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ّ
ّ
هل اللغة العلمية موضوعية؟ []2
عن األنواع الغازية والمهاجرين واالستعمار العـــكسي
ريان ّ
الرمال *
ت ـنــاول ال ـجــزء ّ
األول مــن إشـكــالـيــة «ه ــل اللغة
ال ـع ـل ـم ـيــة م ــوض ــوعـ ـي ــة؟» ف ــي مـُـق ــال ب ـع ـنــوان
«البويضة والحيوان املـنـ ّ
ـوي :خــرافــة األميرة
ال ـن ــائ ـم ــة وال ـ ـفـ ــارس الـ ـشـ ـج ــاع» ّ(«األخـ ـ ـب ـ ــار»،
ُ
 10ن ـي ـس ــان  ،)2019ك ـي ــف تـ ــؤثـ ــر ال ـن ـم ــاذج
ّ
واملـصـطـلـحــات وال ـت ـف ـس ـيــرات ال ـتــي يــوظـفـهــا
علماء األح ـيــاء لــوصــف املعطيات الطبيعية
ّ
ً
املـتـعــلـقــة بعملية الـتـلـقـيــح م ـث ــا ،ف ــي تغذية
ُ
ّ
النماذج االجتماعية املبنية مسبقًا والقوالب
النمطية لألدوار الجندرية.
يحاول هذا املقال عن حلقة التغذية الراجعة
ف ــي ال ـل ـغــة ال ـع ـل ـمـ ّـيــة ب ــن ث ـنــائـ ّـيــة الـطـبـيـعــة/
ّ
وسيعرف عن أداة
الثقافة تبيان هشاشتها
ّ
أنتروبولوجية هي «إطار الطبيعة -الثقافة»
Natureculture Framework
تهتم العاملة البيولوجية واألنتروبولوجية
الهندية األصل بانو سابرامانيام في الفصل
الرابع من كتابها «قصص أشباح لداروين»
( )1ب ـت ـقــاطــع م ـج ــال ــي ال ـط ـب ـي ـعــة َّوال ـث ـق ــاف ــة،
ُ
وخ ـص ــوص ــا ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي «ت ـج ــن ــد فـيـهــا»
ال ـع ـل ــوم الـطـبـيـعـيــة ّف ــي س ـي ــاس ــةٍ اجـتـمــاعـيــةٍ
ُ ّ
فكرة أن
وبيئيةٍ محددة .تتبنى سابرامانيام ً
تكون عوالم الطبيعة والثقافة مرتبطة وإن
لــم تـبـ ُـد كــذلــك ّ
ألول وهـلــة ،ومثالها على ذلك

انـتـقــال مشاعر ره ــاب اآلخــريــن مــن الحمالت
ض ـ ّـد ال ـن ـبــاتــات ال ـغ ــازي ــة إل ــى ال ـح ـمــات ضـ ّـد
ّ
املـهــاجــريــن فــي ال ــوالي ــات املــتـحــدة األميركية
والعكس .ويقع مشروع سابرامانيام ضمن
ّ
نسويةٍ لعلوم األحياء ،شبيهةٍ بالتي
ُمقاربةٍ
قــامــت بـهــا ال ـعــاملــة األن ـتــروبــولــوج ـيــة إميلي
مارتني في تحليل اإلسقاطات الثقافية التي
ً
يقوم بها علماء األحياء مثاال على البيانات
الطبيعية املبغي تحليلها كإسقطات القوالب
ّ
ّ
ّ
عملية تلقيح
الجندرية على
النمطية لألدوار
ُ
البويضة وحركة الحيوان املنويّ.
ُ
كــانــت ال ـبــدايــة عـنــدمــا لـحـظــت ســابــرامــانـيــام
ُ
كمهاجر ٍة هنديةٍ تعيش في الواليات املتحدة،
تصاعد خطابات الكراهية وره ــاب اآلخرين
ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـيــاســي ضـ ـ ّـد امل ـهــاجــريــن
الداكنة أمثالها ،خصوصًا بعد
ذوي البشرة
ّ
متابعة،
أحياء
كعاملة
ها
لكن
أيلول.
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ِ
ّ
التفتت أيضًا إلى أن هذه الخطابات تتزامن
ّ
املتخوفة التي ُيطلقها زمالؤها
مع البيانات

من علماء األحياء عن ّالنباتات الغازية (وهي
ُ
ال ـن ـب ــات ــات ال ـت ــي ت ـص ــن ــف ب ـغ ـيــر املـنـتـمـيــة أو
ّ
ّ
نظام إيكولوجي مـعــن) .خلفية
الغريبة عن
ٍ
وتدريبها العلمي ،إلــى جانب
سابرامانيام
ُ
ـات ع ـلــى املـسـتــوى
ت ـعـ ّـرض ـهــا أي ـض ــا مل ـض ــاي ـق ـ ٍ
الشخصي كونها ُمهاجرة ّ كذلك على األراضي
ّ
األم ـيــركـ ّـيــة ،جعلتها تـتـيــقــظ إل ــى أن فــي هــذا
التزامن بني الخطابني ما يدعو ُللريبة حتمًا،
فبدأت بالتنقيب عن العالقات املحتملة بني
املجالني.
ّ
ّ
املعرفي
تعقبت سابرامانيام بعض اإلنـتــاج

