد الإن�سانية المح�سنة والمهند�سة ًّ
و�أكثر حكمة وقدرة على العي�ش لمدة �أطول من الب�شر الفانين( .((11قد نرف�ض كل هذا باعتباره
خرافة الم�ستقبل المرير ،و�أن فيلم «تجاوز» لم يكن المق�صود منه �إال مجرد فيلم ينتهي ب�إغالق
(“Where Have All the Girls Gone?” New Internationalist, no. 466 (October 2013). ((11
(Rosi Braidotti, The Posthuman (Oxford: Policy Press, 2013); Max More and Natasha Vita-More, eds., The ((11
Transhumanist Reader: Classical and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of
the Human Future (New York: Wiley and Sons, 2013).
(Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (London: Penguin Books, 2006). ((11
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تام للإنترنت ،وهو ما �سيجعل العالم في ظالم دام�س .بيد �أن هذا ال يجب �أن يعمينا عن حقيقة
�أن التح�سين الإن�ساني من خالل التكنولوجيا قد �أخذ ي�صبح ممار�سة �شائعة .وفي ال�سنتين �أو
الثالث �سنوات الما�ضية� ،أ�صبح تعديل الجينات �أ�سرع و�أرخ�ص و�أدق .فالتكنولوجيا عندما
تكون متاحة ورخي�صة على نطاق وا�سع ،ف�إنها عادة ما تُ�ستخدم.
في الحقيقة ،ف�إن الحياة اال�صطناعية قد خلفت بالفعل� ،إذا ما �صدقنا كرايج فينتر؛
عالم الجينات الأمريكي ،والذي كان من �أوائل من قاموا بعمل ت�سل�سل للجينوم .في كتابه
«الحياة ب�سرعة ال�ضوء :من الجديلة المزدوجة �إلى فجر الع�صر الرقمي» (Life at )2013
 ،the Speed of Light: From the Double Helix to the Dawn of Digital Lifeي�صف
فنتر كيف �صنع �أول حياة مركبة في العالم .وقد تم بناء الجينوم البكتيري من مواد كيميائية
في المعمل ،ثم تم «�إطالقها» من خالل حقنها في بكتيريا حية وحيدة الخلية .و�أ�صبحت
الخلية تكرر نف�سها في م�ستعمرة من المتع�ضيات التـي تحتوي على الحم�ض النووي المركب
فقط .يقول فينتر�« :إنه مفهوم جديد عن الحياة؛ حيث ال يوجد جزيء واحد من خلية �أ�صلية،
تعقدا من خالل
�إنها مثل تحويل الإن�سان �إلى �ضفدعة» .ويمكن �أن ت�صنع المتع�ضيات الأكثر ً
ا�ستخدام قطع مترابطة من الحم�ض النووي ت�سمـى القوالب الحيوية ،والتـي تُبرمج البكتيريا
الم�ضيفة كي تقوم بمهام محددة .وينتهي كل قالب حيوي عند نهايته ب�سال�سل من الحم�ض
النووي تمكنه من الترابط مع القوالب الأخرى واالندماج مع البالزميد ،والذي يمكن �إدخاله
�إلى الخلية البكتيرية( ((11يوجد كذلك �سجل للأجزاء البيولوجية المعيارية التـي من الممكن
أخيرا «قادرة على ال�سفر ب�سرعة الحياة� ،سيتقل�ص الكون
ا�ستخدامهاً .
قريبا� ،ستكون الحياة � ً
(((11
و�ستمدد قوتنا»  .في حوار مع جريدة الأوبزرفور ،يحذر فينتر من رف�ض هذا باعتباره
فعليا ن�صنع الم�ستقبل».
خرافة« :فنحن ًّ

(Craig. Venter, Life at the Speed of Light: From the Double Helix to the Dawn of Digital Life (London: ((11
Abacus 2013): 205.

( ((11املرجع ال�سابق.250 :
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�إن ما يقوم به فينتر في حقيقة الأمر لي�س «الم�ستقبل» ،ولكن ما �أ�سمته نظرية الأزمنة
ما بعد العادية «الحا�ضر الممتد» .فنتائج عمله يمكن �أن تُرى في الحا�ضر ،و�ستنك�شف
في ال�سنوات القليلة القادمة .كذلك �ستنك�شف نتائج الأبحاث الحالية على علم الأحياء
الب�شرية ،والتـي تمكن من �صناعة �أع�ضاء ج�سدية مثل الكبد من خاليا جزعية م�أخوذة من
ب�شرة الإن�سان؛ حيث تعاد برمجتها �إلى المرحلة الجنينية� .إن هذا يثير ال�س�ؤال :ما «الج�سد»
عندما يتكون من �أجزاء مطبوعة على طابعات ثالثية الأبعاد؟ وكما كتب وارن �إيلي�س؛ الروائي
والكاتب في مجلة مارفل« :الكل يتحدث عن ا�ضطرابات في النموذج� ،سواء كانت �شك ً
ال
تركيبيا� ،أو مطبوعات ثالثية الأبعاد� ،أو � َّأي �شـيء على هذا النحو .وما ال يدركه الجميع �أنها
ًّ
عملية وح�شية ،فبمجرد �أن يقع ا�ضطراب واحد في البرية ،ف�إنه ال يتوقف .وفي غ�ضون ع�شر
�سنوات� ،سنجد �صبية في الأقبية يطبعون �أع�ضاء ب�شرية ثالثية الأبعاد ،ويبتكرون طرقًا لزرعها
في �أج�سادهم(.((11

 -7الم�شهد االجتماعي والجيل القادم
أخيرا ،ف�إن الم�شهد االجتماعي نف�سه على و�شك �أن ي�شهد تحو ًال جذر ًّيا .فالمفاهيم
و� ً
«العادية» عن ماهية الزواج والأ�سرة وبراءة الطفولة قد تحولت بالفعل � -أو على و�شك -
�إلى الحالة ما بعد العادية .لقد �أ�صبح لدى فكرة الزواج القديمة بين رجل وامر�أة �إ�ضافة
جديدة :الزواج المثلي  -على الأقل في الغرب .وقد يكون بو�سع المرء ب�سهولة �أن يكون
له �أبوان �أو �أمان ،يقومان بدور الأم والأب� ،أو �أن يكون لديه ثالثة �آباء .حتـى �إن الزواج
تدريجيا .ووفقًا لديبورا �أنابول في مجلة «�سيكولوجي توداي»�« :إن
الأحادي نف�سه ينتهي
ًّ
�شغفنا الثقافي بالزواج الأحادي �سيلقى نف�س م�صير الإجها�ض ،والعبودية ،ومعيار الذهب،
والخدمة الع�سكرية الإجبارية .بعبارةٍ �أخرى ،فيما �أ�صبح الزواج الأحادي المتكرر �أكثر
مهجورا ،وللأف�ضل �أو الأ�سو�أ،
أمرا
ً
ً
�شيوعا مما �سبق ،ف�إن الزواج الأحادي طيلة الحياة �أ�صبح � ً
(((11
ف�إن تعدد الزيجات ينت�شر» .
(W. Ellis, “The Man Whose Comics Predict the Future”, Stuff (October 2014): 44. ((11
(Deborah Anapol, “The Truth about Polyamory”, Psychology Today, https://www.psychologytoday.com/ ((11
blog/love-without-limits/201304/the-truth-about-polyamory.
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ويكبر الأطفال ولديهم مجموعة قيم مختلفة جذر ًّيا عن �آبائهم .و�أبرز ما يت�شاركه
المراهقون على الإعالم الرقمي المواد الإباحية؛ ولم تعد الر�سائل الن�صية الجن�سية وحدها
ً
ن�شاطا معتا ًدا ،فالمراهقون ال�صغار ،كما قالت جريدة «ال�صانداي تايمز»« :لديهم مائدة

المتخيل تحت �أ�صابعهم» .وعندما تفكر في �أن �أكثر من  %36من
منوعة من الحرمان غير ُ
محتوى الإنترنت هو مواد �إباحية ،و�أن كل بحث من بين �أربعة على الإنترنت يكون حولها،
و�أنها تُ�شكل ثلث التنزيالت [من على الإنترنت] ،تُدرك �إلى � ِّأي مدى اخترقت الإباحية حياتنا
اليومية .قيل �إن ال�سن الأولى التـي يتعر�ض فيها الأطفال لل�صور الإباحية هي ما بين �ست
وثماني �سنوات .وبع�ض النظر �إن كانت الحجج الأخالقية ل�صالح الإباحية �أو �ضدها ،ف�إنها في
الحقيقة ذات ت�أثير مدمر في الن�شء ال يمكن �إغفاله؛ حيث «يعتقدون �أن هذه الم�شاهد المقززة
طبيعية ،ويتجهون �إلى تقليدها في خطواتهم الأولى في الن�شاط الجن�سـي»(.((11
أي�ضا متو�سط ال�سن الذي يتقن فيه الأطفال التكنولوجيا .وي�شير
وعمر ال�ست �سنوات هو � ً
تقرير لأوفكوم؛ وهي منظمة م�ستقلة وهيئة تناف�سية ل�صناعة االت�صاالت في المملكة المتحدة،
�أن الأطفال المولودين في الألفية الجديدة مهاريون ب�شكل ا�ستثنائي في ا�ستخدام التكنولوجيا.
جدا عن عادات الأجيال
ولأنهم ترعرعوا في ع�صر رقمي ،ف�إن عادتهم االت�صالية مختلفة ًّ
الأقدم .ووفقًا لأوفكوم ،ف�إن الأطفال في ال�سن ما بين  12و 15يق�ضون وق ًتا في التوا�صل
�أكبر من النوم( .((11والأطفال في �سن ال�ساد�سة وال�سابعة ،الذي يكبرون مع يوتيوب و�سبوتفي
والفي�سبوك وان�ستجرام ،لديهم معرفة بالإنترنت فائق ال�سرعة ،والجيل الرابع من الهواتف
المحمولة ،وت�شغيل الحوا�سب اللوحية ،والتطبيقات ا�ستثنائية الجودة .حتـى �إن حا�صلهم
الرقمي � DQأعلى من المجموعة العمرية ما بين 14و 16عا ًما.

(Eleanor Mills, “Generation Porn”, The Sunday Times, https://www.thetimes.co.uk/article/generation-porn- ((11
dss8wg62nts.

( ((11املرجع ال�سابق.
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�ستكبر هذه الفئة العمرية بكاميرات محمولة تُ�سجل كل حركة وكلمة تقوم بها؛ حيث
�ستعا�ش حياتهم مبا�شر ًة على الهواء ،ويمكن ا�ستعادة كل كلمة وجانب منها( .((12ومثل التغير
المناخي� ،ستكون الت�أثيرات الرقمية في هذا الجيل عالمية ومركبة وبال نظير .وكما تجادل
فعليا ،وتقلل من
�سوزان جرينفيلد ،ف�إن و�سائل التوا�صل االجتماعي تغير من طبيعة المخ ًّ
التعاطف ،وت�ضعف القدرة على التوا�صل مع الم�ستخدمين المفرطين( .((12عندما ت�صل هذه
الفئة العمرية �إلى مواقع ال�سلطة خالل عقدين مث ً
ال ،لن يكون تركيزها على ما �إذا كانت الأ�شياء
حقيقية �أو زائفة� ،صالحة �أو غير �صالحة ،بل على الكيفية التـي تعمل بها وعلى �سرعة عملها.
�إن هذا الجيل الذي تربى على لغة الإيموجي � Emojiسيكون له رغباته وتوقعاته الخا�صة
ونظرته وت�شكيله للعالم؛ عالم من التغير الفوري والدائم والمنفعة والمتعة الفورية؛ حيث
ي�صبح ُّ
كل جانب من الحياة مت�ص ً
ال ب�شبكة ،ويت�صاعد التعقد والفو�ضـى والتناق�ضات .بعبارةٍ
�أخرى ،نظام بيـئـي ما بعد عادي بحق.
أي�ضا يبدو م�ستقبل العلم مختلفًا للغاية ،مع الأخذ في االعتبار �أزمة الفيزياء� .إن
ربما � ً
(((12
(((12
وال�شذوذ في ن�صف قطر البروتون  ،وق�ضايا
م�شكالت التناظر الفائقة التـي لم تحل
المادة المظلمة والطاقة المظلمة ،ومتناق�ضة معلومات الثقب الأ�سود (تتوقع ح�سابات هوكينز
�أنه �إذا ما بد�أت الج�سيمات الداخلة في حالة كمية نقية ،ف�إن الثقب الأ�سود �سيتبخر في �شكل
حالة مختلطة و�شبيهة بالحرارة ،مع خ�سارة كمية هائلة من معلومات الكم ،وهو ما يخرق
ميكانيكا الكم) ،كل هذه الم�شكالت قد ت�ؤدي �إلى نقلة نوعية في الفيزياء .وقد نكون على
كليا للكون ،وهو افترا�ض ما بعد العادي عن حق.
حافة منظور وفهم جديد ًّ

(Natasha Singer, “Never Forgetting a Face”, New York Times International Weekly 8 (2 June 2014). ((12
(Susan Greenfield, Mind Change: How Digital Technologies Are Leaving Their Mark on Our Brains ((12
(London: Rider, 2014).
(J. Lykken and M. Spiropulu, “Super Symmetry and the Crisis in Physics”, Scientific American 310, ((12
no. 5 (May 2014).
(J. Bernauer and R. Pohl, “The Proton Radius Problem”, Scientific American (February 2014): 32-39. ((12
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« -8كن ما بعد عادي»
إ� ًذا ،كيف لنا �أن نتوافق مع الع�صور ما بعد العادية ،مع الأخذ في االعتبار �أن �أفكار التقدم
نحو متزايد؟ وكيف لنا
والنمو وال�سيطرة والكفاءة وحتـى الإدارة ت�صبح غير ذات �صلة على ٍ
�أن نتحرك دون �أن ن�سقط فري�سة للفو�ضـى؟ وكيف لنا �أن ننجو من الاليقين المتزايد وكل
�أ�شكال الجهل الأخرى التـي نواجهها؟ كيف لنا �أن نتجاوز الإخفاقات الوا�ضحة للر�أ�سمالية،
و�أن ندعم الم�ساواة والعدالة االجتماعية؟ وما الذي يجب �أن يخلف تفكك «النظام العالمـي»
الم�صممة على
الذي الحظه كي�سنجر بمهارة؟ وكيف لنا �أن نتغلب على مخاطر «الحياة ُ
الأمر»؟( ((12وكيف لنا �أن ن�ستجيب لتحديات نظامنا ال�صحي في ع�صر «ما بعد الم�ضادات
الحيوية»؟
تبد أ� الإجابات على هذه الأ�سئلة  -ومجموعة �أ�سئلة �أخرى تثيرها الأزمنة ما بعد العادية -
بالوعي ،وتنتهي بالإبداع والخيال.
علينا �أن نعرف �أنه لي�س بمقدورنا �أن نتحكم في الأزمنة ما بعد العادية ،ولكن ن�ستطيع �أن
نبحر خاللها .ينبغي �أن ندرك حقيقة �أن الم�شكالت المتعددة التـي نواجهها متزامنة ال يمكن
�أن تحل بمعزل عن الأخرى :فعندما تتناول �أزمة معينة ،عليك �أن تنظر �إلى الأخرى المت�صلة
بها �أو معها .وكما يالحظ خوردي �سيرا ،فلن ت�صمد عالقة ال�سبب والنتيجة المبا�شرة �أكثر
خطيرا
أي�ضا
غالبا ما يكون � ً
أمرا ً
عقيما ،بل ً
ً
من هذا�« :إن العمل على عن�صر واحد لي�س فقط � ً
جدا ،والعمل على (�أ) �سيطلق �سل�سلة من ردود الفعل في (ب) و(ج) و(د) و�صو ًال �إلى (ي)؛
ًّ
(((12
قدرا من الفو�ضـى ب�سرعة البرق»  .وعالو ًة
ومعظم ردود الأفعال هذه يمكن �أن تكت�سب ً
على هذا ،ومع اعتبار �أن الأزمات معقدة وم�ضمنة في بيئة معقدة ،فحلولها لن تكون ب�سيطة.
�إن المبد أ� الأ�سا�سـي للبقاء في بيئة ُمعقدة هو �أن تكون الآلية التـي تتعامل معه نف�سها معقدة،
(A. Caplan, “Life Designed to Order”, Scientific American (September 2010): 75. ((12
(J. Serra, “Postnormal Governance”, East-West Affairs 2, no. 1 (5 October 2014): 5-13. ((12
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وهو الأمر المعروف بقانون �آ�شبـي للتنوع ال�ضروري( .((12وكلما زادت مجموعة الأفعال
بكلمات �أخرى،
المتاحة للنظام ،زادت مجموعة اال�ضطرابات التـي يمكنه تعوي�ضها� .أو
ٍ
وحده التنوع قادر على الت�صدي للتنوع .وبالتالي ،فالتنوع والتعددية والر�ؤية العديدة
�ضرورية للفهم والتحرك في ظروف الأزمنة ما بعد العادية .وعالو ًة على هذا ،ف�شبكة
الأزمات المترابطة ال يمكن �أن تحل من خالل المنطق والتعقل المت�سم بالثنائية ،والذي
عفَّىعليه الزمن� .إنه بحاجة �إلى نمط �أدق من المنطق وما تطلق عليه جنيفر جيدلي «الإدراك
(((12
المعقد ،والقدرة على التعامل مع الر�ؤى المتعددة للمنظورات
ما بعد الر�سمـي»  :التفكير ُ
المتناف�سة ،و�إمكانية تجاوز التناق�ضات ،والحد�س في معالجة ال�شبكة الغام�ضة والاليقينيات
المعرفية .في الحقيقة ،الوعي بكل هذا هو �أن نكون «ما بعد عاديين».
ما الذي يعنيه هذا بمفاهيم الدرا�سات الم�ستقبلية؟ �أي كيف يتم وكيف يرى؟ من
الممكن �أن �أجادل ب�أن الم�ستقبالت ينبغي لها �أن تدمج الم�شاهد ما بعد العادية في حقلها
ومناهجها وتحليلها .وبافترا�ض �أن الحا�ضر الممتد والم�ستقبل القريب �ستهيمن عليهما
�أحداث ما بعد عادية ،فمن ال�ضروري �أن ت ِّ
ُركز �أبحاث ودرا�سات الم�ستقبليات على تحري
االتجاهات والتطورات ما بعد العادية وفح�صها ،و�أن تُطور المناهج والأدوات لتحليل
العواقب المركبة والمت�شابكة للظاهرة ما بعد العادية .فلم يعد من الكافي فقط ا�ستك�شاف
أي�ضا �إلى �أن نوجه عظيم االنتباه �إلى الكيفية
مجموعة الم�ستقبالت الممكنة ،فنحن بحاجة � ً
دائما،
التـي �سنخو�ض بها في الحالة ما بعد العادية � -إمكانية االنهيار االقت�صادي الحا�ضر ً
والعواقب الوخيمة لالحتبا�س الحراري ،والف�شل المحتمل لنظام المناعة الب�شري  -بهدف
ب�شكل عام ،تجنب الم�ستقبليون الأ�سئلة الكبرى
التو�صل �إلى م�ستقبالت را�شدة وممكنة.
ٍ
فل�سفيا) وركزوا على تحليل االتجاهات ،وم�سح الأفق،
مو�ضوعا
(التـي ُنظر �إليها باعتبارها
ً
ًّ
(((12
وبناء نماذج عالمية ،و�صناعة �سيناريوهات ور�ؤى وت�صورات حول الم�ستقبالت البديلة .
(William Ross Ashby, An Introduction to Cybernetics (London: Chapman and Hall, 1956). ((12
(Jennifer M. Gidley, “Postformal Priorities for Postnormaltimes: A Rejoinder to Ziauddin Sardar”, ((12
Futures 42, no. 6 (August 2010): 625-632.
(Sardar, Future: All That Matters. ((12

