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مقدمة املركز

تدور املقاييس ـ وما زالت ـ يف تقييم تط ُّور الدول ومنوها ،حول مقدار مساهمتها
يف اكتشاف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ،ومدى استخدامها لها ،فرغم الجدل القائم
حول كيفية تق ُّبل الحداثة الفكرية والثقافية من ِقبل دول العامل الثالث ،يتّفق الكل
عىل قبول الحداثة يف وجهها التقني ،ومل نسمع صوتًا مشهو ًدا يغ ّرد خارج الرسب،
ٍ
ومن الذي يجرأ عىل نقد التقنية مع ما أنتجته من خري ٍ
وبركات وتق ّد ٍم للبرشية.
ات
مظلم آخر قام باستنزاف قدرات البرش
لكن لهذا الوجه التقني املرشق وج ًها
ً
والطبيعة ،وكان سب ًبا يف دما ٍر شاملٍ ت ّم االلتفات إليه يف اآلونة األخرية ،فظهرت
جمعياتٌ وتياراتٌ تطالب بالح ّد من تق ّدم التقنيات عىل حساب سالمة الطبيعة
والكون ولصالح الرشكات اإلمربيالية التي ال ه ّم لها سوى الربح املادي اآل ّين.
هذا الكتاب هو خالصة ورقات العمل املشاركة يف مؤمتر (أزمة العامل الحديث)
الذي ُعقد يف ماليزيا عام 1986م من قبل شبكة العامل الثالث ورابطة املستهلكني
يف بينانغ ،وقد حرضه  140باحثًا ومشاركًا من مختلف الدول ،بهدف دراسة أرضار
التقنية الحديثة ومحاولة وضع الحلول واملعالجات والدعوة إىل إحياء التكنولوجيا
الوطنية القدمية.
ونحن إذ نق ّدم هذا الكتاب إىل املكتبة العربية ،نأمل أن نحصل عىل البحوث
املشاركة بشكلٍ كاملٍ ليك نزفّها إىل القارئ العريب الحصيف.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل محمد وآله الطاهرين.
النجف األرشف
ج 1439 1

مقدمة
ِّ

من املسلَّم به عىل نطاقٍ واسعٍ يف يومنا الحايل أ ّن العلم الحديث والتكنولوجيا قد
فشال يف وظيفتهام املأمولة املتمثِّلة بالح ِّد من املشاكل االجتامعية الكربى ،وال س ّيام
يف دول العامل الثالث .قد يُ ُ
جادل كثريون بأ ّن اللو َم ال يق ُع عىل العلم الحديث بح ِّد
ِ
املعاصة وحاالت عدم املساواة التي ُ
تحول دون تحقيق وعد
املؤسسات
ذاته بل عىل َّ
العلم الحديث .بالرغم من ذلك ،توج ُد أدلّ ٌة ُمتزايد ٌة تُفي ُد أ ّن منطق العلم الحديث
وتطبيقاته يُؤ ّديان إىل تكاليف ومخاطر كثري ٍة تُواجه الحضار َة والوجو َد اإلنسا ّين بح ِّد
ذاته .عالو ًة عىل ذلك ،أصبح العل ُم الحديث أدا ًة قويّ ًة بيد العامل الرثي الذي يستغلّه
مع غريه من العوامل االقتصادية واالجتامعية ليُواصل سيطرته عىل العامل الثالث.