ّ
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .ف ــر ًص ــدت أن عـلـمــاء
ً
األحياء مثال ينتجون معرفة حول النباتات
ّ
الـ ـغ ــازي ــة ويـ ـق ــوم ــون ب ـن ـشــرهــا ف ــي املـ ـج ــات
ُ
«استعارات»
ستخدمني
ُ
العلمية األكاديمية م ّ ُ
ُ
كـتـلــك املـسـتـعـمـلــة ض ــد امل ـهــاجــريــن ،فــتـلـصــق
بها صفتان بحسب ســابــرامــانـيــام :تكاثرها
ال ـس ــري ــع غ ـي ــر ال ـق ــاب ــل ل ـل ـس ـي ـطــرة وتـسـ ّـبـبـهــا
بالضرر عبر سرقتها ملوارد الجنس ّاألصيل.
ُ
ّ
ثم ،وبالتزامن مع هذه «املوجة» ،تحذر مراكز
ّ
اإلحصاء السكاني من «تزايد عدد املهاجرين
ّ
وت ـكــاثــرهــم غ ـيــر ال ـق ــاب ــل ل ـل ـس ـي ـطــرة» ويــتـهــم
بـعــض رج ــال الـسـيــاســة املـهــاجــريــن بــ«ســرقــة
مـ ـ ــوارد س ـك ــان ال ـب ـلــد األصـ ـل ـ ّـي ــن» .ثـ ـ ّـم يــدعــو
ّ
البيئيون حــول الـبــاد املواطنني
الناشطون
«امل ـح ـل ـ ّـي ــن» إلـ ــى ال ـت ـض ـح ـيــة ب ـع ـط ـلــة نـهــايــة
ـات
أسـبــوع ـهــم ف ــي سـبـيــل امل ـشــاركــة ف ــي حـمـ ٍ
ّ
ّ
تعاضدية الجتثاث النباتات الغازية
تطوعية
ُ
من موطنها البيئي .وتسمع في الوقت نفسه
ٌ
خطب سياسية ًتدعو
عبر الواليات األميركية
ّ
ملنع املزيد من املهاجرين املسلمني عــامــة ،أو
ّ
املكسيكيني أو الهنود من القدوم إلى الواليات
ّ
املــتـحــدة ،وإل ــى تشديد الــرقــابــة على الـحــدود
ّ
(الجنوبية ال مع الجار الكندي بالطبع).
ً
تسأل سابرامانيام ّ
عمن يزرع الخوف ّأوال من
ُ
«اآلخــر» نباتًا كــان أو مهاجرًا :هل هم علماء
الـبـيـئــة ح ــن ُيـطـلـقــون ج ــرس اإلن ـ ــذار خشية
تصاعد أع ــداد النباتات الغازية «الغريبة»؟
ُأم ال ـن ــاش ـط ــون ال ـس ـي ــاس ـي ــون ف ــي ال ـح ــرك ــات
املناهضة للهجرة حــن يهلعون مــن التزايد
«املـخـيــف» فــي أع ــداد املـهــاجــريــن؟ وتستنتج
ّ
الـ ـع ــامل ــة أن الـ ـخـ ـط ــاب ــات امل ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـغــزو
الـطـبـيـعــي وت ـل ــك امل ـنــاه ـضــة ل ـل ـغــزو الـبـشــري
(خصوصًا لذوي البشرة الداكنة منه) تعمل
م ـعــا كـحـلـقــة ت ـغــذيــةٍ راجـ ـع ــةٍ لـشـحــن ُ«رهـ ــاب
الغرباء» أو ما ُيعرف بالـ«زينوفوبيا» .إذ ال
ّ
يـهـ ّـم أيــن ُول ــد الـخــوف ّأول م ــرة ،املـهــم أن هذا
الـ ـخ ــوف م ــن اآلخ ـ ــر ح ــن ي ــول ــد ف ــي ح ـق ـ ٍـل ما
ُيسافر إلى الحقل الثاني تلقائيًا ُ
ويغذيه.
هـكــذا ،تلعب الـخـطــابــات والـكـلـمــات والــرمــوز
جميعها دورًا ف ــي ال ـح ـمــات ض ـ ّـد الـنـبــاتــات
ّ
ال ـغــازيــة كـمــا ض ـ ّـد امل ـهــاجــريــن ،ألن خـطــابــات
الـ ـك ـ ّـراهـ ـي ــة ض ـ ـ ّـد الـ ـك ــائـ ـن ــات غـ ـي ــر األص ـي ـل ــة
ـات طــويـلــة ّاألم ــد من
تـتـغــذى مــن خ ــال م ــوج ـ ٍ
الـخــوف مــن اآل ّخ ــر الــدخـيــل ،مــن الـتــدنــس ،من
ُ
ّ
التلوث .وتصنف بعض األجساد (النباتات
الــامـنـتـمـيــة أو األج ـس ــاد غ ـيــر ال ـب ـي ـضـ ِّـاء في
حــال ـ َّت ـنــا هـ ـ ــذه) ع ـل ــى أنـ ـه ــا دخ ـي ـل ــة ،مــدن ـســة
وم ــدن ـس ـ ّـة ،وم ـل ـ ّـوث ــة أي ـض ــا مـخـيـفــة وعـنـيـفــة،
ُ
ُ
وعليه فــإنـهــا تستحق أن تستأصل وتنفى.
ّ
ّ
ّ
لـيــس األم ــر إذًا أن الـعـلـمــاء ي ـق ــررون والـعــامــة
ّ
ّ
ّ
نحو
يطبقون ،بــل إن االثـنــن متصالن على
ٍ
ّ
ّ
م ــتـ ـق ــد .ألن بـ ـع ــض الـ ـبـ ـح ــوث فـ ـق ــط تـحـظــى
باهتمام الصحافة الـعـ ّ
ـامــة غير األكــاديـمـ ّـيــة،
ّ
ـواء الـعــامــة.
هـ ُـي ّتـلــك الـتــي تـتـمــاشــى مـ ّـع األهـ ـ ُ
شدد سابرامانيام على أن اللغة املستخدمة
وت
ّ
من علماء النبات هنا غير موضوعية البتة،