76

ولكن في الأزمنة ما بعد العادية ،عندما ي�صبح ما يكون الن�شاط االقت�صادي محل ت�سا�ؤل،
وعندما يكون الج�سد نف�سه محل �إعادة الت�شكل ،وعندما تكون العالقات االجتماعية مو�ضع
ب�شرا ذاتها محل تحول ،ال يمكن التغا�ضـي عن الأ�سئلة
�إعادة ت�أ�سي�س ،وفكرة ما معنـى �أن نكون ً
الكبرى في مجال الم�ستقبليات .وباعتبار �أن الأزمنة ما بعد العادية ت�شير �إلى تغيرات جذرية،
فمن ال�ضروري �أن ن�ستك�شف ما تعنيه هذه التغيرات لكل الثقافات الإن�سانية وغير الإن�سانية
كليا التـي قد تظهر؟ �إن معظم التغيرات التـي تب�شر
المتنوعة على كوكبنا ،وما البدائل المختلفة ًّ
بها لها دالالت �أخالقية عميقة؛ بما يعنـي �أن ا�ستك�شاف الم�ستقبالت عليه �أن ي�شتبك بو�ضوح
مع الق�ضايا الأخالقية .ولي�ست الأخالق متعلقة فقط بكيفية موقعنا  -نحن الب�شر  -في العالم،
أي�ضا متعلقة بالإن�سان الذي ُوجد على هذا النحو� .إنها لي�ست فقط متعلقة ب�أن نكون
�إنها � ً
أي�ضا ب�أن نكون موجودين مع العالم� .إنها متعلقة بالكيفية
موجودين في العالم ،لكنها متعلقة � ً
التـي نرتبط بها مع بقية العالم � -أي الفرد داخل �شبكة من المجتمع والموارد التـي نت�شاركها
ونوزعها على �أنف�سنا ،وعالقتنا بالنباتات والحيوانات والطبيعة والبيئة والكوكب والكون.
وبهذا ،ال يمكن للدرا�سات الم�ستقبلية �أن تكون فقط حول ما قد يحدث في الم�ستقبل �أو
ما يمكن فعله لت�شكيل الم�ستقبل  -ما هو ممكن ،وما هو غير ممكن .ينبغي لها �أن تكون
حول ما يجب فعله من �أجل الحفاظ على م�ستقبالت ر�شيدة و�أخالقية� .أو بعبارة �أخرى ،على
ب�شرا في كل م�ستقبالتنا.
الدرا�سات الم�ستقبلية �أن تكون ا�ستك�شافًا للطرق التـي نكون بها ً
ربما يتمثل التحول الأكثر جذرية الذي �ست�ؤثر فيه الأزمنة ما بعد العادية في القدرة على
عرف الغرب ما معنـى
التعريف .خالل ع�صور اال�ستعمار والحداثة وما بعد اال�ستعمارَّ ،
ب�شرا و«حداثيين» ،ما الحرية والعقالنية والعلم والح�ضارة؟ ما «ال�سوق الحرة»
�أن نكون ً
و«الديمقراطية» و«القانون الدولي» و«حقوق الإن�سان» و«الق�ضية الإن�سانية»؟ ما االقت�صاد
والعلوم ال�سيا�سية والعمارة والفن والتاريخ والتقاليد؟ ما المقد�س وما غير المقد�س؟ لقد
ارتكزت القوة الحقيقية للغرب على قدرته على تعريف المفاهيم الأ�سا�سية للإن�سانية والمجتمع
الإن�ساني� .أما �إذا كانت الأزمنة ما بعد العادية تخبرنا ب�شـيء ،فهو �أن هذه التعريفات قد انتهـى
تاريخ �صالحيتها .ومن هنا يدخل الخيال والإبداع �إلى المعادلة.
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وقد �أ�شار �ألفون�سو مونتوري �إلى �أن الإبعاد والخيال محل تحول ،كنتيجة فرعية
للأزمنة ما بعد العادية ،من الر�ؤية الفردانية /الذرية للحداثة �إلى اقتراب �أكثر �سياقية وت�شاركية
وتركيبا( .((12وجادل �شون كابيت وزمال�ؤه ب�أن التنظيم الجديد لل�شبكات له من القوة ما
ً
يوازي تلك التـي تحوزها الأمم والأ�سواق ،و�أن التحدي �أمام الأزمنة ما بعد العادية هو �أن
«تتخيل الم�ستقبل من خالل ت�صور التداعيات ال�سيا�سية لالعتراف بالفاعلين من غير الب�شر
كفاعلين �سيا�سيين»( .((13وقد ذهب مونتوري وجابرييل دونلي �أننا بحاجة �إلى التركيز على
�إبداع «الم�صدر المفتوح»؛ لالنتقال من العالقات ال�صفرية في الر�ؤية القديمة للعالم» �إلى
«عالقات مربحة لجميع الأطراف» ،والتـي تتجاوز التناق�ضات واالختالف وال�صراع(.((13
�سببا �آخر لتحول الخيال والإبداع �إلى
نحتاج �إلى التعامل مع هذه الأفكار بجدية .بيد �أن هناك ً
�ضرورة؛ وهو �أننا �سنحتاج تعريفات جديدة �أ�شمل لكثير من الأ�شياء التـي اعتبرناها م�سلمات،
من ماهية الج�سد �إلى ما ي�شكل العالقات االجتماعية ،وماذا تعني ال�صحة الجيدة؟ وما الحرية؟
وبم نخو�ض غمار «عر�ض
فيم تنتقل القوة من الغرب �إلى ال�شرق؟ َ
ب�شرا؟ َ
وما معنـى �أن نكون ً
رعب» الر�أ�سمالية؟ ومن هنا تظهر تعريفات جديدة لأفكارنا الأ�سا�سية من الثقافات غير الغربية
فيما ت�ستعر�ض ع�ضالتها .وعلى الرغم من اتجاه ال�صين والهند التباع النموذج الر�أ�سمالي
كليا ،وقد ال تكون بال�ضرورة مندمجة ومنفتحة
الغربي ،فقد ت�ستمران في �إنتاج ن�سخ مختلفة ًّ
وتعددية .نحن بحاجة �إلى تو�سيع الآفاق لإبداعنا وخيالنا؛ كي ن�ضمن �أن التنوع والتعقد
والإدراك ما بعد الر�سمـي �سيكون مفاهيم مركزية في تعريفاتنا الجديدة .بعبارة �أخرى ،نحتاج
�إلى الإبداع والخيال لت�شكيل الأخالق ما بعد العادية التـي قد تر�شدنا خالل ا�ضطراب الأزمنة
ما بعد العادية.

(Alfonso Montuori, “Beyond Postnormal Times: The Future of Creativity and the Creativity of the Future”, ((12
Futures 43, no. 2 (March 2011): 221-227.
(Sean Cubitt, Robert Hassan, Ingrid Volkmer, “Postnormal Network Futures: A Rejoinder to Ziauddin ((13
Sardar”, Futures 42, no. 6 (August 2010): 617-624.
(A. Montuori and G. Donnelly, “Come Together… for What? Creativity and Leadership in Postnormal ((13
Times”, East-West Affairs 2, no. 1 (5 January 2014).
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تو�ضيحا
قدمت فران�سي�س وايتهيد؛ الفنانة و�أ�ستاذة النحت بمعهد الفن في �شيكاغو،
ً
جيدا؛ حيث ترى �أن الم�شاهد الح�ضرية كـ «ف�ضاءات فيزيقية مركبة وغام�ضة ومتناق�ضة»
ً
و«رموز للحقبة الغابرة من االزدهار المادي» ،والتـي «ال زالت ت�ؤثر وتت�أثر بالمجتمع المحلي
والنظام البيئـي والبنية التحتية» .وت�صف واتهيد بوعي عملها حول التجديد الح�ضري والتراث
الثقافي باعتباره ما بعد عادي :فتكتب �أن البادئة [�سابقة في �أول الكلمة] ما بعد «تعمل كمنبه
على التعقد الكامن» ،وت�صف «الو�ضع الحالي للق�ضايا البيئية واالقت�صادية واالجتماعية ،وتنوه
أي�ضا �أننا ن�ستدعي
�إلى �أننا في الحقيقة نعي�ش في م�ستقبل حقبة ما�ضية .ويت�ضمن هذا المجاز � ً
ما�ضينا كجزء من النموذج المعرفي الحالي – فما بعد الكربون وما بعد ال�صناعي وما بعد
وحرفيا هي تراث ثقافي ما بعد ع��ادي( .((13ت� ِّؤكد
اال�ستعمار هي م�شاهد ثقافية موروثة،
ًّ
ً
مب�سطا ،وت�ستح�ضر الأخالق والجماليات
وايتهيد على الترابط بين الأ�شياء ،وت�ستخدم منطقًا
على نحو �سهل ووا�ضح .في �أحد م�شروعاتها في �شيكاغو بعنوان «الـ ( »606على ا�سم
الثالثة �أرقام الأولى من الرقم البريدي) ،ويت�ضمن تحويل م�ساحة �ضخمة مهدمة �إلى ممرات
ترفيهية متعددة الأغرا�ض ومتنزهة ،ابتكرت وايتهيد مفهوم «التنظيف البطيء» والذي «ينقل
معالجة البيئة في ع�صر ما بعد الكربون �إلى حقل العلم ما بعد العادي؛ حيث ينخرط مع مجتمع
�شيكاغو ويفيد من رءو�س الأموال (الأ�صول) غير الم�ستغلة للمكان والزمان والمقدرات
الإن�سانية» .وفي م�شروع �آخر في قلب مركز ليما التاريخي [العا�صمة البيروفية] ،وهو
موقع متداع على قائمة اليون�سكو [منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة] للتراث،
ويمثل م�سك ًنا لفقراء الح�ضر ،تحاول هي وزمال�ؤها خلق «برنامج زراعي ح�ضري يدمج
الحفاظ على التراث المعماري باحتياجات ال�سكان الحاليين» .وجدت روابط ما بين �أبحاث
البطاط�س باال�ستعمار والثقافة البيروفية والتدخالت الح�ضرية الحديثة وريف غرب �أيرلندا.
وهنا ،ت�شير وايتهيد «�إلى �أننا نعيد الدائرة الكاملة �إلى التراث الثقافي ما بعد العادي ،ونجلي

(F. Whitehead, (Post Normal) Cultural Heritage (n.p.: Materials Architecture Design Environment, MADE. ((13
Wesleyan Student Assembly (WSA), 2012.
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المع�ضلة الأخالقية وربما البراغماتية الهامة في �إدامة مدينة �صحراوية يقال �إنها في المكان
الخاطئ � -إنه �إرث ا�ستعماري دائم يجب تفح�صه كنموذج ا�ستيطاني غير م�ستدام»(.((13
حرفيا خارج الأزمنة ما بعد العادية ،ومن الم�ؤكد �أنها �ستتبع ب�آخرين
تتخيل وايتهد نف�سها
ًّ
ي�ستخدمون �إبداعهم وخيالهم؛ لإنتاج تعريفات جديدة لكل �شـيء :من الفن �إلى العمارة،
ب�شرا في الأزمنة
ومن ال�سيا�سية �إلى ال�سيا�سات ،ومن العلم �إلى الروحانية ،وما يعنيه �أن نكون ً
العادية .لقد حان الوقت الذي �أ�ستمع فيه �إلى �أغنية  Artic Blood and Iceللفرقة الكندية
التجريبية «بو�ست نورمال» ،والتـي تجمع مو�سيقاها ما بين مو�ضوعات و�صور العلم ما بعد
العادي الم�ستقاة من م�صادر متعددة ،بما في ذلك الثقافات الأ�صلية ،ومندمجة مع مو�سيقى
الروك والبوب؛ لت�شير �إلى ج�سيم الخط أ� في ع�صورنا� :إنه علينا �أن نكون قادرين على �أن نقوم
بالأح�سن�« .إني �أطارد �أغنية لأغنيها».

(F. Whitehead, “Post Normal Art”, The Schuylkill Center. Environmental Art Department, http://www. ((13
schuylkillcenter.org/art/?p=705.
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الف�صل الثالث

(((13

الآفاق الثالثة للأزمنة ما بعد العادية

(((13( -((13

 -1مقدمة
«كل �شـيء يتغير ،وال �شـيء يبقى ثاب ًتا».
هكذا قال هيراقليط�س ،كما �أخبرنا �أفالطون في [محاورة] «كراتيلو�س» منذ �ألفي
عام خلت(� .((13إال �أنه اليوم يتغير كل �شـيء بمعدل مت�سارع على العديد من الم�ستويات:
االجتماعي وال�سيا�سـي والثقافي والتكنولوجي بما في ذلك الجيولوجي ،كما ي�ؤ�شر على هذا
ظهور مفهوم الأنثروبو�سين (� ((13أو مفهوم التكونوبو�سين الأكثر تطرفًا( .((13على م�ستوى
ً
مت�شابكا ،ف�إن الفكرة المجردة لما يعنيه الج�سد الب�شري ،وما يعنيه �أن نكون
�أ�صغر ،و�إن كان
ب�شرا تتغير بطرق  -على ما يبدو  -تتجاوز �سيطرتنا وقدرتنا على ا�ستيعاب العواقب ما قد يكمن
ً
ً
م�ستقبال .وكما يرى �إنريكيث وجوالنز في كتابهما تطور �أنف�سنا ،Evolving Ourselves
دائما على
ف�إننا نغير من الظروف الل�صيقة لإمكانية التطور بق�صدٍ وبدون ق�صد .ففيما اعتدنا ً
تكييف وجودنا في العالم من خالل المواد الم�صنعة والأدوات والأع�ضاء ال�صناعيةَّ � ،أ�شرت
جدا على ع�صر جديد من «االنتخاب غير الطبيعي»
كل هذه الآثار المتراكمة لحيواتنا الحديثة ًّ
(� ((13شارك يف كتابة هذا الف�صل جون �أ� .سوينـي نائب مدير مركز الدرا�سات امل�ستقبلية وال�سيا�سات ما بعد العادية (املرتجم).
نظرا لعدم
( ((13العنوان الإجنليزي لهذه الورقة هو  ،The Three Tomorrows of Postnormal Timesوقد ارت�أينا ترجمته على هذا النحو؛ ً
وجود جمع ال�سم اجلن�س «غد» يف اللغة العربية (املرتجم).
(� ((13ساعدتنا التعليقات النقدية الرثية جلوردي �سريا ديل بينو ،و�سكوت جوردون ،ووندي �شولتز ،وجيم داتور ،ومرييل واين دافيز ،وتيد فولر.
أي�ضا للمعهد العاملي للفكر الإ�سالمي يف دعم هذا البحث.
ونعرب عن امتنانا � ً
(David Sedley, Plato’s Cratylus (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003). ((13
(Paul J. Crutzen and Eugene F. Stoermer, “The Anthropocene”, Global Change Newsletter 41, no. 9 ((13

(May 2000): 17-18.

(Pierre Berthon and Brian Donnellan, “The Greening of IT: Paradox or Promise?” The Journal of Strategic ((13
Information Systems 20, no. 1 (March 2011): 3-5; Sweeney, “Command-and-control: Alternative Futures
of Geoengineering in an Age of Global Weirding”: 1-13.

(((14
تقريبا معدالت ال�سمنة في الب�شر ما بين عامي
و«التحول غير الع�شوائي»  .لقد ت�ضاعفت ً
 1980و .((14(2014وفي الواليات المتحدة وحدها ارتفع معدل التوحد بن�سبة  %119ما
بين عامي  2001و.((14( 2010

حاليا لي�ست تدريجية ومنف�صلة ،بل
بالإ�ضافة �إلى هذا ،ف�إن التغيرات التـي نواجهها ًّ
�شعورا بالأزمة عندما ت�أتي مجتمعة كما
وغالبا ما تخلق
مت�صلة ومت�شابكة وتقع بالتزامن.
ً
ً
الحظ بان كي مون؛ الأمين العام [ال�سابق] للأمم المتحدة ،في اجتماع الجمعية العامة عام
2014؛ حيث �صرح �أن العالم «يعي�ش في م�ستوى غير م�سبوق من الأزمات»( .((14لقد واجه
ً
�سلوكا فو�ضو ًّيا:
العالم عام � 2014سل�سلة �شاقة من الأزمات ،والتـي يجب قراءتها باعتبارها
الإيبوال ،وتنظيم الدولة الإ�سالمية في العراق وال�شام (داع�ش) ،والأحداث في جمهورية �إفريقيا
الو�سطى ،وغزة ،والعراق ،وميانمار ،وجنوب ال�سودان ،و�سوريا ،و�أوكرانيا ،وعدم اال�ستقرار
المالي داخل االتحاد الأوروبي ،والعالقات المتدهورة بين رو�سيا والغرب ،بالإ�ضافة �إلى
عمدا .فماذا يعنيه كل هذا؟
�أزمات التغير المناخي الطويلة ،والتـي لم تعالج ً
�إن كل ما �سبق ي�ضيف �إلى م�شهد حياتنا في الأزمنة ما بعد العادية ( .((14وفي �ضوء مثل
هذه التغيرات المتزامنة وال�سريعة وبعيدة المدى  -وهي خ�صائ�ص رئي�سية للأزمنة ما بعد
العادية – يبرز �س�ؤال جديد وهام �أمام الم�ستقبليين وباحثـي وممار�سـي اال�ست�شراف :هل
الطرق الحالية قادرة على مواكبة الم�ستقبالت المعقدة والفو�ضوية وغير اليقينية والمنهارة
ب�سرعة؟ �إن الدرا�سات الم�ستقبلية كانت تتعامل تقليد ًّيا مع تعددية الم�ستقبالت البديلة من
(Juan Enriquez and Steve Gullans, Evolving Ourselves: How Unnatural Selection and Nonrandom Mutation ((14
Are Changing Life on Earth (New York, NY: Current, 2015).
(“Obesity and Overweight”, WHO, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en. ((14

(“Facts about ASDs”, Centers for Disease Control and Prevention, http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/ ((14
facts.html.

(Julian Borger, “Ban Ki-moon: ‘World Living in an Era of Unprecedented Level of Crises’”, The Guardian, ((14
http://www.theguardian.com/world/2014/sep/21/ban-ki-moon-world-living-era-undprecedented-level-crises.
(Sardar, “Welcome to Postnormal Times”: 435-444; Ziauddin Sardar, “Postnormal Times Revisited”, ((14
Futures 67 (March 2015): 26-39.
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خالل التمييز بين الم�ستقبالت المعقولة والمرجحة والممكنة والمف�ضلة( .((14ولكن ما هو
المرجح في عالم �أ�صبح فيه الاليقين والفو�ضـى النموذج ال�سائد؟ وما المعقول في م�ستقبالت
تهيمن عليها التناق�ضات؟ وهل تتالءم الطرق التقليدية ،مثل التنب ؤ� وال�سيناريوهات والنمذجة،
مع غايات الأزمنة ما بعد العادية؟ وهل تنتبه �سيناريوهات الم�ستقبل (ات) �إلى تغير التغير؟
وهل ت�سمح مناهج نمذجة ال�سيناريوهات الحالية بالتنوع والمحاورات المطلوبة  -والتـي
ت�شمل الب�شر وغيرهم  -وال�ضرورية لمواجهة الأزمنة ما بعد العاد َّية؟ كيف لنا �أن ننتج �سيا�سات
قابلة للحياة للإبحار في الأزمنة ما بعد العادية؟ �أو لنقلها بطريقة �أخرى ،هل تخبرنا رواياتنا
حول الم�ستقبل(ات) ب�شـيء ذي معنـى ب�إمكانه �أن ُيو ِّلد �سيا�سات وا�ستراتيجيات تتواكب مع
التعقد والاليقين وال�سلوك الفو�ضوي؟
جديدا؛ ثالثة �آفاق
منهجا
عاما للمفاهيم التـي ت�شكل
ُقدم هذه الورقة
ً
ت ِّ
ً
ً
ملمحا نظر ًّيا ًّ
للأزمنة ما بعد العادية ،طورناه لتناول الت�سا�ؤالت �أعاله .ي�ؤطر البحث ما نعتقد �أنه حاجة
ملحة بالن�سبة لإطارنا المنهجي ،وكيفية ت�سكين المقاربة في مجال الدرا�سات الم�ستقبلية.
وفيما يقوم البحث على مفاهيم م�ؤ�س�سة ومترابطة ،نعتقد �أن القراء العاديين والخبراء على
ال�سواء �سيفيدون من مراجعة القراءات الأ�سا�سية في نظرية الأزمنة ما بعد العادية( .((14وفي
النهاية ،ف�إن هذه الورقة تمثل الحلقة الأولى من �سل�سلة من المقاالت البحثية تعر�ض لحاالت
درا�سية تو�ضح مدى تطبيقية منهجنا.

(N. Henchey, “Making Sense of Futures Studies”, Alternatives: Perspectives on Society and Environment 7, ((14
no. 2 (Winter 1978).
(Sardar, “Welcome to Postnormal Times”: 435-444. ((14
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 -2من الحوارات الثنائية �إلى المحاورات التعددية
يقول [دانيال] جاردنر( ((14في كتابه ثرثرة الم�ستقبل « Future Babbleعندما ي�صبح كل
يقينـيا ،فال يوجد ما يمكن التنب ؤ� به» .لقد ات�ضح �أن العديد من � -إن لم يكن معظم -
�شـيء ال ًّ
ؤخرا عندما راجعت ت�صريحاتها
التنب�ؤات خاطئة كما ك�شفت مجلة �سينتفيك �أميريكان م� ً
ال�سابقة حول الم�ستقبل( .((14وفي الحقيقة ،يجادل جاردنر ب�أن توقعات وتنب�ؤات الخبراء من
النوع الذي ن�ستخدمه في دلفي .وعلى الرغم من �أن احتماالتها الحذرة ت�ضيف الكثير �إلى
�أزماتنا؛ لأنها تلغي «التعقد وعدم الإحاطة والاليقين»( .((14وكو�سيلة لعالج هذه الم�شكلة،
غالبا ما ُي�ستخدم تخطيط ال�سيناريوهات .ولكن يذهب جلين وجوردون �إلى �أن «ال�سيناريو
ً
فغالبا ما يكون ال�سيناريو في
من �أكثر الم�صطلحات ُ
الم�ساء ا�ستخدامها في البحوث الم�ستقبليةً .
نقا�شا حول الإمكانات الم�ستقبلية المتعددة من خالل البيانات والتحليالت [.]...
الحقيقة �إال ً
�إن الأمر ي�شبه خلط مقال �صحفي لمراجعة نقدية م�سرحية بن�ص الم�سرحية ذاتها»( .((15ومهما
كانت م�صنوعة بعناية ،لي�س ب�إمكان ال�سيناريوهات �أن ت�أخذ في الح�سبان العديد من � -إن لم
يكن معظم  -التغيرات التـي قد تقع بين الآن والأفق الزمنـي الم�صمم لها .ونعتقد �أن هذا
ينطبق كذلك على ال�سيناريوهات التـي ت�ؤكد على المعقولية.
خالفيا داخل الدرا�سات الم�ستقبلية؛
م�صطلحا
دائما ما كانت المعقولية هي الأخرى
ً
ً
ًّ
لأنه من بين الأهداف الرئي�سة لال�ست�شراف الت�شكيك في المنظورات المعيارية والمنطقية
قائما قد ًما .ومن المثير �أن نالحظ �أن جذر الم�صطلح
التـي نت�صور من خاللها ما قد يكون ً
 Plausibleهو الكلمة الالتينية  ،Plausibilisوتعنـي ي�ستحق الت�صفيق .وباخت�صار ،ف�إن
المعقولية تتعلق بالقبول بقدر ما تتعلق بالتما�سك المنطقي ،وهو ما يعنـي القول ب�أن لها عالقة
(Daniel Gardner, Future Babble: Why Pundits Are Hedgehogs and Foxes Know Best (New York, NY: Plume, ((14
2012): 139.
(Ute von Reibnitz, Scenario Techniques (Hamburg: McGraw-Hill Book, 1989). ((14

(Gardner, Future Babble: 139. ((14

(Jerome. C. Glenn and Theodore J. Gordon, eds., Futures Research Methodology (Washington, DC: ((15
Millennium Project, 2009): 2.
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بالحا�ضر �أكثر من الم�ستقبل؛ وهي النقطة التـي عالجها قانون داتور الثاني حول الم�ستقبل
جيدا ومبا�شرةً« :ينبغي على � ِّأي فكرة مفيدة حول الم�ستقبل �أن تبدو �سخيفة»(.((15
ً
ال يعنـي هذا القول ب�أن المنهجيات الم�ستقبلية الحالية غير هامة ،ولكن بب�ساطة الإ�شارة
�إلى حدودها المت�أ�صلة ،خا�ص ًة فيما يتعلق بالأزمنة ما بعد العادية .و�إذا كانت الدرا�سات
الم�ستقبلية تتعلق �أو ًال وقبل � ّأي �شـيء بتحليل التخيالت حول الم�ستقبالت ،ف�إن المعقولية
الإدراكية إ� ًذا هي بالت�أكيد �أمر يجب �أخذه في االعتبار عند نمذجة ال�سيناريوهات ،لكنها لي�ست
في حاجة لأن تكون المقيا�س الوحيد والأهم .وفي النهاية ،ف�إن هدف �أي تدريب لتخطيط
ال�سيناريوهات متعلق بتوليد �أفعال للم�ستقبل من خالل �إقالق الحا�ضر ،بيد �أننا ال نعتقد �أن
منهجيات الم�ستقبليات يمكنها �أن تتوافق مع القوى والمحركات التـي تقلق ،وتدفعنا نحو
الم�ستقبالت غير المفكر فيها .و�سي�ساعدنا تحليل منهج الأفاق الثالثة المتزايد ال�شعبية على
و�ضع هذه الفكرة في �سياقها.
ممت في الأ�صل لم�ساعدة رجال الأعمال
لقد كان الت�أكيد الأول للآفاق الثالثة ،التـي ُ�ص ِّ
على االنخراط مع الم�ستقبالت ق�صيرة ومتو�سطة وطويلة المدى بالتزامن ،يهدف �إلى االختبار
ال�سريع لمبادرات اال�ستراتيجيات وال�سيا�سات با�ستخدام منحنيات الـ  Sالمتعاقبة لنمذجة
التغير عبر الزمن( .((15وفي تجاوزها للمقاربات القائمة على الإدارة ،تعر�ضت منهاجية الآفاق
الثالثة لتعديالت كبرى من خالل �أعمال �شارب وهدج�سون( ((15اللذين �أعادا ت�أطير الأداة
«لر�ؤية الموقف الحالي بطرق عديدة ت�ساعد على تو�ضيح الفر�ص المتاحة».

(James A. Dator, John A. Sweeney and Aubrey M. Yee, Mutative Media: Communication Technologies and ((15
Power Relations in the Past, Present, and Futures (Switzerland: Springer International Publishing, 2015).
(Andrew Curry and Anthony Hodgson, “Seeing in Multiple Horizons: Connecting Futures to Strategy”, ((15
Journal of Futures Studies 13, no. 1 (August 2008): 1-20.
(Bill Sharpe and Tony Hodgson, Intelligent Infrastructure Futures Technology Forward Look: Towards a ((15
Cyber-urban Ecology (UK: Office of Science and Technology, 2006): 6.
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�أو ًال :نر�سم المحور (�س) با�ستخدام مقيا�س الزمن (الحا�ضر �إلى الم�ستقبل) ،والمحور
(�ص) با�ستخدام مقيا�س «التوافق اال�ستراتيجي» مع طيف من الأعلى والأ�سفل كما هو مو�ضح
في ال�شكل رقم (.)1
وثانيا :نخطط الآفاق الثالثة .ويو�ضح الأفق الأول النماذج الفكرية والأيديولوجيات
ً
حاليا والمعر�ضة لالنهيار ،كما يفتر�ض المنهج فيما نتقدم في الزمن .ثم نر�سم الأفق
ال�سائدة ًّ
ً
ارتباطا
الثالث المكون من الق�ضايا النا�شئة �أو الإ�شارات ال�ضعيفة ،بما في ذلك تلك الأكثر
أخيرا،
بالم�ستقبالت المرهوبة �أو المرغوبة ،والم�ستنبطة با�ستخدام نموذج المنحنـى  .Sو� ً
نر�سم الأفق الثاني على خطى التحديات والاليقينات المرتبطة بالأفق الأول ،وكذلك التحديات
التـي تواجه بقية الآفاق .ولي�س هناك �شك �أن هذا هو البعد الأكثر �إثارة في منهاجية الآفاق
الثالثة ،خا�ص ًة �أنه الم�ساحة الوحيدة التـي من الممكن �أن تظهر فيها الظروف ما بعد العادية،
على الأقل على م�ستوى النظرية .وترتكز ميزتنا وخالفنا على حقيقة �أن الجانب الحقيقي من
ال�صراع في هذا المنهج يقع في الم�ستقبل متو�سط المدى� ،أي �أن هذه المقاربة تعتمد �أقل
دائما ما ت�ستولي على �أف�ضل ممار�ساتنا هنا
ما تعتمد على الآليات المعقدة والمت�سارعة التـي ً
والآن .وبعبارةٍ �أخرى ،ي�ساعدنا منهج الآفاق الثالثة على الإعداد للم�ستقبل الذي ربما يكون
نحو
فعليا ،وربما �أ�سوء من هذا ربما يكون قد جعلنا نفتر�ض �أن التغير قد انك�شف على ٍ
مر ًّ
قد َّ
متوقع �إن لم يكن دائر ًّيا .وكي نكون من�صفين ،ال توجد �أداة �أو منهج كامل ،بيد �أننا نعتقد �أننا
بحاجة �أكثر �إلى �شـيء ي�ساعدنا على الإبحار في الأزمنة ما بعد العادية.
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Fig. 1. The Three Horizons.

�شكل رقم ( :)1الآفاق الثالثة.