بل يسكنها هاجس «االستعمار العكسي».
يبحث العالم األنتروبولوجي اللبناني غسان
حاج في فكرة « colonial reversalاالستعمار
ّ
التخوف من أن ُيعاني العرق
العكسي» وهو
األب ـيــض (هـنــا ال نعني جميع ذوي البشرة
الـبـيـضــاء ،بــل مـمــارســي االسـتـعـمــار البيض
تــاري ـخـ ّـيــا) م ـمــا عــان ـتــه ش ـعــوب ال ـعــالــم الـتــي
لالستعمار على أيدي أوروبا ،أي أن
خضعت
ُ َ
ست َ
البالد
و«تجتاح»
رة
عم
امل
الشعوب
تعود
ً
ُ
التي استعمرتها «ناهبة» مواردها كما ف ِعل
بها .أو أن ُيعاني اإلنسان من ويالت الطبيعة
ً
مـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــا،
واألرض
ب ـع ــد أن اس ـت ـع ـمــرهــا
ّ
واس ـت ـغ ــل ـه ــا بــأنــان ـيــة
ملصلحته وخصوصًا
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراس
ال ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي.
ويـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ـ ّـوف
م ـ ـ ـ ــن «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــار
الـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــي» ف ـ ــي
بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــريـ ــات
كمؤامرة «االستبدال
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـظ ـ ـ ـيـ ـ ــم» أو ف ــي
كـتـ ٍـب ك ـ «»whiteshift
إليـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــك ك ـ ــوف ـ ـم ـ ــان،
أو ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــوف مــن
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزو الـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــن
املسلمني ،أو في نشر
سيناريوهات تنبؤية
ٍ
(مــن سفر الــرؤيــا) عن
تراجع العرق األبيض
ك ـم ــا ف ــي مــانـيـفـسـتــو
مـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ّـج ـ ـ ــر امل ـ ـ ـسـ ـ ــاجـ ـ ــد
الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدي
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي،
أو ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــوف مــن
النباتات الغازية كما
الحالة التي درستها
ســابــرامــان ـيـ ُـام أو في
الخوف من املهاجرين
ّ
الــذي عــاد ليلقي ظله
ع ـ ـلـ ــى أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـع ــد
الحرب في سوريا.

ّ
ّ
إلى أن «السوريني صاروا أكثر منا» أو أنهم
«ي ـس ــرق ــون أش ـغ ــال ـن ــا» ت ـمــامــا كــال ـخ ـطــابــات
ال ـتــي درس ـت ـهــا ســابــرامــان ـيــام ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
ِّ
املتحدة .ثـ ّـم ننهمك بسن قوانني «تحمينا»
م ــن ال ــاج ــئ (ال ـ ـسـ ــوري أو الـفـلـسـطـيـنــي أو
ال ـعــامــل األج ـن ـبــي أس ـمــر ال ـب ـش ــرة) .ونـحـتــار
ف ــي ك ـي ـفـ ّـيــة عـ ــزل أن ـف ـس ـنــا ع ــن اآلخ ـ ــر (داكـ ــن
الـبـشــرة طـبـعــا ال اآلخ ــر األب ـي ــض) فــي عقدة
شوفينية محض .طالعتنا مواقع التواصل
ً
االجـتـمــاعــي قـبــل أســابـيــع مـثــا بـخـبـ ٍـر يفيد
ّ
أن «ع ــددًا كبيرًا مــن الصراصير القادمة من

«صراصير سوريا
تجتاح لبنان»

ُ
فــي لـبـنــان ،تطالعنا
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا م ـ ـقـ ــاالت
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد إع ـ ــام ـ ـي ـ ــة
ت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـبـ ـ ــه ال ـ ــاجـ ـ ـئ ـ ــن
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ـ ّـي ــن أو
السوريني بالـ«قنبلة
املـ ــوقـ ــوتـ ــة» ،وك ـث ـي ـرًا
م ــا ي ـك ـســر لـبـنــانـيــان
َ
جليد اللقاء ّ
األول في
الـســرفـيــس بــاإلشــارة

(ماركو دي أنجليس)

ق ــرى دم ـش ــق ف ــي س ــوري ــا سـتـجـتــاح الـبـقــاع
الـلـبـنــانــي وم ـنــه تـنـتـقــل إل ــى جـمـيــع أراض ــي
ّ
لبنان» ،وأن «الحشرات الغازية هذه أصابت
اللبنانيني بالهلع الذين سارعوا إلى إبادتها
فــي زح ـلــة» .لــم تتضح أسـبــاب هــذا «الـغــزو»
ّ
ّ
حقيقيًا أم ال ،وال تأكدنا مــن كون
وإذا كــان
ً ّ ّ
ّ
هذه الحشرات صراصير أصال .إل أن املؤكد
ّ
والـصـعــب إغ ـفــالــه ،بـعــد أن يــطـلــع امل ــرء على
ّ
ُ
الخبر يضمر
دراس ــة ســابــرامــانـيــام ،أن هــذا
ُ ّ
أكثر ّ
مما ُيظهر ،وليس جنونًا أن نحلل إذًا
ّ
أن ه ــذا ال ـخ ــوف م ــن «ال ـص ــرا ّص ـي ــر ال ـقــادمــة
مــن س ــوري ــا» ،إن ـمــا يــرمــز إلــى
خـ ــوف الـلـبـنــانـيــن م ــن اآلخ ــر
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا مـ ـ ــن ال ــاجـ ـئ ــن
ّ
املهم
وقد يكون من
السورينيٌ .
ّ
أنتروبولوجية
أن تقوم دراسة
ُ
تـع ـنــى بــال ـخ ـطــابــات ال ـعــديــدة
حــول الكائنات «الـغــازيــة» في
لبنان.
ُ
مـ ـ ــا حـ ــاول ـ ـنـ ــا أن نـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرزه فــي
َ
مـ ـث ــال ــي ب ــان ــو س ــاب ــرام ــان ـي ــام
وإمـ ـيـ ـل ــي مـ ــارتـ ــن (ف ـ ــي امل ـق ــال
ّ
األول) هـ ــو نـ ـفـ ـس ــه ،فـ ـم ــا هــو
ّ
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــل األنـ ـ ـت ـ ــروب ـ ــول ـ ــوج ـ ــي
لـ ـ ــذلـ ـ ــك؟ اس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــت هـ ــاتـ ــان
األنتروبولوجيتان
الـعــاملـتــان
ً
ف ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــاتـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـق ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة
ُ
انـتــروبــولــوجـ ّـيــة تــدعــى «إط ــار
الطبيعة -الثقافة».
ما هو إطار الطبيعة-الثقافة؟
ان ـب ـثــق مـصـطـلــح ال ــ«ط ـب ـي ـعــة-
ث ـقــافــة» م ــن تـشـكـيــك أكــادي ـمــي
قــامــت بــه الـنــاشـطــة النسائية
االشـ ـت ــراك ـ ّـي ــة دون ـ ــا هـ ـ ـ ــاراواي
ح ـ ــول الـ ـن ــزع ــة ال ـث ـن ــائ ـ ّـي ــة بــن
الـثـقــافــة والـطـبـيـعــة املـغــروســة
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـ ــوروث ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـعـ ــرفـ ـ ّـيـ ــة
للعلوم الطبيعية واإلنسانية
(اإلنسان/الحيوان ،الطبيعة/
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة)ُ .
ويـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ه ـي ـكــل
«الطبيعة -الثقافة» على كشف
«التغذية الراجعة» بني
حلقات
ُ
هذه العوالم املترابطة بطريقةٍ
ش ـم ــول ـ ّـي ــة .وه ـ ــو إطـ ـ ــار عـلـمــي
نـظــري وأداة مــراقـبــة وتحليل
(أن ـ ـتـ ــروبـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة خـ ــاصـ ــة)،
ن ـس ـت ـط ـيــع ب ــاس ـت ـخ ــدام ـه ــا أن
نستنبط العالقات التي تربط
ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـط ـب ـي ـع ــي ب ــال ـع ــال ــم
الـ ـثـ ـق ــاف ــي (أي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ــذي
كـ ّـونــه اإلن ـس ــان بــاالبـتـعــاد عن
ّ
الطبيعة ،أو هـكــذا ظ ــن) .وهو
ه ـي ـكــل ي ـع ـت ــرف ب ـع ــدم ال ـق ــدرة
على الفصل بني هذين العاملني
ف ــي الـ ـع ــاق ــات اإلي ـك ــول ــوج ـ ّـي ــة
(ب ــن الـكــائـنــات الـحـيــة ومنها