وكما جادلنا وجادل غيرنا في موا�ضع �أخرى ،تتطلب نظرية الأزمنة ما بعد العادية �أن
نتخل�ص من الخطية ،و ُن ِّ
ركز على الترابطات و�سط التعقد والفو�ضـى والتناق�ضات .وعالوة
على هذا ،ينبغي �أن ت�ؤكد الق�ص�ص التـي نحكيها حول الم�ستقبل (ات) على طبيعتها الحركية
والمتنوعة على نحو يثير الحيرة ،و�إمكاناتها الفو�ضوية ،وممكناتها المتناق�ضة ،و�أن ت�ستدعي
الخيال والإبداع( .((15لذا ،نف�ضل نحن وغيرنا �أن نتحدث عن «الغرابة العالمية»( ((15بد ًال
من االحتبا�س الحراري ،وينبغي للدرا�سات الم�ستقبلية �أن تقوم ب�أف�ضل ما عندها لي�س فقط في
أي�ضا احت�ضانه �إن �أرادت االحتفاظ ب�أهميتها في �أعقاب التحوالت
اال�شتباك مع الغريب ،بل � ً
المتوقع حدوثها( .((15ويجادل �شولتز ،في �ضوء هذه الظاهرة� ،أن قانون داتور الثاني يجب
(Alfonso Montuori, “Beyond Postnormal Times: The Future of Creativity and the Creativity of the Future”, ((15
Futures 43, no. 2 (March 2011): 221-227.
(K. C. Armour and G. H. Roe, “Climate Commitment in an Uncertain World: Climate Commitment”, ((15
Geophysical Research Letters 38, no. 1 (January 2011).
(Sweeney, “Command-and-control”: 1-13. ((15
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ا�ستبعاده؛ حيث �إنه فقط «يتحدى االفترا�ضات» ،بينما يجب �أن تكون كل فكرة مفيدة بحق
عن الم�ستقبل (ات) «متعدية (تتحدى النماذج الفكرية) وطاردة (تتحدى القيم)(.((15
�أدى حجم ووزن الغرابة العالمية ،التـي ال زلنا ب�صدد ا�ستيعابها� ،إلى �أن ي�صيغ البع�ض
بيانات ت�أ�سي�سية؛ ر ًدا على التحديات ما بعد العادية ،للحا�ضر و�إمكانيات ما يمكن �أن يحدث
قد ًما .ويذهب م�ؤ�س�سا مذهب الت�سارعية [�أليك�س] ويليامز و[نيك] �سيرنيك �إلى �أنه:
على الي�سار �أن يعيد التوا�صل مع جذوره في ع�صر التنوير []...؛ كي يدعي امتالك
قادرا على �إحالل نظمنا ال�سيا�سية واالقت�صادية الحالية
ر�ؤية �إيجابية عن الم�ستقبل ،كي يكون ً
ب�أخرى ت ِّ
ُمكن االزدهار الإن�ساني في عمومه بد ًال من �إعاقته []...؛ لأنه فقط عندما ي�سيطر
الي�سار على الم�ستقبل وي�صبح التحديث رديفًا ل�سيا�سات الي�سار الجذري بد ًال من الليبرالية
الجديدة ،يمكن فيها �أن ن�ستوعب جميعنا عالمنا على نحو يمكننا من تغييره(.((15
على الرغم من �أن المانفي�ستو البيان الت�أ�سي�سي ي�شير �إلى مفهوم �صدمة الم�ستقبل ،ف�إنه
واع بالدرا�سات الم�ستقبلية  -باعتبارها حق ً
أكاديميا ومجا ًال للتطبيق .وبينما
ال �
يبدو غير ٍ
ًّ
ُيعتبر توقع تحلي ً
قائما على البحث من بيان ت�أ�سي�سي حركي �ضر ًبا من الحمق ،ف�إن مانفي�ستو
ال ً
جونزو الم�ستقبلي لـ [جا�ستين] بيكارد يمو�ضع نف�سه مبا�شر ًة داخل حركيات الأزمنة ما بعد
العادية ،وي�شير �إلى الحاجة �إلى �أنماط �أخرى من الفكر والحركة( .((15والمثير في كال البيانين
هو اختالفهما فيما يتعلق بالنطاق ،ففيما يركز بيان الت�سارع على الكلي ،ف�إن بيان جونزو
يتمتع بـ «قبيلة من الأن�ساب وجماعة الم�صالح ال�شخ�صية»(� ، ((16إن �أو�ضح ما في الأزمنة ما
(W. L. Schultz, “Beyond Vision and Eccentricity – Applied Crazy (for Post-normal Times)”, The Crazy ((15
Futures II, Romania (2014).
(Alex Williams and Nick Srnicek, “#ACCELERATE MANIFESTO for an Accelerationist Politics”, Critical ((15
Legal Thinking, http://criticallegalthinking.com/2013/05/14/accelerate-manifesto-for-an-accelerationistpolitics.
(Justin Pickard, “A Gonzo Futurist Manifesto”, JustinPickard.net, http://justinpickard.net/gonzo-futurist- ((15
manifesto.pdf.

( ((16املرجع ال�سابق.
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م�ضطرا لالختيار ما بين م�شروعات ال�سيا�سات الكبرى ودوائر
بعد العادية هو �أن المرء لي�س
ً
غرف ال�صدى .فما المطلوب؟ حوارات مو�سعة على نطق و�أحجام متعددة(.((16
ت�شير الحوارات المو�سعة  ،Polyloguesوهو الم�صطلح الذي �صاغته جوليا كري�ستيفا
منط َق (ات) وخطابات ووجودات
عام  1977في الكتاب الذي حمل العنوان نف�سه «�إلى ِ
متعددة»( .((16وكما نراها ،ف�إن الحوارات المو�سعة تتطلب خلق م�ساحات ذهنية ومادية
جديدة؛ حيث يكون التنوع والتعددية والر�ؤى المتناف�سة حا�ضرة ب�شروطها الخا�صة ،لكنها
ت�ستثمر في االنخراط مع �آخرين من خالل م�شاركة المعلومات والمعرفة( .((16ويرى البع�ض
إخفاق
�أن هذا كان غاية موقع الويكيبيديا ،بيد �أن الن�سخة الإنجليزية قد ا�ستحالت �إلى «� ٍ
هائل»؛ حيث �إن «حفنة �ضئيلة فقط من الم�ستخدمين يعملون على تحرير المقاالت،
والأغلبية العظمى منهم ذكور»( .((16وبالإ�ضافة �إلى بحثنا عن طرق �أف�ضل و�أكثر م�ساواتية؛
لم�شاركة ما نعرفه وكيف نعرفه؟ ينبغي �أن ن�سعى با�ستمرار �إلى و�سائل ت�شاركية وحيوية،
كي ن�ؤلف ق�ص�صنا ون�شاركها .وكما ي�شير التور ،ف�إن «الحكي لي�س خا�صية متعلقة باللغة
الإن�سانية فقط ،لكنها واحدة من نتائج �أن يلقى بنا في عالم في غاية الو�ضوح والفاعلية في
ذاته .من الي�سير �أن نرى �سبب ا�ستحالة رواية ق�صتنا الم�شتركة دون �أن ي�أتي ٌّ
كل منا  -الروائيين
والجنراالت والمهند�سين وال�سيا�سيين والن�شطاء والمواطنين  -بالقرب من نطاق هذه المنطقة
التجارية الم�شتركة»(� .((16إن مفهوم المنطقة التجارية الم�شتركة هو بال�ضبط ما نبحث عنه عند
ا�ستدعائنا حوارات كري�ستيفا المو�سعة ،ونعتقد �أن هذه الفكرة تفتقد ب�شدة �إلى الكثير من -
(Julia Kristeva, Polylogue (Paris: Le Seuil, 1977). ((16

(Hsueh-i Chen, “The Concept of the ‘Polylogue’ and the Question of ‘Intercultural’ Identity”, Intercultural ((16
Communication Studies XIX, no. 3 (2010): 54-64.

( ((16نحن ممتنون ب�شدة للإ�سهامات الكبرية للكثريين ممن �سعوا خالل العقود املا�ضية �إىل زيادة حلقات ردود الفعل اال�ستطرادية خلدمة ال�سيا�سات
ب�شكل خا�ص للفت النظر �إىل �أعمال �أمارا ( )1972ولين�ستون ( )1999وفونكتوفي�ش ورافت�س
اال�ستب�صارية وعملية اتخاذ القرار .ونود
ٍ
( )1994يف هذا املجال ،خا�ص ًة املفهوم النقدي لت�شكيل «جمتمع �أقران مو�سع».
(Jenny Kleeman, “The Wikipedia Wars: Does It Matter if Our Biggest Source of Knowledge Is Written by ((16
Men?” New Statesman, https://www.newstatesman.com/lifestyle/2015/05/wikipedia-has-colossal-problemwomen-dont-edit-it.

(Bruno Latour, “Agency at the Time of the Anthropocene”, New Literary History 45, no. 1 (Winter 2014): ((16
1-18.
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�إن لم يكن معظم  -الخطابات الجارية حول الحا�ضر والم�ستقبالت .ولن يكون ت�أ�سي�س
هذه المنطقة من خالل عقد فاعلية �أو �إ�صدار حوارات مو�سعة( ((16مهمة �سهلة ،خا�ص ًة �أن
هذه الم�ساعي تتطلب �إعادة التفكير بعمق في التقاليد والممار�سات والأعراف القائمة حول
ت�شارك و�إنتاج المعرفة .وعلى هذا النحو ،ف�إن � َّأي تحليل للحا�ضر والم�ستقبالت يحتاج �إلى
االعتراف ب�أن الأ�شياء التـي نتعامل معها كم�سلمات ،بما في ذلك العديد من النظم المعقدة،
�ستتحول (و�ست�ستمر في التحول) نحو الغرابة .وقد يكون من ال�صحيح �أنه ال يوجد �شـيء
ك�إمكانية تاريخية ،ولكن في تقديرنا ،ف�إن هذا حقيقة م�ستقبلية /م�ستقبالتية.

 -3الحالة العادية وما بعد العادية والزحف واالنفجار ما بعد العادي
�إن الحقيقة الغريبة التـي يجب �أن نعترف بها ،هي �أن الحالة العادية والحالة ما بعد العادية
جنبا �إلى جنب على ال�سواء .فلم تت�أثر كل النظم بنف�س الطريقة و�إلى نف�س
تتداخالن وتوجدان ً
الحد بالتعقد والفو�ضـى والتناق�ضات  ،3Csوهي القوى التـي ت ِّ
ُ�شكل وتدفع الأزمنة ما بعد
العادية( .((16وبالت�ساوي ،لي�ست كل النظم ما بعد العادية في جوهرها �أو �ست�صبح هكذا على
النحو نف�سه .على �سبيل المثال ،يمكن �أن تكون المجتمعات والبنـى والتنظيمات المكتفية
بذاتها وغير المت�صلة باالقت�صاد العالمـي والنظام الدولي �أكثر �صمو ًدا �أمام عواقب التغير
المناخي .ولكن لن ت�ستمر العديد من النظم «العادية» في العمل «عاد ًّيا» خالل الأزمنة ما
ال �أم عاج ً
بعد العادية ،و�آج ً
ال� ،سيكون للعوامل الثالثة �أثر مبا�شر �أو غير مبا�شر فيهم .وعالوة
على هذا ،فهناك نظم ما بعد عادية بالفعل مثل العلم والخ�صو�صية والتخابر وغيرها من النظم
المت�شابكة الالئحة في الأفق مع �إمكانيات ما بعد عادية  -مثل �سياراتنا( ((16والبرادات(.((16
وعندما يتوقف �أحدهم ليت�أمل التغيرات من حولنا ،ف�إن الأمور كلها تدفع بال�شعور بما بعد
( ((16عقدنا �أول حواراتنا املو�سعة يف مايو  2014يف جامعة �إي�ست  -وي�ست ،ونخطط لتطوير املفهوم وجتريبه والعمل على �أوراق بحثية
�أخرى بدرا�سة حاالت.
(Sardar, “Welcome to Postnormal Times”: 435. ((16
(Stacey Higginbotham, “Samsung’s Smart Fridge Could Be Used to Steal Your Gmail Login”, Fortune, ((16
http://fortune.com/2015/08/24/samsungs-smart-fridge-hacked.

(Andy Greenberg, “Hackers Remotely Kill a Jeep on the Highway—With Me in It”, WIRED, https://www. ((16
wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway.
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العادية .غير �أن الأجيال الجديدة المولودة في هذا الو�سط ترى �أن ما بعد العادي �سيكون
عاد ًّيا � -أي العالم كما يعرفونه وي�سكنونه.
ب�شكل ما غريب ،خا�ص ًة في الأزمنة
وعلى هذا الأ�سا�س ،ف�إن مفهوم الحالة العادية نف�سه هو
ٍ
ما بعد العادية .وال تتوافق هذه الحالة العادية مع التعريفات «ال�شائعة :المعياري ،وال�شائع،
واالعتيادي ،والمعتاد ،والدائم والطبيعي» .بل هي كما ي�شير راو« :حالة عادية م�صنعة» عن
عمد( .((17وكما �أطرها ت�شوم�سكي وهيرمان في كتاب �صناعة الإجماع� ،إنها م�صنعة بمفهوم
�أن هذه الأنماط طورتها م�ؤ�س�سات ومنظمات دولية ،بما فيها �شركات الإعالم والتكنولوجيا،
التي تعتمد على قوة ال�سوق وافترا�ضات داخلية ال جدال فيها ،قليل من التالعب لخلق �أحالم
أي�ضا من خالل ردود �أفعالنا
ورغبات �أيديولوجية وا�ستهالكية .بيد �أن الأهم �أنها م�صنعة � ً
عن التغير وت�صورنا عنه في الما�ضـي والحا�ضر على ال�سواء .وكما يالحظ راو ،ف�إن النا�س
عندما تواجههم خبرات تكنولوجية جديدة يبذلون ما في و�سعهم للحفاظ على «المعنـى
الم�ألوف للحا�ضر ال�ساكن والم�ستمر»( .((17وفي الحقيقة ،ف�إننا نغير من نماذجنا و�سلوكياتنا
الذهنية في محاولة لتجاهل �أو �إغفال التغيرات الواقعة قبالة �أعيننا� .إننا ننظر �إلى الوراء؛ لخلق
ق�ص�ص ومجازات تربط التغيرات الجديدة التـي نختبرها بـ�شـيء نعرفه ونفهمه بالفعل .لقد
ا�ستخدمت الهواتف الذاتية مجاز الهاتف كي تجعل حو�سبة النقال مفهومة ،وت�ستخدم برامج
معالجة الكلمات مجازات ال�صفحة والوثيقة التـي كانت م�ستخدمة طيلة �آالف ال�سنوات،
كما �أننا «نفهم الفي�سبوك بمعايير الكتاب التذكاري المدر�سي»( .((17ثم �إننا نقوم باختيارات
متعمدة لنزع الت�أكيد على غرابة الجديد .وي�شرح راو هذا م�ستخد ًما مثال ال�سفر عبر الجو:
ال يطير م�سافرو الخطوط الجوية� ،إنهم ي�سافرون في مجال حالة عادية م�صنعة .فعندما
تجل�س في طائرة حديثة معتادة ،ف�أنت ت�سافر ب�سرعة  500ميل في ال�ساعة في �أنبوبة من
(Venkatesh Rao, “Welcome to the Future Nauseous”, Ribbonfarm: Experiments in Refactored Perception, ((17
https://www.ribbonfarm.com/2012/05/09/welcome-to-the-future-nauseous.

( ((17املرجع ال�سابق.
( ((17املرجع ال�سابق.
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فعليا على القيام بحركات بهلوانية مخيفة ،بما في ذلك توليد لحظات ق�صيرة
الألومنيوم قادرة ًّ
من انعدام الجاذبية .بيد �أن الم�سافر الجوي ال يجرب � َّأي �شـيء مما لم ي�ستطع �أ�سالفنا الهروب
من تجريبه في قارب �أو عربة خيل �سريعة.
وكما يو�ضح راو ،ف�إن حقل الحالة العادية الم�صنعة هي و�سيلة لإعادة توجيه ت�صوراتنا
حول ما هو عادي وما هو غير عادي .وكحقل يت�سع ويتقل�ص ح�سب نقطة تركيزنا الجماعي
�أو الفردي ،ف�إن حقل العادية الم�صنع يت�شكل عبر قوى الجهل وانعدام اليقين .ويقدم ال�شكل
رقم ( )2طريقة عمل هذه العالقة.

Fig. 2. Our modified futures cone.