الرواية األميركية الزائفة بشأن الصين
ستيفان روش *
ّ
البيوفيزيائية منها
اإلنسان وبيئته) ســواء
ّ
املكونة اجتماعيًا .وعلم األنتروبولوجيا
أو
ّ
على التوسط
القادر
الوحيد
العلم
يكون
قد
ُ
ب ــن هـ ــذه ال ـث ـنــائـ ّـيــات وال ـ ـحـ ــدود املـصـطـنـعــة
ـات قــد تبدو
بينها ،إلظـهــار رواب ــط بــن كـيــانـ ٍ
متناقضة ،نظرًا إلى ّ
ّ
ّ
العلمية
منهجياته
تعدد
ّ
ُوارت ـيــاحــه كـعـلـ ٍـم مــع املـنــاطــق ال ــرم ــادي ــة غير
امل ّ
حددة مسبقًا.
ّ ّ
إذًا كيف يتم التحليل الطبيعي-الثقافي للغة
ّ
ّ
موضوعية؟
علمية أكثر
ّ ً
ّ ّ ً
 -1نـتـبــنــى أوال كـمــراقـبــن ت ـب ــدال معرفيًا
ّ
 epistemological shiftيسمح لـنــا بالتخلي
ع ـ ــن مـ ــذهـ ــب األنـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـه ــوسـ ـي ــة ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاص
ّ
بـ«االستثنائية البشرية» والـتــواضــع لتقبل
ف ـكــرة تــداخــل ال ـعــوالــم الطبيعية والـثـقــافـيــة.
ّ
أي أن نـقـ ّـر بأننا أق ــرب مما نـظــن إلــى العالم
الطبيعي «غير الثقافي».
ّ
ّ
ُ -2ن ُ
عملية اإلنتاج
راقب ثانيًا بشكل ُمشكك
ُ
ونطرح األسئلة التالية:
املعرفي أو «امليتا»،
ً
كـيــف ت ـتـ ّ
ـوصــل الـبـيــولــوجـيــا م ـثــا إل ــى خلق
فـئــاتـهــا الـتـحـلـيـلـيــة؟ كـيــف ت ـشـ ّـرع ف ــي إنـتــاج
عـلــومـهــا (مــرحـلــة اإلن ـت ــاج)؟ ن ـ ُـدق ــق كــذلــك في
املعرفة التي ينتجها العلماء البيولوجيون
ً
مثال ،في خلفيتهم ،في الطريقة التي يجمعون
فيها الـتـمــويــل ال ــازم ألبـحــاثـهــم ،كـيــف وأيــن
يتم نشر عملهم؟ كيف ُيـ ّ
ّ
ـروجــون لــه للعامة؟
كيف يحشدون التأييد العام له؟ كيف تنتقل
هذه املعارف إلى العامة (مرحلة االستقبال)؟
ً
وكيف ينعكس بالتالي هذا تشكيال للسياسة
البيئية والسياسة العامة؟
ُ
ونرصد ثالثًا اإلسقاطات الثقافية على
-3
الطبيعي في محاولةٍ لرفع اللبس عن
العالم
ّ
ما نعرفه بحق عن العاملني.
ال ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ـف ـه ــم الـ ـحـ ـي ــوان وال ـن ـب ــات
واإلنسان دون أن نعي الصالت واألنماط التي
ّ
تجمعها .إال أن العلوم فــي تطورها مــا بعد
الطبيعية فيما بينها
ديكارت ّتقاسمت أجزاء ّ
بـشـكـ ٍـل أق ــل مــا ُيـقــال فـيــه إن ــه «غـيــر طبيعي».
ف ــال ـع ـل ــوم ال ـط ـب ـي ـع ـيــة تـ ـع ــزل ال ـط ـب ـي ـع ـيــة عــن
اإلنـســان والـعـلــوم اإلنسانية تـقــوم بالعكس.
فيدرس علماء البيولوجيا (النبات أو الخاليا
الـتـنــاسـلـ ّـيــة) وي ــدرس الـعـلـمــاء االجتماعيون
ّ
يتنبه الطرفان إلى التقاطع
اإلنسان دون أن
ُ
ما بني عواملهما .تساعدنا عدسة ُ«الطبيعة-
الثقافة» على إجــاء هذه الحدود املصطنعة
بــن العلوم وعـلــى فهم االنـتـقــال الغريب بني
لغاتها وحلقات السلطة في اإلنتاج العلمي،
ّ
ّ
موضوعية ال
علميةٍ أكثر
بهدف إنـتــاج لغةٍ
ّ
ّ
ّ
ـات خــادعــة كثنائية الطبيعة/
تتبنى ثـنــائــيـ ٍ
الـثـقــافـ ّـة ،املــرأة/الــرجــل أو اإلنـســان/الـحـيــوان
مما ُيرشحها ألن تكون أكثر ّ
ّ
تنبهًا لحلقات
ّ
التغذية الراجعة ما بينها ،واألهــم ،أن تكون
ً ّ
لـغــة تـقــلــص ال ـهـ ّـوة مــا بيننا وب ــن الكائنات
ّ
«األخرى» التي نتشارك وإياها هذا الكوكب.
*طالبة ماجستير في األنتروبولوجيا في
ّ
األميركية في بيروت
الجامعة

ّ
الحداثة بوصفها تجاوزًا لألصولية
يزن زريق *
«الفيلسوف الحقيقي هو ذاك الشخص الذي
يفكك التراث التقليدي بكل أحكامه الطائفية
املسبقة ،غير عابئ بما تقوله أغلبية الناس
فـ ــي ع ـ ـصـ ــره» ،يـ ـق ــول ال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـفــرن ـســي
دونـ ـي ــس ديـ ـ ــدرو  .ي ــؤك ــد ال ـب ــاح ــث الـفــرنـســي
املـعــروف فــريــدريــك لــونــوار فــي كتابه الضخم
«موسوعة األدي ــان» وبصبغة شبه احتفالية
ّ
مبشرًا املؤمنني في العالم أجمع بأن اإليمان
لــم يـنـقــرض إل ــى ال ـيــوم فــي ال ـغــرب .حـتــى بعد
انتصار العلم والتكنولوجيا والتنوير خالفًا
مل ــا ق ــد ي ـتــوهــم ب ــه ال ـب ـعــض ،ب ــل ع ـلــى الـعـكــس
ت ـمــامــا ف ــواح ــدة م ــن أه ــم ث ــواب ــت املـجـتـمـعــات
التي بلغت عتبة الحداثة اليوم هي التصالح
مــع الــديــن %93 .مــن األميركيني الـيــوم هــم من
املؤمنني ،و %67من األوروبيني يؤمنون بفكرة
أي إيمان نتحدث؟ ُ
وجــود اإللــه .ولكن عن ّ
إنه
ّ
الحر املتنور والعقالني واملتحرر من
اإليمان
اإلك ــراه االجـتـمــاعــي ون ـعــرات التعصب نابعًا

ع ــن ق ـنــاعــات شـخـصـيــة وال يـمـثــل أي انـتـمــاء
سياسي أو تحزب دنيويRational religion ،
يسميه لونوار أي «إيمان فكري» إن َّ
كما ّ
صح
التعبير .في هذا اإليمان يحتفظ الفرد بإيمانه
بوجود قوة عليا وهو إيمان متحرر حتى من
ال ـط ـقــوس!  %70م ــن األوروبـ ـي ــن ال يــذهـبــون
إلى الكنيسة أبدًا (رغم أنهم مؤمنون ،دون أن
يكونوا منتمني بالضرورة إلى ّ
أي كنسية أو
حتى إلــى ديــن بعينه أســاســا) و %30الباقية
ترددهم على دور العبادة مرتبط باملناسبات
العامة فقط.
إن الـقـفــزة الحقيقية ال ـتــي حققتها الـحــداثــة
الغربية في الوعي الديني هي تحريرها الفرد
مــن مقاييس الـجـمــاعــة أو الـطــائـفــة الـتــي ولــد
فيها ،وإح ــال هيبة العقل محل هيبة رجــال
الدين لتصبح الكلمة العليا للفلسفة والعلم
ً
وامل ـن ـط ــق ب ـ ــدال م ــن ال ــاه ــوت ك ـمــا كـ ــان األم ــر
لقرون خلت.
وطبعًا هذا األمر لم يتم إال بعد معارك ضارية
انـتـصــر فيها الـتـنــويــر انـتـصــارًا تــامــا وقضى

على األصولية من دون أن يقضي على اإليمان.
وبــاألصــولـيــة املـقـصــود الـتــوظـيــف السياسي
للدين وسيادة الخرافات على املعتقد الديني.
عـبــر هـيــوم ودي ـك ــارت وكــوبــرنـيـكــوس ،م ــرورًا
ً
وانتهاء بهوغو
باسبينوزا وكونت وفولتير،
وغيرهم ...انتصرت الحداثة األوروبية وكذلك
مسيرة التنوير الضخمة .كوكبة من املفكرين
ّ
والفالسفة واألدبــاء ورجــال الدين تمكنوا من
ترسيخ أفكار العلم والعقل والحداثة مرة وإلى
األب ــد ،وليظهر هــذا الشكل الجديد مــن الدين
وم ــن الــاهــوت ال ــذي يـســود ال ـيــوم فــي القسم
ّ
ّ
ّ
املتحرر واملتسامح
التدين
العالم.
املتمدن من ّ
واملـعـقـلــن وامل ـنــقــى مــن ال ـخــرافــات والـشـعــوذة
واملـتـســامــي ف ــوق الـطـقــوس والـتـحــزبــات وكــل
ّ
التسيس املقيتة .يقول هاشم صالح
أشـكــال
عن الحداثة باختصار :هي مجتمع انتصرت
فـيــه الـعـقــانـيــة الـعـلـمـيــة زائ ـ ـدًا حـكــم الـقــانــون
وامل ــؤس ـس ــات زائ ـ ـدًا الــديـمــوقــراطـيــة وانـتـشــار
الحريات .ليعود الدين فيه إلى حيث ينتمي
كمسألة ضمير ورؤية شخصية وليس نظامًا