المعدل.
�شكل رقم ( :)2المخروط الم�ستقبلي
ّ
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تتحرك الظواهر «العادية» نحو الحالة ما بعد العادية عبر عملية الزحف ما بعد العادي:
عندما ت�صبح النظم مت�شابكة ومعقدة ،و ُي�ستخدم الإعالم المجتمعي وتليفزيون العامل عبر
� 24ساعة و�أ�شكال �أخرى من التكنولوجيا لتوليد ردود فعل �إيجابية ،وتظهر الفو�ضـى وتتجه
الأمور نحو الغرابة .لقد التقطت هذا المفهوم بذكاء في م�سل�سل الـبـي بـي �سـي الفائز بالعديد
من الجوائز المرايا ال�سوداء  ،Black Mirrorsوالذي يتخيل التغيرات العديدة والمتنوعة
المحيطة بالتقنيات الجديدة وال�صاعدة ،وي�شرح التفاعالت وردود الأفعال الإن�سانية
المتعمدة التـي تت�ضمن «و�سائل الإعالم التحولية»( .((17وقد الحظ عدد من الباحثين الطرق
المتنوعة التـي يمكن �أن تعمل بها «الأدوات المعلوماتية واالت�صالية ال�شبكية كعوامل ا�ضطراد
متزايد في االحتجاج االجتماعي»( ،((17والتـي تك�شف كيف لالنتفا�ضات في ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا التـي عرفت بـا�سم «الربيع العربي» ،واالحتجاجات الأخيرة في بلتيمور
وفيرغ�سون ومدن �أخرى في الواليات المتحدة التـي قادت �إلى ظهور حركة حياة ال�سود
تهم � Blacklivesmatter#أن تكون �أمثلة وا�ضحة على الكيفية التـي يمكن بها �أن ت�سرع
تكنولوجيا االت�صاالت الزحف ما بعد العادي.
على الرغم من �أن القوى الدافعة للزحف ما بعد العادي يمكن �أن تكون قوية ،فال تحت�ضن
كلها مثل هذه االتجاهات القوية .ال يمكن للبع�ض مالحظة ظهور الزحف ما بعد العادي،
�أو بالأحرى يتجاهلونه �أو يرف�ضونه؛ ويتجهون �إلى الحالة العادية الم�صنعة في مواجهة
الغرابة� .إنهم يعانون من الت�أخر ما بعد العادي؛ حالة �إنكار الإدراك الح�سـي مثل منكري
التغير المناخي .وفي علم النف�س ،يف�سر مفهوم النكران  Abnegationكيف ي�ستمر ال�شخ�ص
في �إنكار �شـيء ما  -في هذه الحالة �أحد التهديدات العظمـى التـي تواجه العالم  -حتـى مع
وجود الأدلة الدامغة؟ ومع حالة النكران وكذلك الت�أخر ما بعد العادي ،ربما يختار المرء
عن عمد �أال يعرف .إ� ًذا يعتبر هذا الت�أخر ما بعد العادي تبر ؤً�ا ،وهو ما يمكن التغلب عليه من
(Dator, Sweeney and Yee, Mutative Media. ((17

(Ekaterina Stepanova, “The Role of Information Communication Technologies in the ‘Arab Spring’: ((17
Implications beyond the Region”, PONARS Eurasia, no. 159 (May 2011).
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خالل االنفجار ما بعد العادي  -عندما يتحول النظام ب�أكمله �إلى الحالة ما بعد العادية وال
مجال لالختباء.
دائما على حافة الفو�ضـى .موقع تويتر مث ً
ال
فلنفكر في الحالة التـي تبقي حيواتنا الرقمية ً
يتطلب ردود �أفعال فورية وي�ضاعف من ردود الأفعال غير المح�سوبة ،فبمقدور تغريدة غير
مدرو�سة �أن ت�أخذك �إلى �آفاق غير مح�سوبة ،كما اكت�شفت جا�ستين �ساكو؛ المديرة التنفيذية
لإحدى دور الن�شر الأمريكية الكبرى ،يوم  20دي�سمبر  .2013فعند توجهها �إلى كيب تاون،
كتبت �ساكو على تويتر �إلى متابعيها المحدودين البالغين  170فقط قبل �صعودها �إلى الطائرة
في مطار هيثرو« :في طريقي �إلى �إفريقيا� ،أتمنـى �أال �أ�صاب بالإيدز� .أمزح؛ ف�أنا بي�ضاء»(.((17
نحو �آخر.
ومع �أن �ساكو ر�أت تغريدتها تعليقًا على مزايا البي�ض ،فقد ر�آها مجتمع تويتر على ٍ
ومع و�صولها �إلى كيب تاون بعد � 11ساعة وجدت نف�سها تت�صدر عناوين الأخبار .وخالل
 11يو ًما ،تم البحث عن �ساكو على محرك جوجل  1.22مليون مرة ،وفي غ�ضون �أيام قليلة
ف�صلت من وظيفتها .وعلى �ساكو الآن �أن تبحث عن وظيفة مربحة �أو عن مواعدة غرامية.
وكما يو�ضح مثال �ساكو ،يمكن �أن يكون لالنفجار ما بعد العادي نطاق من الت�أثيرات في
عدد من الم�ستويات بما في ذلك ال�شخ�صـي تما ًما� .أزمة الالجئين الأوروبية هي مثال �آخر
على االنفجار ما بعد العادي ،والتـي كانت تزحف نحو الفو�ضـى منذ بع�ض الوقت ،و�أ�صبح
تعقدها الكامن وتناق�ضاتها المحيطة بها ال يمكن �إنكارها.

� -4إطار الآفاق الثالثة للأزمنة ما بعد العادية
مع الأخذ في الح�سبان الخ�صائ�ص الغريبة لع�صرنا ،ف�إن ا�ستك�شاف الم�ستقبالت في
�سياق الأزمنة ما بعد العادية يعر�ضنا لعددٍ من التحديات .وينبغي التركيز على التزامن والتعقد،
تقديرا لاليقين والم�ستويات
وكذلك الطبيعة الحركية للأزمنة ما بعد العادية .كما نحتاج
ً
المختلفة للجهل على ال�سواء ،ففي الأزمنة ما بعد العادية ال يمكن �أن تختزل الالمعروفات
(Jon Ronson, So You’ve Been Publicly Shamed (London: Pan Macmillan, 2015). ((17
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�إلى مخاطر قابلة للتقدير .كما ينبغي لنا �أن ن�أخذ في الح�سبان االتجاهات القابلة للمالحظة
إمبريقيا) ،و�أن نفهم نظر ًّيا الآليات التـي تنتج الزحف ما بعد العادي واالندفاعة ما
تجريبيا (�
ًّ
ًّ
بعد العادية ،و�أن ن�ضمن ما و�سعنا الأمر الكثير من الإبداع والخيال في جميع مراننا� .أما الإطار
الذي طورناه لفهم وا�ستك�شاف الم�ستقبالت والأزمنة ما بعد العادية هو الآفاق الثالثة للأزمنة
ما بعد العادية .((17( T3
في �إطار الآفاق الثالثة ،نحتاج �إلى اعتبار �أن الحا�ضر متحرك ومت�شابك ،ومكون
من حالة عادية ونظم م�صنعة ُحبلى ب�إمكانيات للتحول �إلى ما بعد العادية .وبعبارةٍ �أخرى،
جزئيا ،وينبغي تقديمه في بداية ا�ستك�شاف م�ستقبلنا.
الحا�ضر معقد وتعددي وما بعد عادي
ًّ
بيد �أن الحا�ضر لي�س بب�ساطة الآن؛ الحا�ضر ممتد لأن العديد من االتجاهات المالحظة
تجريبيا م�ضمنة بعمق في الآن ،و�سوف تظهر نف�سها في ال�سنوات القادمة .الحا�ضر الممتد
ًّ
هو الأفق الأول؛ وكم�صطلح �شائع في الدرا�سات الم�ستقبلية ،فهو ما يعنيه معظم النا�س عندما
يتحدثون عن «الم�ستقبل»� .أما كما نراه ،الحا�ضر الممتد تهيمن عليه ،وت�سكنه العديد من
االتجاهات (العالمية والإقليمية والمحلية) ،والق�ضايا ال�صاعدة ،والإ�شارات ال�ضعيفة التـي
ال يمكن �إغفالها .فهي تت�سع وتمتد لتغطي الخم�س �إلى الع�شر �سنوات القادمة ،على الرغم من
�أن الخ�صو�صيات الوقتية مرنة في عالقتها بالو�سط الحراري .وبعبارةٍ �أخرى ،ف�إن الم�ستقبل
نطاق وا�سع( .((17هنا يكون �أف�ضل ما
الممثل بالحا�ضر الممتد قد تم بالفعل ا�ستعماره على
ٍ
يمكن القيام به هو ا�ستخدام منظور الأزمنة ما بعد العادية؛ لتحديد النظم التـي ربما تزحف نحو
الحالة ما بعد العادية؛ �أو على �شفا االندفاعة ما بعد العادية .القول ب�أن الحا�ضر الممتد م�ستعمر
بالفعل ُي�سكت الحتمية ،وهي �شـيء بغي�ض بالن�سبة للدرا�سات الم�ستقبلية التـي تتجنب بدورها

( ((17لي�س املق�صود من اختيار ا�سم املنهج  Three Tomorrowsالإ�شارة �إىل عمل فرانك برينان  Frank Brennanبنف�س اال�سم؛ وهو برنامج
لتعليم الإجنليزية يعتمد على اخليال.
(Jim Dator, “Decolonizing the Future”, in The Next 25 Years: Challenges and Opportunities Bethesda, edited ((17

’by A. Spekke (Maryland: World Future Society, 1975); Ziauddin Sardar, “Colonizing the Future: the ‘Other
Dimension of Futures Studies”, Futures 25, no. 2 (March 1993): 179-187.
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التنب�ؤات .بيد �أن الحقيقة تظل �أن عد ًدا من االتجاهات والظواهر م�ضمنة في الحا�ضر الممتد
ويمكن ا�ست�شرافها ،على الرغم من بقاء المعرفة التامة بما قد يقع قد ًما م�ستحي ً
ال.
جدا البتكار �شركة �آبل �ساعة  .iWatchفي عدد نوفمبر  2014من
فلنفكر في المثال التافه ًّ
مجلة ،T3: The Gadget Magazine :تباهي الخطاب الأخير من محرر الإ�صدار (ال�سابق
تقريبا منذ �أربع �سنوات [ ]...وعلى مدار
حاليا) ب�أنه «تنب أ� ب�آي ووات�ش في عددي الأول،
ً
ًّ
(((17
فترة زمنية طويلة بما يكفي� ،أ�صبنا ال�شـيء ال�صحيح ،ولدينا الآن �ساعة الآي ووت�ش»  .لم
�صحيحا .فقد ت�أ�س�س االتجاه نحو «الحوا�سب القابلة لالرتداء» في
ا�ستثنائيا �أو
يكن تنب ؤ� هيل
ً
ًّ
(((17
 .وباعتبارها ال�شركة التـي �أ�س�ست خط منتجات «الآي  ،»Iوالتـي جعلت
عام 2008
(((18
مده�شا �أن تنتج �آبل �ساعة �آي ووت�ش ،خا�ص ًة �أن
من �آبل �شركة التريليون دوالر  ،لم يكن
ً
�سوق «الحوا�سب القابلة لالرتداء» يعتبر لدى الكثيرين الخطوة الكبرى القادمة .هناك م�شكلة
�صغيرة في ت�أكيد هيل� :شركة مقرها في �أوروبا �سجلت ا�سم �آي ووت�ش بالفعل عام ،2008
وهو ما يعنـي �أن �ساعة �آبل الذكية ،والتـي ظهرت في الأ�سواق في �إبريل  ،2015لم تكن قادرة
على اللحاق في خط الإنتاج �آي ،ف�أطلق عليها بب�ساطة �ساعة �آبل .وال�شـيء المثير في ادعاء
اتجاها كام ًنا �سيتخذ م�ساره الطبيعي ،لكنه
هيل وداللته بالن�سبة للحا�ضر الممتد ،هو �أنه حدد
ً
�أخفق� ،أو بالأخرى �أ�ساء تحديد التفا�صيل .في الحا�ضر الممتد ،ربما يمكن �أن نتنب أ� بدقة،
�أو ن�ست�شرف ما قد يقع قد ًما ،خا�ص ًة في مجال التطور التكنولوجي ،غير �أنه ينبغي لنا �أن ننظر
فيما يتجاوز اال�ستقراءات المجردة لفهم الآليات ما بعد العادية لهذا الأفق.
وبعد الحا�ضر الممتد ،ي�أتي الم�ستقبل (ات) الم�ألوف (ة) ،والذي قد يمتد من 10
�أعوام �إلى  20عا ًما ،ولكنه  -وبغ�ض النظر عن المدى الزمنـي  -يبدو م�ألوفًا؛ لأنه تنقل
(Matt Hill, “Editor’s Letter”, T3: The Gadget Magazine, no. 232 (Summer 2014). ((17

(Bradley Rhodes, “A Brief History of Wearable Computing”, MIT Media Lab, https://www.media.mit.edu/ ((17
wearables/lizzy/timeline.html.

(Jay Yarow, “How Apple Becomes a $1 Trillion Company”, Business Insider, http://www.businessinsider. ((18
com/apple-1-trillion-2014-11.
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عبر �صور وخياالت الم�ستقبل (ات) – بداي ًة من التوقعات القائمة على البيانات �إلى الخيال
العلمـي .لقد ا�ستنبطت االتجاهات الم�ضمنة في الحا�ضر الممتد �إلى جانب ال�صور الإعالنية
والر�ؤى الجماعية ،و«علم الم�ستقبل» ال�شعبـي وروايات الخيال العلمي وعرو�ض ال�سينما
والتليفزيون؛ كي ت�صنع �صورة عن الم�ستقبل تت�سم بالألفة ال�شديدة .فلنفكر مث ً
ال في التطورات
التكنولوجية التـي تولدت �أو على و�شك البدء في الظهور بناء على �صور �أفالم الخيال العلمي:
لقد تحول ال�سيابورج  Cyborgمن فيلم  )1984( Terminatorوالإن�سان الآلي من فيلم
حرب النجوم � )1977( Star Warsإلى روبوتات جوجل الع�سكرية مثل  ،The Atlasكما
�أن «الروبوت المحاكي للإن�سان» ،والـ «بيت مان  ،»Pet Manو«الجنود الآلية» ال زالت في
مرحلة التطوير ،و�سيتم �إطالقها خالل عقد �أو نحو ذلك( .((18لنت�أمل كيف �أ�صبحت البيئات
والتمدين الم�صنع تعك�س المدن الف�ضائية الموجودة في فيلمي)1982( Blade Runner
و)1998( Dark City؟ �أو كيف �ألهمت ديزني الند نف�سها العديد من المدن مثل بوترا
جايا في �إندوني�سيا ومكة في ال�سعودية؟ �أو كيف قلد الجهاديون المتع�صبون في «الخالفة
الإ�سالمية» �سلوك �شخ�صيات فيلم  1979( Mad Maxو((18()2015؟ �أو لنت�أمل �إمكانية
دمج التكنولوجيا بالأحياء وبنية الج�سد الإن�ساني كما �صورها فيلم )2015( Ex Machina
الذي يب�شر باندفاع �صناعة الأزي��اء نحو تطوير «الب�شرة الرقمية»؛ حيث �سوف ت�سمح
تكنولوجيا النانو للم�صنعين ب�إلحاق وظائف في �أب�سط قطع المالب�س ،فيما �ستغطي �شبكة من
�أجهزة اال�ست�شعار داخل الج�سد �أو عليه ،محقونة �أو مرتداة كامل الج�سد بب�شرة ثانية(.((18
فلنفكر في عدد التقنيات الم�صورة في �سل�سلة �أفالم وم�سل�سالت  ،Star Trekوقد �أ�صبحت
في متناول اال�ستخدام اليومي ،وفي عدد التقنيات الأخرى التـي قد تتبعها .في الحقيقة نحن
ب�صدد الم�ستقبالت الم�ألوفة في الغاية وتخفي العديد من الآليات الغريبة في الوقت نف�سه.
(Matt Peckham, “Watch: Humanlike DARPA Robot Climbs and Leaps from Obstacles with Mad Skills”, Time, ((18
http://techland.time.com/2012/10/26/watch-human-like-darpa-robot-climbs-and-leaps-from-obstacles-withmad-skills.
(Toby Harnden, “Mad Max-style Takeover of Ramadi Leaves Obama and West Floundering”, Real Clear ((18
_Politics, https://www.realclearpolitics.com/articles/2015/05/30/mad_max-style_takeover_of_ramadi_leaves
obama_and_west_floundering_126789.html.
(K. Holmes, “Is ‘Digital Skin’ the Future of Fashion?” The Creators Project, https://creators.vice.com/en_us/ ((18
article/qkzm8q/is-digital-skin-the-future-of-fashion.
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يعتبر مفهوم [�سهيل] عناية اهلل عن «الم�ستقبل الم�ستخدم» �صدى للمجال المق�صود
للم�ستقبل (ات) الم�ألوف (ة) ،والمق�صود منه ا�ستك�شاف الخياالت القائمة حول ما قد يقع
فيما وراء الحا�ضر الممتد وتحديها( .((18من خالل الجمع المالزم لكلمة الم�ستقبل (ات)
عبر القراءة المزدوجة ،ف�إن الم�ستقبل (ات) الم�ألوف يق�صد به بالتالزم ك ً
ال من المعنـى
المفرد والجمع .فهو مفرد بمعنـى الم�ستقبل الذي ي�أمل �أن يجد ما هو م�ألوف تجاه نطاق من
الإمكانيات المعقدة ،وهو جمع بمعنـى �أنه ي�شتبك مع ت�صورات بديلة ،وفي بع�ض الأحيان
متباعدة.
وفيما وراء الم�ستقبل (ات) الم�ألوف ،يقع الم�ستقبل (ات) غير المت�صور ،وهو �أفق من
الإمكانية الخال�صة الذي يمتد �إلى ما هو �أبعد من الع�شرين عا ًما القادمة .ولي�س الم�ستقبل (ات)
دائما غير مت�صورة ،وهو ما يعنـي
غير المت�صور غير قابل للتفكير ،بل هو �أفق تكون فيه الأمور ً
القول �إنه م�سكون فيما يبدو بعدد ال نهائي من الم�ستقبالت البديلة  -والتـي يتطلب ٌّ
كل منها
خا�صا به للبدء في ا�ستك�شاف الر�ؤى المتنافرة المحيطة .على الرغم من وجود
حوارا مو�س ًعا ً
ً
عدد كبير من مجموعات البيانات حول هذه العوالم من التوقعات ال�سكانية �إلى االقت�صادية،
نهائيا
ف�إن هناك القليل من النماذج � -إن وجدت  -يمكن �أن تقدم نظرة ثاقبة حول ما قد ينتج ًّ
في هذا الأفق .وهكذا ،ف�إن الإبداع الجماعي و«الخيال [ات] الأخالقية» لي�ست بب�ساطة
الأدوات الأف�ضل لبناء �سيناريوهات في هذا الأفق ،بل «هي الأدوات الوحيدة»( .((18عالو ًة
على هذا ،ف�إن الم�ستقبل (ات) غير المت�صور لي�س بب�ساطة �شي ًئا غير متوقع وال م�ستبق؛ بل �شـي ًئا
ما خارج �إطار الفكر المعهود� ،شـي ًئا ال ي�سمح لنا بالتركيز عليه �أو التفكير فيه .ومن ناحيةٍ
أي�ضا �أن يكون فر�صة غير �شائعة لتبدو بعيدة المنال .وعلى هذا
�أخرى ،يمكن لغير المت�صور � ً
النحو ،فهو ال يقت�صر على الم�ستقبل(ات) غير المت�صور(ة) ،بل قد يوجد في الحا�ضر الممتد