للمجتمعات والــدول كما كان عليه األمــر قبل
بضعة قرون خلت.
ال ــاف ــت ف ــي م ـس ـيــرة ال ـح ــداث ــة األوروب ـ ـيـ ــة أن
عملية التنوير قد مضت على محورين اثنني،
م ــن خـ ــارج الـكـنـيـســة ّ بـشـكــل رئ ـي ـســي وأي ـضــا
مــن داخـلـهــا .لــم يـتــأخــر رج ــال الــديــن أنفسهم
عن متابعة تلك الثورة الفكرية التي تقودها
طــائــع امل ـف ـكــريــن وال ـفــاس ـفــة وامل ـث ـق ـفــن .لقد
أدرك رجـ ــال ال ــدي ــن األوروب ـ ـيـ ــون أمـ ــام عظمة
الـثــورة والنهضة الفكرية التحررية الجارية
أن أمامهم خيارين :إما التجديد أو االنقراض.
إمـ ــا اإلصـ ـ ــاح الـ ـج ــذري ال ـت ـحــدي ـثــي وإع ـط ــاء
وجـ ـ ــه ج ــدي ــد ح ـ ـضـ ــاري عـ ـق ــان ــي وع ـل ـم ــان ــي
للدين والالهوت الحديث ككل أو أن األشكال
ّ
القروسطية املوروثة والغيبية القديمة للدين
ستكون إلــى انــدثــار حتمي ولــن يبقى لها أي
وزن ال شعبي وال فـكــري .يعتبر هــانــز كونغ
عالم الالهوت الكاثوليكي األملاني الكبير أحد
كـبــار املـجــدديــن فــي مـجــال الــاهــوت والـعـلــوم
الدينية ،ومن أهم قادة عملية «تطوير الدين»

وامل ـضــي بــه نـحــو عتبة الـحــداثــة،
مــن الــداخــل ّ
أو بتعبير أدق تحقيق اختراقه عبر الحداثة
وتغلغلها فيه .عبر أحدث النظريات العلمية
والفلسفية ال يكتفي كــونــغ ب ـقــراءة تقليدية
ل ـلــديــن ،ب ــل وم ــواج ـه ــا ك ــل األج ـن ـحــة الـفـكــريــة
املحافظة والرجعية القديمة داخــل الفاتيكان
وخــارجــه يقدم «الهــوتــا يليق بالقرن الواحد
العشرين».
ال ـحــركــات األصــول ـيــة هــي دوم ــا اب ـنــة شرعية
مل ـن ــاه ــج ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـظ ــام ـ ّـي ــة وال ـق ــروس ـط ـ ّـي ــة.
وحركات اإلسالم السياسي في عاملنا العربي
خير دلـيــل ،فحيث يغيب الـنــور والـعـلــم يكثر
الـعـفــن! ولـيــس لـنــا إال أن نلقي نـظــرة سريعة
على منابعها الفكرية لنجد اإلثبات والدليل.
أي ــن ه ــو ال ــاه ــوت أو ال ـف ـكــر الــدي ـنــي الـعــربــي
الـ ـي ــوم؟ م ـش ـغــول ب ـ ــآالف ال ـف ـت ــاوى الـ ـص ــادرة
يوميًا حــول السلوكيات الجنسية وتفاصيل
العالقات الزوجية والفتاوى الشرعية املتعلقة
بــأمــور حياتية سطحية بـعـيـدًا عــن كــل عمق
فكري وبعيدًا عن كل قضايا العصر العلمية
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والفلسفية الحقيقية ومسائل الـقــرن الواحد
والعشرين ومجردًا من كل بعد إنساني جدي،
بل وبتجرد إنساني مريع واملوقف الديني من
قضايا املرأة (كحكم الزانية وزواج القاصرات
ال ــخ) هــو املـثــال األب ــرز ،يمضي الفكر الديني
ال ـعــربــي امل ـعــاصــر م ـفــرزًا حــركــاتــه السياسية
عـلــى شــا ّكـلـتــه بــالـضـبــط وم ــن لــونــه ،مـتــأخــرة
فاشلة هشة رجعية َّ
جرت وتجر الواقع العربي
سياسيًا وفكريًا واجتماعيًا نحو الوراء أكثر
فأكثر يومًا بعد يوم.
كيف تتجاوز الحركة اإلسالمية العربية اليوم
مطبها السياسي وانهزامها االستراتيجي؟
عبر ثــورة فكرية داخلية تتجاوز من خاللها
أصوليتها بــالــذات ومكامن ضعفها بــالــذات،
لتسمح لنفسها بــدخــول الـحــداثــة أو بدخول
ال ـح ــداث ــة إل ـي ـهــا ف ـكــريــا وم ـعــرف ـيــا وع ـقــائــديــا
وعلى أعمق املستويات .ولدينا اليوم تجربة
األص ــول ـي ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة خ ـيــر دل ـي ــل ون ـم ــوذج
لالقتداء.
* كاتب سوري

يوهافني ـ في لحظة نادرة من التوافق بني الحزبني،
ّ
تتوحد اآلن مواقف الجمهوريني والديمقراطيني في
بشأن قضية رئيسة وهي :إلقاء اللوم على
أميركا
ّ
الصني في كل ما يزعج الواليات املتحدة ويقلقها.
فـلــم يـسـبــق أن ك ــان لـتـقــري ّــع الـصــن ه ــذه الـجــاذبـيــة
الــواسـعــة مــن قبل وقــد تــولــد عــن هــذا التركيز على
الـصــن كتهديد وج ــودي للحلم األمـيــركــي الـغــالــي،
تــداع ـيــات خ ـط ـيــرة .فـقــد أف ـضــى إل ــى ت ـب ــادل فــرض
الــرســوم الـجـمــركـيــة ،وتصعيد الـتـهــديــدات األمـنـيــة،
وظـ ـه ــور ت ـح ــذي ــرات م ــن حـ ــرب بـ ـ ــاردة ج ــدي ــدة ،بل
وأحاديث في الخفاء عن صدام عسكري بني القوة
الصاعدة والقوة املهيمنة على العالم حاليًا.
ومــع اتـفــاق تـجــاري يبدو وشيكًا فــي الظاهر ،نجد
هذا يغري البعض باستنتاج أن كل هذه التداعيات
ّ
ستتالشى .لكن ربـمــا كــان هــذا مــن قبيل التمني،
فالثقة بــن الصني وأميركا اآلن ممزقة وفــي أســوأ
حــاالتـهــا ،ولــن يتغير هــذا بمجرد احتمالية توقيع
اتفاق سطحي .واالحتمال األقــرب واألكـثــر واقعية
أن يكون هناك عصر جديد من االرتـيــاب املتبادل
والتوتر والتنازع.
لكن ماذا لو كانت الطبقة األميركية الثرثارة مخطئة
تمامًا في كل ما ّ
تروج له ،وكان هذا التقريع ّ
املوجه
إلى الصني نتيجة طبيعية ملشاكل داخلية أكثر منه
ردًا على تهديد خارجي حقيقي؟ في الحقيقة ،هناك
أسـبــاب قوية تدعو لالعتقاد بــأن الــوالي ّــات املتحدة
ّ
تبنت روايــة زائفة بشأن الصني ،في ظــل شعورها
ـدم األم ـ ــان ،بـعــدمــا ضــربـتـهــا اخ ـتــاالت
بــالـقـلــق وع ـ ّ
االقتصاد الكلي التي صنعتها بأيديها ،فأضحت
تخشى عواقب انسحابها من قيادة العالم.
ً
لــو ّ
تأملنا حــال الـتـجــارة مـثــا ،سنجد أنــه فــي عام
 ،2018بلغ حجم عجز تجارة السلع للواليات املتحدة
مع الصني  419مليار دوالر ،مما يمثل وحده %48
من الفجوة التجارية الضخمة التي تبلغ  879مليار
دوالر .األمر الذي ّ
يعد نقطة كاشفة في خضم هذا
الجدال ،بل ّ
تعد هذه املسألة السبب وراء ما ّ
يسميه
الرئيس األميركي دونالد ترامب «مذبحة» خسارة
الوظائف وضغوط األجور.
غير أن الشيء الذي لن يعترف به ترامب ـ وغيره من
غالبية الساسة األميركيني ـ هو أن الواليات املتحدة
ّ
سجلت عجزًا تجاريًا مع  102دولة في عام ،2018
ً
ّ
ما يعكس نقصًا هائال في االدخــار املحلي ،يرجع
بدرجة كبيرة إلى أوجه العجز املتهورة في امليزانية،
التي ال يوافق عليها إال الكونغرس والرئيس .كما أن
أحدًا ال يعترف بتشوهات سالسل العرض ،الناشئة
عن املدخالت التي تسهم بها دول أخــرى وإن كان
يتم تجميعها وشحنها من الصني ،إذ تتسبب هذه
الـتـشــوهــات فــي مـفــاقـمــة اخ ـتــال امل ـي ــزان الـتـجــاري
ب ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وال ـص ــن بـنـسـبــة تـصــل إلــى
 %40-35حسب التقديرات ،ناهيك عن االقتصاد
ّ
الكلي األســاســي والـكـفــاءات الـجــديــدة مــن ّ
منصات
اإلنـتــاج العاملية التي تفيد املستهلكني األميركيني.
من الواضح إذًا أن الذم في الصني بوصفها العقبة
الكبرى التي تحول دون استعادة العظمة األميركية
أسهل كثيرًا.
بعد ذلك دعونا ّ
نتأمل قضية سرقة امللكية الفكرية.
إن ســرقــة ال ـصــن مـلـكـيــات فـكــريــة أمـيــركـيــة تـقـ ّـدر
بمئات املليارات من الدوالرات كل عام باتت «حقيقة»
مقبولة اآلن ،مما ّ
يوجه طعنة إلى قلب براعة اإلبداع
في أميركا .ففي عام  ،2017كلفت سرقة امللكيات
الفكرية االقـتـصــاد األمـيــركــي مــا ي ـتــراوح بــن 225
و 600مليار دوالر ،وفقًا ملا يسمى باللجنة املعنية
بسرقة امللكيات الفكرية األميركية ،التي ّ
تعد املصدر
املقبول ّ
الدعاء كهذا.
وبغض النظر عــن الـفــارق الكبير غير املعقول بني
الرقمني الواردين بمثل هذا التقدير ،تعتمد األرقــام
على دليل ضعيف مستمد من ممارسات «النمذجة
بــالــوكــالــة» املـشـبــوهــة ال ـتــي ت ـحــاول االس ـت ـفــادة من
األسرار التجارية املسروقة من خالل أنشطة َّ
مجرمة
كتهريب امل ـخــدرات ،والـفـســاد ،واالحـتـيــال الوظيفي
والتدفقات املالية غير املشروعة .أما الجزء الخاص
بالصني من هذه السرقة املزعومة فنعرفه من خالل
بيانات إدارة الجمارك وحماية الـحــدود األميركية،
ال ـتــي أب ـل ـغــت ف ــي ع ــام  2015ع ــن م ـض ـبــوطــات من
السلع املزيفة واملقرصنة بقيمة إجمالية تبلغ 1.35
مليار دوالر .وتقوم نماذج أخرى على نفس القدر