(Sohail Inayatullah, “Six Pillars: Futures Thinking for Transforming”, Foresight 10, no. 1 (February 2014): ((18
4-21.
(Sardar, “Welcome to Postnormal Times”: 444. ((18
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والم�ستقبالت الم�ألوفة .بيد �أن َّ
كل التداعيات ال�ضرورية للنجاح والمجبرين على مواجهته
قُد ًما تقع في الم�ستقبل (ات) غير المت�صور(ة).
ولكي نمو�ضع منهجنا في نطاق المجال الأو�سع للدرا�سات الم�ستقبلية واال�ست�شراف
اال�ستراتيجي ،عدلنا� ،أو بالأحرى حولنا مخروط الم�ستقبالت ال�شهير(((18؛ لإي�ضاح الحركيات
العالقية بين كل �أفق .ويظهر ال�شكل رقم ( )3العالقة المت�صورة بين الآفاق الثالثة .وفي هذه
ال�صورة ،ترمز كثافة الخطوط الثالثة وم�سارها داخل كل �أفق �إلى الذكاء الإدراكي ،ومدى
امتالك الإن�سان القدرة على ر�ؤية االتجاهات ،وهي تبزغ وت�ستمر �أو تتعر�ض لال�ضطراب،
والإمكانية �أو القدرة على تحرك �شـيء ما من مجرد االحتمالية �إلى التحقق.

Fig. 3. Temporal-only 3T rendering.

�شكل رقم ( :)3التماثل الزماني للآفاق الثالثة.
(Stuart Candy, The Futures of Everyday Life: Politics and the Design of Experiential Scenarios (PhD diss., ((18
University of Hawaii at Manoa, 2010); T. Hancock and C. Bezold, “Possible Futures, Preferable Futures”,
Healthcare Forum Journal 37, no. 2 (1994): 23-29; Charles W. Taylor, Alternative World Scenarios for a New
Order of Nations (Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College. Strategic Studies Institute, 1993); J. Voros,
“A Generic Foresight Process Framework”, Foresight 5, no. 3 (June 2003): 10-21; Von Reibnitz, Scenario
Techniques.
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على الرغم من �أن ال�صورة ثنائية البعد توحي باالنف�صال ،ف�إن الآفاق الثالثة لي�ست كيانات
منعزلة ،لكنها مناطق زمنية ومكانية من الظواهر الفعلية والإدراكية المترابطة ذات ت�أثير عميق
في هنا والآن .فالم�ستقبل (ات) الم�ألوف (ة) هو جزء ال يتجز أ� من الحا�ضر الممتد؛ وكالهما
كبيرا من الم�ستقبل (ات) غير المت�صور (ة) ،ومن المهم الت�أكيد على �أن � َّأي حدث
ي�ضم ً
جانبا ً
�أو ظاهرة في الأفق الم�ستقبلي الأبعد ،لديه �إمكانية حقيقية للت�أثير في هنا والآن .في الأزمنة ما
بعد العادية يتحول ما يبدو غير مت�صور �إلى جزء من حياة الغد اليومية .وعلى هذا النحو ،ف�إن
ا�ستك�شاف الم�ستقبل (ات) في هذا الإطار عليه �أن يت�ضمن الآفاق الثالثة بالتزامن وي�شتبك
معها .بالإ�ضافة �إلى هذا ،هناك نظم وظواهر لديها الكثير من الإمكانيات للتحول �إلى ما بعد
العادية في الآفاق الثالثة ،وهو ما يعنـي �أنه يجب �أن نكون قادرين على تفح�ص المكونات
ال�سياقية في كل �أفق ،والتـي قد تظهر الزحف ما بعد العادي� ،أو تكون على �شفير االندفاعة ما
بعد العادية .وهكذا ،ف�إن الآفاق الثالثة تعمل ب�أكثر مما هو ممثل في ال�شكل رقم (.)4

Fig. 4. Spatio-temporal 3T rendering.

�شكل رقم ( :)4التماثل الزماني المكاني للآفاق الثالثة.
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 -5الجهل والاليقين وغاية الإمكانيات ما بعد العادية
كل �أفق له نوعه الخا�ص من الجهل والاليقين المرتبط به( .((18وعندما ي�أتي التعقد والفو�ضـى
والتناق�ضات م ًعا ،فال يجب �أن ننده�ش �أن يكون الاليقين هو النتيجة .يظهر المتغير الأ�سا�سـي
لاليقين عندما يكون اتجاه التغيير معلو ًما ،ولكن حجم واحتمالية الأحداث والتداعيات غير
نطاق
قابلة للتقدير .ونجد هذا الو�ضع في الحا�ضر الممتد؛ حيث تم احتالل الم�ستقبل على ٍ
وا�سع ت�ضمن عد ًدا من االتجاهات بعمق .لدينا عدد محدود من الم�ستقبالت البديلة الممكنة،
حد
على الأقل �سيتحقق �أحدها .ونطلق عليها الاليقين ال�سطحي ،والذي يمكن �إدارته �إلى ٍّ
ما من خالل المعرفة الكافية و�أدوات اال�ست�شراف .في الم�ستقبل (ات) الم�ألوف (ة)ُ ،يقدم
لنا نطاق وا�سع من البدائل ووفرة من الم�ستقبالت الممكنة .وعلى هذا النحو ،يمكن �أن
نقول القليل عن االتجاه العام للتغيير ،وربما �أقل عن �صعود الظاهرة ما بعد العادية عندما
يجتمع التعقد والفو�ضـى والتناق�ضات .بيد �أننا نعلم �أن العديد من هذه الم�ستقبالت هي
بب�ساطة �إ�سقاط للتخيالت وال�صور ال�شائعة حول الم�ستقبل .وتقدم لنا �إدارة الاليقين الناتج
حد ما ،ونطلق على هذا
�أزمة معقدة� ،إن لم تكن فظيعة ،غير �أننا قادرون على �إدراكها �إلى ٍّ
أخيرا تقدم لنا الم�ستقبالت غير المفكر فيها؛ حيث قد يحدث � ّأي �شـيء
الاليقين ال�ضحل .و� ً
وال �شـيء معروف ،الاليقين العميق .وهنا ل�سنا فقط غير واعين باتجاه التغير وبعده وت�أثيره،
كليا� .إن
لكننا � ً
أي�ضا عاجزون عن معرفة ما يحدث للنظام؛ لأن ر�ؤيتنا ونظرتنا للمعرفة قا�صرة ًّ
ودائما ما تبدل االبتكارات والعمليات
الاليقينيات الثالثة متجذرة في بيئة يت�سارع فيها التغير،
ً
والعالقات ال�سيا�سية واالجتماعية من الم�شهد ال�صاعد .ويو�ضح ال�شكل ( )4كيف خططنا
لاليقينيات الثالثة؟
يرتبط كل نوع من الاليقين بفئة خا�صة من الجهل .ويمكن تعريف الجهل الب�سيط �أو البين
(كما مدلل عليها بالحرف  )i5باعتباره غياب المعرفة؛ وهو يتعلق ببع�ض الأمور والظواهر
( ((18نحن ب�صدد بحث �أو�سع حول حتليل الرموز احلالية لاليقني واجلهل يف ورقة الحقة حول هذا املو�ضوع .يف الوقت احلايل ،نعتقد �أن
النموذج املقدم لاليقني واجلهل منا�سب ملقاربتنا املنهجية.
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التـي ال ن�ستوعبها .وقد نقابل هذا الجهل في موقف معقد �أو مركب ،ويمكن التغلب عليه
من خالل فهم ال�شبكات المعقدة المرتبطة �أو تقدير «الحقائق» المتزامنة للفاعلين ذوي
المطالب المتناق�ضة (على �سبيل المثال ،الحكومة التـي تحتاج �إلى التنمية ،والمجتمع الذي
يريد الحفاظ على بيئته و�أر�ضه وتراثه) .وهذا هو النوع ال�سائد من الجهل في الحا�ضر الممتد:
يمكن التغلب عليه ،وتقليل الاليقين ال�سطحي من خالل التعلم والبحث وتقدير وجهات نظر
م�ستوى �أعمق من الجهل
الآخرين و�إثارة الأ�سئلة ال�صحيحة .وتقدم لنا الم�ستقبالت الم�ألوفة
ً
بعدا �آخر:
المرتبط بالاليقين ال�ضحل ،وفيها ال نعرف حتـى الأ�سئلة لت�س�أل .لكن لديه � ً
أي�ضا ً
فيمكننا �أن نجد الإجابات على � ٍّأي من هذه الأ�سئلة الملحة � -إذا ا�ستطعنا �أن ن�س�ألها  -فيما
جينيا
وراء الأفق .فعلى �سبيل المثال ال نعرف على وجه التحديد كيف �سي�ؤثر الطعام المعدل ًّ
في ال�سل�سلة الغذائية؟ �أو كيف �ست�ؤثر الهند�سة الوراثية في الج�سد الإن�ساني؟ �أو ماهية الأثر
الذي �ستحدثه «التوا�صلية المعدية»( ((18في العقل الإن�ساني .قد توجد الإجابات في بع�ض
الأحيان في الم�ستقبل بعد �أن يكون جيل على الأقل قد عانى ت�أثيرات هذه التطورات .ونطلق
عليه جه ً
ال من الممكن التغلب عليه(( ((18مدلل عليه بالرمز  ((19()i7وال يمكن التغلب عليه في
وعيا بما ال نعرفه ،وما علينا �أن
الحا�ضر بالتعلم؛ �إذ �إنه ال يوجد �شـيء يمكن تعلمه .لكنه يخلق ًّ
ن�سعى �إلى معرفته في الم�ستقبل .ويولد هذا النوع من الجهل المرتبط بالم�ستقبالت الم�ألوفة
يقنيا �ضح ً
ال ،وهو ما يمكن تحويله �إلى ال يقين �سطحي في الم�ستقبل .وهناك بالطبع ما
ال ًّ
�أطلق عليه رام�سفيلد «مجهوالت مجهولة»؛ «تلك الأمور التـي ال نعرف �أننا ال نعرفها»(،((19
وهي متعلقة بالاليقين العميق في الم�ستقبل (ات) غير المفكر فيه ،ويتم ت�صنيفه على �أنه جهل
ال يقهر (مدلل عليه بالرمز .)i1
(John A. Sweeney, “Infectious Connectivity: Affect and the Internet in Postnormal Times”, in Futures of the ((18
Internet, edited by J. Winter and R. Ono (Switzerland: Springer International Publishing, 2015).

( ((18نعيد عمدً ا تكييف خطاب الأخالق الكاثوليكية ،خا�ص ًة الذي ا�ستخدمه توما�س الإكويني يف اخلال�صة الالهوتية ،على الرغم من �أن تعريفاتنا
ملا ميكن التغلب عليه وما ال ميكن التغلب عليه تختلف يف جوهرها عن ا�ستخدامها الأ�صلي.
( ((19كما يالحظ �سويني ،ف�إن الغرابة العاملية «م�سمى مالئم لل�شبكات ال�صاعدة يف ( )١التقدم التكنولوجي واالعتمادية واالنت�شار املتزايد.
( )٢الكارثة البيئية و�شيكة الوقوع )٣( .واالندفاع والبحث عن الفواعل ما بعد العادية» .انظر:
Sweeney, “Command-and-control”:3.

(Errol Morris, Film Director, The Unknown Known, Participant Media (2014). ((19
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يقع الالمفكر فيه فيما وراء خيالنا؛ فنحن غير قادرين على التفكير في الأمور التي تقع
وغالبا ما يكون
خارج تخيلنا ،وهو ما يتحدد ويتقيد بر�ؤيتنا ونطاق ت�صوراتنا وم�سلماتنا،
ً
هذا ب�سبب عدم امتالكنا اللغة للتعامل مع مثل هذا الفكر .ومن ثم ،فالجهل الذي ال يقهر هو
«جهل بجهلنا ،الجهل المدمج بالمخاطر الممكنة للتطورات الأخيرة [ ]...التـي تطلب طرقًا
جديدة جذر ًّيا في التفكير» ( .((19بعبارةٍ �أخرى ،ال يمكن التغلب على الجهل الذي ال يقهر
ٌ
مرتبط بالأجزاء الالمفكر فيها في ر�ؤيتنا للعالم� .إنه الجهل
من خالل الأدوات التقليدية� ،إذ �إنه
بح�س زائف من الثقة في �إطار نماذج المعرفة القائمة و�أنماط المعرفة
الذي يدفعنا �إلى الحركة ٍ
والوجود والفعل .ون�ستطيع فقط اال�شتباك مع الجهل الذي ال يقهر من خالل الت�شكيك في
كليا في ر�ؤيتنا للعالم .و ُي�صور ال�شكل
م�سلماتنا ،ونقد افترا�ضاتنا الأ�سا�سية ،و�إعادة التفكير ًّ
رقم ( )5الطريقة التـي ن�ضع بها الاليقين والجهل داخل كل �أفق(.((19

Fig. 5. Levels of uncertainties.

ال�شكل رقم ( :)5م�ستويات الاليقينيات.

(Sardar, “Welcome to Postnormal Times”: 440. ((19
( ((19مت و�ضع هذا الت�صور على خطى �صورة العلم ما بعد العادي لدى فانكتوفيت�ش ورافيتز .ونحن مدينان خلوردي �سيريا ديل بينو لو�ضع هذه
ال�صالت وتطوير هذا الت�صور املبدئي ل�شكل رقم (.)٦
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تمكننا الم�ستويات الثالثة من الاليقين والجهل من البدء في فهم وتخطيط درجة الحالة ما
بعد العادية الفعلية والت�صورات المحيطة بق�ضية �أو نظام �أو �أفق ما .نحاول في الحا�ضر الممتد
�أن نقلل من الاليقين ال�سطحي من خالل معالجة المعلومات المتوفرة لإنتاج افترا�ضات تلقي
بع�ض ال�ضوء على ما نراه .و�إذا ما كانت المعلومات المتوفرة غير كافية� ،سينبغي علينا �أن
نحدد �إذا كان جمع معلومات �أكثر �سي�ساعدنا �أم العك�س� .أما �إذا ا�ستمر الاليقين في االزدياد،
�سيبين هذا �أننا نتحرك في اتجاه الجهل الذي يمكن التغلب عليه في الم�ستقبالت الم�ألوفة.
و�سيكون علينا �أن نحدد خطوط البحث التـي من الممكن �أن تنتج معرفة مالئمة والآفاق
الزمنية المرتبطة باكت�سابها .وفي النهاية �إذا و�صلت الحالة �إلى مرحلة فو�ضوية� ،سنعرف �أننا
نتعامل مع الاليقين العميق في الم�ستقبالت غير المفكر فيها .و�سيكون علينا �أن نفكر ما �إذا
كان نموذجنا الفكري نف�سه هو الذي يخذلنا ،وهو الأمر الذي �سيدلل على وجود الجهل
الذي ال يقهر .والفعل الأن�سب هو العمل في اتجاه نموذج معرفي �أف�ضل.
وتحتوي الآفاق الثالثة  -الحا�ضر الممتد والم�ستقبالت الم�ألوفة والم�ستقبالت غير
المفكر فيها  -على نظم ونظم فرعية �إما على �شفير االنفجار ما بعد العادي �أو على الأقل
ثم جهلنا ،يرتبط بظهور الحالة
تظهر عالمات الزحف ما بعد العادي .ومعظم ال يقيننا ،ومن َّ
وبعيدا عن ا�ستيعاب الاليقين والجهل المرتبط بكل �أفق ،يجب �أن
ما بعد العادية .لذلك،
ً
ي�شتبك ا�ستك�شافنا للم�ستقبالت ،و� ٍّأي من التوقعات وال�سيناريوهات والر�ؤى القائمة عليه،
مع الإمكانات ما بعد العادية المت�ضمنة في الآفاق الثالثة.
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Fig. 6. Ignorance and uncertainty matrix.