من الريبة ّبحساب هذا املبلغ الصغير ضمن تقدير
تخميني كــلــي لـلـســرقــات ال ـتــي تـتـكـبــدهــا الــواليــات
املـتـحــدة وتـنـســب  %87مــن اإلج ـمــالــي إل ــى الصني
( %52للبر الرئيسي و %35لهونغ كونغ).
ثــم هـنــاك مسألة التضليل وتشتيت االنـتـبــاه التي
ّ
يؤكد عليها تقرير الفقرة  301الــذي نشره املمثل
التجاري للواليات املتحدة في م ــارس/آذار من عام
 ،2018والذي يوضح املبرر األساسي لفرض رسوم
جمركية على الصني وهو :إجبار الشركات األميركية
على نقل التكنولوجيا لشركائها الصينيني الذين
تربطها بهم مشروعات مشتركة .فالكلمة الرئيسة
هنا وهي «إجبار» توحي بأن الشركات األميركية
البريئة التي تدخل طواعية فــي اتفاقيات تعاقدية
مع نظرائها الصينيني ُت َ
جبر على تسليم التقنيات
اململوكة لها مقابل أن تباشر أعمالها في الصني.
ال ش ــك أن امل ـش ــروع ــات املـشـتــركــة تـتـطـلــب بشكل
واض ـ ـ ــح املـ ـش ــارك ــة فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاألش ـخ ــاص
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـت ـجــاريــة وم ـن ـصــات التشغيل
وتصميمات املنتجات .لكن التهمة هنا هي اإلجبار،
مــا يــؤدي بنا إلــى فرضية أن الـشــركــات األميركية
متعددة الجنسيات حمقاء إلى ّ
حد تسليم تقنيات
أساسية مملوكة لها لشركائها الصينيني.
وهـ ــذا م ـث ــال آخ ــر صـ ــادم لــدل ـيــل ظ ـنــي ع ـلــى ادع ــاء
حسي ،إذ يعترف املمثل التجاري األميركي بالفعل
وبشكل ال ُي ّ
صدق في تقرير الفقرة ( 301صفحة
 )19بأنه ال يوجد دليل دامغ لتأكيد تلك «املمارسات
ً
الضمنية» ،وبدال من تقديم مثل هذا الدليل ،نجده ـ
شأنه في ذلك شأن اللجنة املعنية بسرقة امللكيات
الفكرية األميركية ـ يعتمد في دعــواه على عمليات
استقصاء جرت بالوكالة من ِق َبل منظمات تجارية
مـثــل مـجـلــس األع ـم ــال األم ـيــركــي الـصـيـنــي ،والـتــي
يـشـكــو املـسـتـجـيـبــون لـهــا مــن بـعــض االن ــزع ــاج من
تعامل الصني مع تقنياتهم.
كما تصور رواية واشنطن الصني على أنها وحش
قائم على التخطيط املركزي يجلس منفرج الساقني
يـ ــأوي تـحـتــه م ـشــروعــات ضـخـمــة مـمـلــوكــة لـلــدولــة
تتمتع بائتمان تفضيلي ،وإعانات دعم غير عادلة،
وحوافز مرتبطة بسياسات صناعية بالغة األهمية
مثل ُصنع في الصني  2025والــذكــاء االصطناعي
 .2030ناهيك عــن مجموعة كبيرة مــن األدل ــة التي
تبرز سمات ضعف الكفاءة وانخفاض العائد التي
تتصف بها املشروعات الصينية اململوكة للدولة.
ول ـط ــامل ــا م ــورس ــت بــال ـتــأك ـيــد س ـي ــاس ــات صـنــاعـيــة
مشابهة في اليابان وأملانيا وفرنسا وحتى الواليات
امل ـت ـح ــدة .ف ــي ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط ،أصـ ــدر ت ــرام ــب أم ـرًا
تنفيذيًا يعلن تأسيس مبادرة الذكاء االصطناعي،
مــع استكمالها بــإطــار لـتـطــويــر خـطــة عـمــل للذكاء
االصطناعي خالل  120يومًا .وعليه ،ليست الصني
وحدها الحريصة على رفع منزلة االبتكار إلى درجة
سياسة ذات أولوية قومية.
أخيرًا ،هناك قضية التالعب في العملة الصينية التي
عفا عليها الزمن ـ بمعنى الخوف من أن تقوم الصني
بخفض الرنمينبي عمدًا لتحقيق ميزة تنافسية غير
عادلة .لكن عملتها املوزونة تجاريًا على نطاق واسع
ارتفعت أكثر من  %50بالقيمة الحقيقية منذ أواخر
 .2004كما اختفى فائض امليزان الجاري الصيني
الضخم ،كما ُعــرف عنه في السابق .ورغــم ذلــك ،ال
تزال شكاوى املاضي من قضية العملة حية وقائمة،
ما يعطيها أهمية بارزة في املفاوضات الحالية ،وإن
كان يتم الترويج لها لتعقيد الرواية الزائفة فقط.
ً
إجماال ،كانت واشنطن غير دقيقة في التعامل مع
الحقائق وتحليلها والنتائج التي انتهت إليها ،كما
كان العامة من الشعب األميركي ساذجني للغاية في
تقبلهم لهذه الرواية الزائفة .وليس الهدف هنا إنكار
دور الصني في إذكاء التوترات التجارية مع الواليات
املتحدة ،لكن للتأكيد على الحاجة إلى املوضوعية
واألمانة عند توجيه اللوم وتحديد امللوم ،خاصة أن
النزاع الحالي يحمل في طياته مخاطر كثيرة .من
املحزن حقًا أن يكون التركيز على إيجاد كبش فداء
أسهل كثيرًا في الظاهر من مراجعة النفس والنظر
ً
طويال والتأمل في املرآة.
(ترجمة :أيمن السمالوي)
* الرئيس السابق لشركة «مورغان
ستانلي» آسيا وكبير االقتصاديني فيها،
أستاذ محاضر في جامعة «ييل».
** نشر هذا املقال على موقع Project Syndicate
في  26نيسان .2019