�شكل رقم ( :)6م�صفوفة الجهل والاليقين.

�إن الظواهر ما بعد العادية �أو�ضح و�أ�سهل ر�ؤية في الحا�ضر الممتد� .إنها ت�شبه الفيل
الأ�سود في الغرفة ،ف�إما ال ي�ستطيع �أحد �أن يراه �أو �أن يختار �أن يتجاهله� .أو في حال ما �أدرك
فعليا .ويالحظ فيناي جوبتا �أن الفيل ال�ضخم هو «حدث
وجوده ،ال �أحد ي�ستطيع التعامل معه ًّ
نحو وا�سع من الخبراء ،غير �أن النا�س يحاولون �صرف
بالغ االحتمالية في الوقوع ومتوقع على ٍ
النظر عنه باعتباره بجعة �سوداء عندما يحدث في نهاية الأمر .وعاد ًة ما يتحول الخبراء الذين
توقعوا الحدث ،من �أزمة اقت�صادية �إلى وباء �أنفلونزا ،من موقع التهمي�ش �إلى موقع اال�ستئ�ساد
عندما تطل الأزمات بر�أ�سها»( .((19وباالت�ساق مع ت�صور جوبتا ،يجادل ماركالي ل�صالح
ا�ستخدام النوع الثاني من الأوراق الغرائبية «عالية االحتمالية وبالغة الت�أثير  -كما يراها
الخبراء  -في حال ا�ستمرار االتجاهات الحالية ،لكنها ذات م�صداقية �أقل بالن�سبة لأ�صحاب
(Vinay Gupta, “On Black Elephants”, Vinay, http://vinay.howtolivewiki.com/blog/flu/on-black- ((19
elephants-1450.
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(((19
ؤخرا 400
الم�صالح من غير الخبراء»  .تعد التركيزات الكربونية الجوية التـي �سجلت م� ً
جزء في المليون ،وهو م�ستوى ي�سبق الب�شرية ب�آالف ال�سنوات وينذر بتغيرات مناخية �ضخمة،
مثال وا�ضح على هذا( .((19وفيما ينكر الكثيرون ،بمن فيهم �أغلبية وا�سعة من الأمريكيين،
التغير المناخي الناتج عن الإن�سان ،وهناك �إجماع علمـي حوله .وربما ت�أتي واحدة من �أبكر
الإعالنات حول �أزمة ثاني �أك�سيد الكربون في المناخ من تقرير ُرفع �إلى الرئي�س [ليندون]
جون�سون عام  .((19(1965وعلى هذا النحو ،ف�إن الأفيال ال�سوداء هي نوع من المجهوالت
مزيدا من
المعلومات كما قال رام�سفيلد ،خا�ص ًة و�أن الفجوة بين الخبراء والر�أي العام ت�ضع ً
التعقد والاليقين حول هذه الق�ضية( .((19وعاد ًة ما تتطلب الأحداث ذات الإمكانية ما بعد
العادية فع ً
جماعيا كما حدث مع وباء الإيبوال عام  .2014تج�سد الأفيال ال�سوداء الآلية
ال
ًّ
ما بعد العادية للحا�ضر الممتد ،كما �أنها �سياقية وينبغي �أن تو�ضح من �أكثر من منظور �إذا كان
عليها �أن ت�صور التناق�ضات الل�صيقة بظهورها .ت�شير الأفيال ال�سوداء �إلى �أن الفجوة ما بعد
العادية واقع ،وربما مهيمن داخل نظام معين.

وت�صور فكرة ن�سيم نيكوال�س طالب الرائجة ح��ول «البجعة ال�سوداء» جوهر
الم�ستقبل (ات) الم�ألوف (ة) .وعلى النقي�ض من الأفيال ال�سوداء في الحا�ضر الممتد ،ف�إن
البجع الأ�سود في الم�ستقبالت الم�ألوفة غير قابل للإدراك �أو التو�ضيح حتى من خالل الخبراء،
«قيما متطرفة» وت�أتي «على حين غرة» كما يالحظ طالب� ،أنها «ه�شة للغاية �أمام
فهو يبدو ً
الح�سابات الخاطئة ،مع وجود قلة تقدير حادة في العموم مختلطة بزيادة تقدير حادة في

(O. Markley, “A New Methodology for Anticipating STEEP Surprises”, Technological Forecasting and ((19
Social Change 78, no. 6 (July 2011): 1079-1097.
(David Biello, “400 PPM: Carbon Dioxide in the Atmosphere Reaches Prehistoric Levels”, Scientific ((19
American, http://blogs.scientificamerican.com/observations/2013/05/09/400-ppm-carbon-dioxide-in-theatmosphere-reaches-prehistoric-levels.
(David W. Keith, “Geoengineering the Climate: History and Prospect”, Annual Review of Energy and the ((19
Environment 25 (2000): 245-284; Geoengineering the Climate: Science, Governance and Uncertainty
(London: Royal Society, 2009).
(Errol Morris, Film Director, The Unknown Known. ((19
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بع�ض الحاالت»( .((19يعد البجع الأ�سود بالأ�سا�س مجهوالت مجهولة ،وعلى العك�س الأفيال
فر�صا كانت غير مت�صورة
إيجابيا؛ �أي �أن ت�أثيره من الممكن �أن يو�ضح ً
ال�سوداء ،يمكن �أن يكون � ًّ
مالئما للآليات المعقدة في الم�ستقبل (ات) الم�ألوف (ة) .في الحقيقة،
�سابقًا ،وهو ما يجعله
ً
ُيقال �إن البجع الأ�سود م�سئول عن بع�ض التغيرات المجتمعية العظيمة في التاريخ .غير �أنه
�سلبيا بالقدر نف�سه ،ويعمل ك�إ�شارة على الزحف ما بعد العادي �أو االنفجار
يمكن �أن يكون ًّ
م�ستوى �أعلى من
ما بعد العادي .وعلى هذا النحو ،ف�إن التعامل مع البجع الأ�سود يتطلب
ً
التحليل.
لي�س من الي�سير ا�ست�شراف الظواهر ما بعد العادية في الم�ستقبل (ات) غير المفكر فيه،
لكنها موجودة بالطبع .ونمثل هنا الإمكانية ما بعد العادية في الم�ستقبل (ات) غير المفكر
فيه (ا) بقناديل البحر ال�سوداء ،وكمثل الأفيال ال�سوداء والبجع الأ�سود ،ف�إن لقناديل البحر
أثيرا هائلاً » ،لكنها ظواهر «عادية» متجهة نحو الحالة ما بعد العادية من خالل
ال�سوداء «ت� ً
التغذية الراجعة الإيجابية �أو النمو المت�صاعد الذي ي�ؤدي �إلى انعدام اال�ستقرار في النظام.
�ضخما في النظم المائية في العالم .وي�ؤدي
أثيرا
ً
ولكن لماذا قناديل البحر؟ �إن للتغير المناخي ت� ً
ارتفاع حرارة المحيطات وم�ستويات الحمو�ضة بها �إلى خلق مناخ مالئم الزدهار قناديل
البحر ،وهو ما ت�سبب في �إيقاف العديد من محطات الطاقة ال�ساحلية حول العالم بما في ذلك
بع�ض المفاعالت النووية( .((20فيما تلخ�ص القناديل الغرابة الل�صيقة بالم�ستقبالت غير المفكر
أي�ضا م�شهورة «بتقوي�ض القوة الع�سكرية الأ�ضخم في العالم ،وت�أجيج اال�ضطرابات
فيها ،فهي � ً
(((20
ال�سيا�سية»  .وتقدم لنا قناديل البحر دلي ً
وا�ضحا على كيف لأ�شياء �صغيرة �أن يكون لها
ال
ً
ت�أثير هائل؟ وهو التج�سيد المثالي للحالة ما بعد العادية في الم�ستقبل (ات) غير المفكر فيه.

(Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (New York: Random House, ((19
2007): 420.
(Lisa-Ann Gershwin, Stung!: On Jellyfish Blooms and the Future of the Ocean (Chicago: The University of ((20
Chicago Press, 2013).
(John Sweeney, “Signs of Postnormal Times”, East-West Affairs 1, no. 3/4 (December 2013): 6. ((20
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ووفقًا لرام�سفيلد ،ف�إن القناديل ال�سوداء معلومات مجهوالت؛ �أي �أ�شياء نعتقد �أننا نعرفها
ونفهمها ،ولكن يت�ضح �أنها �أعقد و�أكثر ال يقينية مما نتوقع .وبتركيز مفهومنا على ت�صاعد
ازدهار قناديل البحر ،ف�إننا نهدف �إلى جذب االنتباه �إلى النطاق :فعند تناول الم�ستقبالت غير
المفكر فيها نفح�ص الأ�شياء ال�ضئيلة ،ونتخيل �أثرها في نطاقات �أو�سع ،ونظم متداخلة ومعقدة
عبر الوقت .فالقناديل ال�سوداء تتعلق في النهاية بالكيفية التي تتحول بها المواقف والأحداث
العادية �إلى الحالة ما بعد العادية :والكيفية التي تتحور بها من خالل الزحف ما بعد العادي؛
كي ت�صبح مترابطة ومت�شابكة ومعقدة ومتناق�ضة .وبهذا المعنى ،تمثل القناديل ال�سوداء �صدى
لنظرية موليتور حول تحليل الق�ضايا ال�صاعدة ،ونت�صور القناديل ال�سوداء كـ «�أحداث محفزة»
ُب�شر ب�إمكانيات غير مفكر فيها .على الرغم من �أننا ال نعتقد �أنها يجب �أن ت�سلك كلها نموذج
ت ِّ
مفيدا لر�سم �آثار حدث واحد ،ف�إنه ال يعزز
منحنى التغير على �شكل  ،((20(Sوالذي يعتبر ً
من عمل «الرادار �أو ال�سونار لتحديد العنا�صر الجديدة في الم�ساحة التي �إما ظهرت منذ
ر�سم الخريطة �أو ال زالت في حالة حركة»( .((20وكما هو الحال عند مفهوم دي جوفينيل
نحو
حول الم�ستقبالت الممكنة « Futuriblesلي�س هناك وقت لتعديد القناديل ال�سوداء على ٍ
�شامل» (.((20
وب�شكل عام ،ف�إننا نطلق على البجع الأ�سود والأفيال ال�سوداء والقناديل ال�سوداء حيوانات
ٍ
الإمكانيات ما بعد العادية ،والتي تهدف �إلى تركيز انتباهنا على الإمكانية ما بعد العادية للآفاق
أنواعا �أو نطاقًا من الظواهر
الثالثة بالتزامن .وال يجب �أن تُرى هذه الحيوانات باعتبارها � ً
قليلة االحتمالية عظيمة الت�أثير «الأوراق الغرائبية  .»Wild Cardsفي�ؤكد ماركو�س باربر عند
تعليقه على الأهمية النقدية لتقديم �أمثلة توزيعية في �إطار اال�ست�شارات اال�ست�شرافية �أن «ت�صميم
إطارا �ضرور ًّيا لتمكين �أدوات
الأوراق الغرائبية التي تو�سع من ر�ؤى العميل من �ش�أنها �أن تقدم � ً
(Graham T. T. Molitor, “How to Anticipate Public-policy Changes”, S.A.M. Advanced Management Journal ((20
(Summer 1977).
(Wendy L. Schultz, “The Cultural Contradictions of Managing Change: Using Horizon Scanning in an ((20
Evidence-based Policy Context”, Foresight 8, no. 4 (July 2006): 6.
(Bertrand de Jouvenel, The Art of Conjecture (London: Weidenfeld and Nicolson, 1967). ((20
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نحو مفيد( .((20وفيما نعتقد �أن نمذجة
ومنهجيات اال�ست�شراف الأخرى من �أن ت�ستعار على ٍ
الإمكانيات ما بعد العادية �ضروري ومفيد للغاية لتعزيز اال�ست�شراف ،ف�إننا نن�أى عن ا�ستخدام
«الأوراق الغرائبية»؛ �إذ �إن هذه الت�سمية ت�ضع المرء مبا�شرة داخل قيود �إدارة المخاطر(.((20
و�إذا كان هناك �شيء حقيقي في الأزمنة ما بعد العادية ،فهو �أن اندفاعات التحكم وال�سيطرة
التي تنتابنا لن تعلي �إال جهلنا ،ولن تعزز �إال انعدام اليقين .فنحن غير قادرين على �إدارة
المخاطر ،بل �إدارة ر�ؤانا للمخاطر من «المفاج�آت الحتمية»( ((20من الأمور التي تبقى غير
مفكر فيها� .أما في نظرية الأزمنة ما بعد العادية ،فقد تغيرت قواعد اللعبة و�أ�صبحت لدى كل
الأوراق الإمكانية لت�صبح غرائبية .وعلى هذا النحو ،علينا �أن ن�صبح متعلمي الم�ستقبليات
كما ي�ؤكد رايل ميللر ،ونعزز «تطور نظمنا اال�ستباقية [با�ستخدام] الم�ستقبل للت�سا�ؤل عما
حاليا ،وما هو قابل للفعل الآن وتفكيكه واختراعه»( .((20وباعتبارها مجموعة ت�سعى
يجري ًّ
�إلى تحدي القناعات الرا�سخة ،وتو�ضيح التناق�ضات المتجذرة ،وبث الحياة في االعتبارات
الروائية ،ف�إننا نعتقد �أن حيواناتنا ت�ؤدي المهمة.

 -6العمل مع الآفاق الثالثة
هناك ثالث وظائف �أ�سا�سية يقوم بها �إطار الآفاق الثالثة :م�ساعدتنا على ا�ستك�شاف
الم�ستقبالت البديلة مع الت�أكيد على التعددية والإمكانات ما بعد العادية؛ نقد التوقعات
واال�ستقراءات القائمة؛ وت�شكيل ال�سيا�سات المهيئة للخو�ض في الأزمنة ما بعد العادية.
أفق على تحقيق هذا:
ي�ساعدنا ت�أطير �أ�سئلة خا�صة بكل � ٍ
(Marcus Barber, “Wildcards – Signals from a Future Near You”, Journal of Futures Studies 11, no. 1 ((20
(August 2006): 75-94.

ً
متا�سكا وحتلي ً
ال �أدق من الإطار
( ((20ذهب فريدريك جرينيل يف افتتاحيته الق�صرية ملجلة نات�رش �إىل �أن العلوم ما بعد العادية «تقدم مقارب ًة �أكرث
التنظيمي احلايل ال�سائد و�سط امل�شاركني يف العلم من بني الب�رش»  ،انظر:
Frederick Grinnell, “Rethink Our Approach to Assessing Risk”, Nature 522, no. 7556 (June 2015): 257.

(Peter Schwartz, Inevitable Surprises: Thinking Ahead in a Time of Turbulence (New York: Gotham Books, ((20
2001).
(Riel Miller, “Futures Literacy: A Hybrid Strategic Scenario Method”, Futures 39, no. 4 (May 2007): 341- ((20
362.
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الحا�ضر الممتد
•ما االتجاهات المت�ضمنة في الحا�ضر الممتد؟
•ما الذي ال نعرفه؟ (الجهل البين)
•ما الاليقينيات ال�سطحية الواقعة في الحا�ضر الممتد؟
•ما المخاطر الوا�ضحة التي نتجاهلها؟
•هل هناك عنا�صر للحا�ضر الممتد تو�ضح الفجوة ما بعد العادية؟
•ما الق�ضايا /الأ�شياء التي يخ�شاها النا�س �أو يخجلون منها �أو غير مرتاحين للتحدث
عنها؟ �أو بعبارةٍ �أخرى ،ما الأفيال ال�سوداء التي تواجهنا مبا�شرة؟

•ما الحوارات التعددية التي نحتاجها ال�ستك�شاف ت�أثيرات الأفيال ال�سوداء المحتملة؟
•الم�ستقبالت الم�ألوفة
•ما تخيالت واتجاهات الم�ستقبل التي «تجرنا» نحو هذا الأفق؟
•ما الذي تك�شفه هذه الم�ستقبالت الم�ألوفة حول ما الذي يمكن �أن نحتاج لنعرفه
(جهل يمكن التغلب عليه)؟

•ما الذي نراه بو�صفه ال يقينيات �ضحلة في هذه الم�ستقبالت الم�ألوفة؟
•هل هناك عنا�صر لهذه الم�ستقبالت في الإمكانيات ما بعد العادية؟
•ما الذي يعتقد النا�س �أنه لن يقع؟ بعبارةٍ �أخرى ،ما البجع الأ�سود؟
•ما الحوارات المتعددة التي نحتاجها ال�ستك�شاف �آثار البجع الأ�سود المحتمل؟
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الم�ستقبالت غير المفكر فيها
•ما الم�سلمات واالفترا�ضات التي تتحول �إلى توقعات وتنب�ؤات حول هذا الأفق؟
•هل يمكن �أن نعتبر هذه الم�سلمات واالفترا�ضات �صحيحة في مواجهة الاليقين
العميق والجهل الذي ال يقهر؟

•ما عنا�صر الم�ستقبالت غير المفكر فيها التي تحتويها الإمكانيات ما بعد العادية؟
•ما الذي يمكن �أن يتطور �سري ًعا �إلى �شيء بالغ الت�أثير؟ وبعبارةٍ �أخرى ،هل هناك
قناديل �سوداء تظهر عالمات على الزحف ما بعد العادي؟

•هل الظروف مهيئة لخلق انفجار ما بعد عادي؟ ما الذي نريده �أن يحدث لتعزيزه؟
•ما الحوارات التعددية التي نحتاجها ال�ستك�شاف ت�أثير القناديل ال�سوداء المحتملة؟
ومكانيا
زمانيا
تقديرا
�إن ت�شكيل ال�سيا�سات لتتوافق مع الأزمنة ما بعد العادية يتطلب
ًّ
ًّ
ً
أي�ضا �شي ًئا من التفهم للجهل والاليقين
لتزامن الآفاق الثالثة الزماني والمكاني .كما يتطلب � ً
نظما فرعية لديها
المرتبط بكل �أفق ،وكذلك تقدير العنا�صر ال�سياقية التي قد ت�شكل نظا ًما �أو ً
الإمكانية للتحول �إلى ما بعد العادية؛ �أي ما حددناه على �أنه الأفيال ال�سوداء ،والبجع الأ�سود،
والقناديل ال�سوداء .وينبغي ل ِّأي �سيا�سة ت�سعى �إلى التعامل مع الإمكانات الم�ستقبلية �أن ت�أخذ
وب�شكل عام ،ف�إن الأ�شكال الثالثة من الجهل والاليقين
كل هذه العوامل في الح�سبان.
ٍ
والحيوانات التي تعبر عنهم كلها ت�شير �إلى الزحف ما بعد العادي :وهي الحالة التي تتحول
فيها الأ�شياء والأحداث العادية �إلى ما بعد العادية.
ولفح�ص الزحف ما بعد العادي ،ينبغي ل�صانعي القرارات وال�سيا�سات �أن يدر�سوا تعقد
مت�شابكـا �أو يظهر تناق�ضات وا�ضحة ،و�أن يحددوا ما �إذا
النظام ،و�أن يقرروا ما �إذا كان النظام
ً
كانت هناك م�ساحات ممكنة لردود الفعل الإيجابية .و�إذا ما توفرت هذه العوامل الأربعة،
�سيتحول النظام على الأرجح �إلى الحالة ما بعد العادية .داخل العديد من النظم ،هناك م�ؤ�س�سات
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وبنى معقدة ومت�شابكة حتى �إنها قد تتحول �إلى ما بعد العادية في � ِّأي لحظة ،مثل الأ�سواق
وب�شكل عام ،يتطور الزحف ما بعد العادي في ثالث مراحل:
المالية والأمرا�ض المعدية.
ٍ
ً
ومت�شابكا ،لكنه يعمل ب�شكل عادي .غير �أن
معقدا
في المرحلة الأولى :يكون النظام
ً
تغير �ضئيل �أو ت�شو�ش في النظام،
هذا ال يعني �أنه �سي�ستمر في العمل كالمعتاد .فب�إمكان � ِّأي ٍ
ناتج عن تجاهل م�ستوى معين من الجهل �أو التغا�ضي عن الاليقين� ،أن ينتج �سري ًعا تداعيات
ال يمكن ال�سيطرة عليها ،وقد تقود �إلى الحالة ما بعد العادية .وفي هذه المرحلة ،قد تتواجد
الأفيال والبجع الأ�سود في النظام.
وفي المرحلة الثانية :تظهر التغذية الراجعة الإيجابية وربما تن�شط الإمكانية ما بعد
العادية ،وي�أخذ النظام في �إظهار بع�ض عالمات الفو�ضى.
عادي ،وتحتاج كل
وفي المرحلة الثالثة :عندما ت�سود الفو�ضى وي�صبح النظام ما بعد
ِّ
مرحلة �إلى �سيا�سات مختلفة للتعامل معها.
عادي؟
ما الذي يمكن القيام به عندما يظهر النظام زحفًا ما بعد
ّ
في المرحلة الأولى :يكون الخيار الأف�ضل هو تب�سيط النظام؛ فالتعقد يحكم علينا بالمعرفة
المحدودة وغير اليقينية وبالحاجة �إلى التب�سيط .وفي عالمنا المعولم ال يوجد نظام مغلق؛ كل
النظم مفتوحة ومنفتحة على الت�شابك .غير �أن النظم المفتوحة لديها قدر من الت�شابكات (غير
ال�ضرورية) التي يمكن التقليل منها ،وهو ما قد ي�ؤدي �إلى تقليل درجة تعقدها .وهنا ينبغي �أن
نكون على وعي بالتبعية الح�سا�سة :وهي �أن � َّأي تدخل من قبيل ال�سيا�سات المفكر فيها برداءة،
واالحتجاجات ،وال�صراعات ،والمظالم الجماعية ،والتداعيات المدمرة على البيئة يمكنها
�أن ت�سارع من تحول النظام �إلى ما بعد العادية .وعالو ًة على هذا ،علينا �أن نحدد عنا�صر النظام
ذات الإمكانية ما بعد العادية؛ �أي تحديد الأفيال ال�سوداء في الغرفة التي ينبغي التعامل معها
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على عجل .وفي عالمنا المعولم ،الحكومات الوطنية نظم معقدة ومت�شابكة لديها �أفيال �سوداء
ؤخرا حول �أزمة المهاجرين في
تجل�س قبالة التحول نحو الحالة ما بعد العادية .ويعبر االنتباه م� ً
�أوروبا و�آ�سيا بو�ضوح عن هذه النقطة.
وفي المرحلة الثانية :عندما تنطلق التغذية الراجعة الإيجابية� ،سيكون علينا االنتباه
�إلى العوامل التي تجذب هذه التغذية الراجعة .وفي � ٍّأي من الأنظمة الحركية �سيكون هناك
العديد من العوامل ،وال�سيا�سات ،والتناق�ضات ،والحمالت ،واالحتجاجات ،وال�صراعات،
والإعالم الرقمي ،والتقنيات الجديدة ،والتغير االجتماعي ،وتحوالت ال�سلطة التي تخلق
التغذية الراجعة الإيجابية وتعززها ،ويميل النظام للتطور حولها بغ�ض النظر عن الظروف
المبدئية� ،أو ما هو �صحيح؟ وما هو خاطئ في ق�ضيةٍ ما؟
ولكي نمنع النظام من التحول �إلى ما بعد العادية� ،سيكون علينا تعريف ،ومنع �إن �أمكن،
م�ساحات التغذية الراجعة الإيجابية ،وتفكيك ت�شابكات النظام ،وتحديد التناق�ضات .هناك
�شعور م�شروع بالتعجل� ،إال �أنه يجب �أال يعني رد فعل غير مفكر فيه .فالت�أكيد ينبغي �أن ين�صب
ً
وتعقيدا في
تب�سيطا
على الجودة والتحليل الأعمق وت�ضمين التعددية والتنوع .ويتطلب هذا
ً
الوقت نف�سه ،نحتاج لكليهما لأن النظم المعقدة ال يمكن التعامل معها �إال من خالل النظم
المعقدة الأخرى( .((20كما �أن كل هذا ينبغي التعامل معه في �سياق الجهل الذي يمكن التغلب
عليه والاليقين ال�ضحل .ويالحظ �سترلينج �أن هذا يتطلب «مقارب ًة �أكثر �صرامة لتقييم المعرفة
غير الكاملة ،وتجنب �إغراء معالجة كل م�شكلة باعتبارها م�سمار مخاطرة يتم تقليله بمطرقة
االحتمالية .وبد ًال من هذا ،على الخبراء �أن ينتبهوا �إلى الم�ساحات المهم�شة من الاليقين
(((21
فعليا عندما ي�صل
وتحدي الغمو�ض والجهل»  .وفي الحقيقة ال يوجد ما يمكن القيام به ًّ
النظام �إلى المرحلة الثالثة� ،إال ربما اال�ستمرار في حل تناق�ضات النظام ومحاولة تقليل التغذية
الراجعة الإيجابية بقدر الإمكان.
(H. Keune, “Critical Complexity in Environmental Health Practice: Simplify and Complexify”, ((20
Environmental Health 11, no. 1 (2012): S19.
(A. Stirling, “Keep It Complex”, Nature 468, no. 7327 (December 2010): 1029-1031. ((21
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ولي�س تكوين ال�سيا�سات ما بعد العادية� ،أي تلك التي ت�سعى لتعزيز قدرتنا على الخو�ص في
الأزمنة ما بعد العادية ،متعلقًا بالإدارة وال�سيطرة؛ فهذان المفهومان بال فائدة ،وربما خطران
في الأزمنة ما بعد العادية .بالأحرى ،فال�سيا�سة ما بعد العادية ت�سعى �إلى �أن نكون واعين
بجهلنا ب�أ�شكالها الثالثة وفهم التعقد والاليقين الكامن ،وا�ستباق الإمكانيات ما بعد العادية،
ومن ثم تخطيط طريق ممكنة� ،أو حتى غير م�ست�ساغة ،قد ًما� .إن وظيفة ال�سيا�سة التقليدية هي
�إر�شاد عملية القرار �إلى �إنتاج مخرجات عقالنية محددة �سلفًا ،كما �أن العملية كلها تفتر�ض
عالقة ال�سبب والأثر الخطية بين ال�سيا�سة والمخرجات� .أما ال�سيا�سات ما بعد العادية فلي�س
لديها رفاهة هذا االفترا�ض ،ومهمتها الرئي�سية التعامل مع الزحف ما بعد العادي ومنعه �إن
أي�ضا
�أمكن؛ لجذب االنتباه �إلى التعقيدات العملية التي ال تواجهنا فقط بالأ�سئلة الجوهرية ،بل � ً
بالتحديات الأ�سا�سية؛ ومن ثم م�ساعدتنا على تر�سيم وخو�ض الم�ستقبالت ما بعد العادية.
وعلى الرغم من اعتقادنا �أن هناك �أمثلة قليلة على مبادرات ال�سيا�سات الخالقة ،مثل تو�سيع
الحقوق القانونية في نهر وانغانوي [ Whanganuiبنيوزالندا](� ،((21أو مبادرة ن�شر حرا�س
الأجيال الم�ستقبلية ،ف�إنه علينا االنتظار بعد حتى تظهر ال�سيا�سات ما بعد العادية(.((21

 -7موقع الآفاق الثالثة في الدرا�سات الم�ستقبلية
نادرا ما ت�شتمل العديد من منهجيات
فيما ت�ؤكد الدرا�سات الم�ستقبلية على البدائلً ،
الم�ستقبليات واال�ست�شراف على التعددية والتنوع جوهر ًّيا في �أطرها ،والقليل منها � -إن
وجد  -ي�ؤكد على الطبيعة الحركية واالندماجية للإمكانيات الم�ستقبلية� ،أو ي�سلط ال�ضوء
أعد الكثير من
دائما .وا�ستجاب ًة لهذا االحتياج � َّ
على الجهل والاليقينيات التي نواجهها ً
الباحثين والممار�سين «خالئط» عن طريق «�إدم��اج وتعديد طبقات التقنيات المختلفة

(David Isaksson, Global Disorders: A New Global Order? Edited by Kristin Blom, Fiona Rotberg and ((21
Robert Österbergh, Development Dialogue 62 (Sweden: The Dag Hammarskjöld Foundation, 2014): 57.

( ((21مثلها مثل العديد من املفاهيم التي مت تطويرها يف هذه الورقة ،ت�ستحق ال�سيا�سات ما بعد العادية بحثًا يركز عليها .نخطط للقيام ببحث
�أو�سع يف هذا املجال ،و�إ�صدار ورقة تركز على هذا املفهوم مع العديد من احلاالت الدرا�سية الأخرى.
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لتعزيز المخرجات»( .((21ويقدم �إطار الآفاق الثالثة هذه المقاربة متعددة الم�ستويات التي
من الممكن �أن تعمل ك�أداة نقد وا�ستك�شاف للم�ستقبليات النقدية� ،أو تخدم «التعقيد من
أي�ضا ك�أداة تحليلية
التب�سيط النقدي للم�ستقبالت البديلة»( .((21ويمكن �أن تعمل الآفاق الثالثة � ً
لمو�ضعة وت�سييق االتجاهات والق�ضايا ال�صاعدة وت�صورات الم�ستقبل (ات) ،بما في ذلك
أي�ضا قد تكون تكميلية للعديد من منهجيات
التوقعات المعقدة والخا�صة بكل �أفق .نعتقد �أنها � ً
البحث في الم�ستقبليات� ،إن لم يكن معظمها ،بما في ذلك مقاربة الآفاق الثالثة [الأ�صلية التي
طورها بيل �شارب].
من نمذجة ال�سيناريوهات �إلى و�ضع الت�صورات والتنب ؤ� اال�سترجاعي �إلى تحليل
الم�صفوفة المتقاطعة ،يمكن للآفاق الثالثة �أن تح�سن من كيفية تحليل وت�أطير وتخطيط الجهل
والاليقين .وقد ر�أينا بالفعل �أن حيوانات الجهل التي و�ضعناها تتبناها وحدة اال�ست�شراف
في الحكومة البريطانية ،و�ضمنتها في عملية الت�شابك مع �أ�صحاب الم�صالح .لقد �صممنا
�إطار الآفاق الثالثة؛ كي يكون تعدد ًّيا وقاب ً
ال لال�ستيعاب؛ وهكذا ي�ضع الم�ستقبالت �ضمن
البدائل المتزامنة المت�سمة بالبعد وبالح�ضور الدائم على ال�سواء .وي�ؤكد هذا الإطار على التعقد
دائما على
ويجذب انتباهنا �إلى الجهل والاليقين في كل خطوة .ويهدف � ً
أي�ضا �إلى التركيز ً
الالمفكر فيه ،ويدفعنا لطرح �أ�سئلة ذات �صلة ،وكذلك تحدي افترا�ضاتنا وقيمنا وم�سلماتنا
أخيرا ،يحاول الإطار توفير م�ساحة لتو�ضيح الإمكانيات ما بعد العادية ،الأفيال
الأ�سا�سية .و� ً
ال�سوداء؛ والبجع الأ�سود والقناديل ال�سوداء؛ لنركز على المقاومة بمعنى المقاومة المناق�ضة
ل�سياق ما ،ومقاومة �أال نرى التحديات �أمامنا ،وفكرة ت�شكيل مقاومة لمثل هذا النوع من
ٍ
ق�صر النظر .وعلى الرغم من �أن ا�ستغالل التغيرات القادمة والتكيف معها يقع في القلب من
اال�ست�شراف ،ف�إننا نعتقد �أن الجانب النقدي للآفاق الثالثة �إنما يرتكز على ما ينبغي �أن نحافظ
عليه؛ وال زالت مجموعات من ال�سكان المحليين والأ�صليين تج�سد هذه الروح.
(A. Curry and W. Schultz, “Roads Less Travelled: Different Methods, Different Futures”, Journal of ((21
Intercultural Studies 13, no. 4 (May 2009): 58.
(Keune, “Critical Complexity in Environmental Health Practice”: S19. ((21
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جديدا من التفكير مقرونًا
نوعا
ً
في الأزمنة ما بعد العادية ،يتطلب تو�سيع حدود المعقولية ً
بالإبداع والخيال ،ويتحتم علينا التعامل مع التعقد والمعرفة غير الكاملة ،والربط بين ما هو
مجز�أ ،وم�سايرة الت�شابكات واالعتمادية .وعلى هذا النحو ،ينبغي لمقاربتنا �أن تكون راديكالية
ومتوا�ضعة على ال�سواء لتكون واقعية وفعالة .وكما ذهب مونتوري ،ف�إن الإبداع والخيال
وتعقيدا؛
يجب �أن يغادرا النظرة الفردانية والذرية للحداثة نحو مقاربة �أكثر �سياقية وتعاونية
ً
لتحدث قطيعة مع خرافة العبقرية والوحي التي ت�شكل الفل�سفة والأخالق والفعل( ،((21وهذا
هو االتجاه الذي ت�أخذنا نحوه الآفاق الثالثة ،نحو الالمفكر فيه.

(Alfonso Montuori, “Beyond Postnormal Times”: 221-227. ((21
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