دفعت «شبكة العامل الثالث» ()Third World Network
هذه هي الخلفية التي
ْ
و«رابطة املستهلكني يف بينانغ» ( )Consumers’ Association of Penangإىل
ُ
يتناول «أزمة العلم املعارص» يف ترشين الثاين  ،1986وقد جمع
تنظيم مؤمت ٍر دو ٍيل
هذا املؤمتر بني العلامء واألكادمييني والصحفيني والناشطني العاملني عىل الصعيد
الشعبي القادمني من بُلدانٍ عديدة ،حيث بلغ عد ُدهم ُ 140مشاركًا من دو ٍل كالهند،
رسيالنكا ،األرجنتني ،الواليات املتّحدة ،اليابان ،الصني ،وتايالند.
متثّلت إحدى األهداف الرئيسية للمؤمتر ببحث االستخدام املطلق والتأثري
رصيْن باعتبارهام أدا ًة لتطوير العامل الثالث،
الطاغي للعلم والتكنولوجيا املعا َ
بغض النظر عن اختالف
وأحاط هذا االستخدام والتأثري بكافّة بلدان العامل الثالث ِّ
منظوماتها الفكرية وسياساتها وأديانها وثقافاتها .لقد تسبَّب استخدا ُم العلم
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رصيْن كأدا ٍة شامل ٍة وحياديّ ٍة وموضوعي ٍة ظاهريًا يف عد ٍد كبريٍ
والتكنولوجيا املعا َ
من املشاكل يف العامل الثالث ،وإ ّن العلم والتكنولوجيات الحديثة التي ت ّم تطويرها
ُناسب
من نظريات املعرفة الغربية وتعتم ُد عىل تجربتها لديها قواعد داخلية ال ت ُ
احتياجات العامل الثالث.
من األمثلة عىل هذه القواعد الداخلية:
 النظرة الكونية امليكانيكية واملختَ َزلة للعلم الغر ّيب الحديث التي ت ُد ِّم ُر املقارباتالشمولية والبيئية.
املتأصل للعلم الحديث نحو التدمري والعنف ض ّد اإلنسان والطبيعة ،وهذا
 امليل ِّينتج عن نظرته الكونية امليكانيكية.
ُ
 منظوماته اإلدراية االستغاللية وأمناطه االغرتابية يف العمل. عنرصيّته. استخدامه لألمناط االستهالكية املبذِّرة الواضحة.بدل من قيم االستعامل.
 تأكيده عىل قيم التبادل ًمم يُ ِّرب ُر أعامله العنيفة
 ا ّدعائه تب ّني املوضوعية والشمول ّية والحيادية ّواالستغاللية.
يف مؤمتر بينانغ ،متّت مناقشة األبعاد السابقة للعلم الحديث باإلضافة إىل آثارها
عىل العامل الثالث ،ومن بني النتائج التي ت ّم تناولها َو َر َد استنزاف املصادر الطبيعية،
أثر الثورة الخرضاء عىل الزراعة ،استعامل الطاقة ،التعبئة العسكرية املتنامية ،وفقدان
التن ّوع الثقايف والورا ّيث .كذلك ،ب َحثَ املؤمتر يف املصادر الغن ّية للعلوم والتكنولوجيات
األصلية التي ت ّم تطويرها يف العامل الثالث عىل مدى قرونٍ متامدية ،وقد «تخطّى»
وحل مكانها بحيث وصل األمر إىل فقدان الثقة
العل ُم الحديث هذه العلوم األصلية ّ

مقدمة
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بالعلم والتكنولوجيات الوطنية .استشعر أعضا ُء املؤمتر الحاجة املل ّحة يف الوقت
الراهن إىل إعادة استكشاف الرتاث العلمي للعامل الثالث واستخدامه كقاعد ٍة لنو ٍع
يل واإلنساين والبيئي.
من التط ُّور الذي يتض ّم ُن بشكلٍ أكرب الطاب َع الك ّ

ِ
ورشات عملٍ ملناقشة مواضيع وقضايا مح َّددة،
خالل املؤمتر ،انقسم املشاركون يف
ومن هذه الورشات ـ باإلضافة إىل األوراق واملباحثات ـ تولَّت مجموع ٌة من املشاركني
وضْ َع «مرشوع اإلعالن» الذي يُل ِّخ ُص املشاكل املتع ِّددة املذكورة يف املؤمتر ويُق ِّد ُم
اقرت ٍ
احات عملي ٍة لكيفية ُمعالجة هذه املشاكل .نُوقش هذا املرشوع يف اليوم األخري
من املؤمتر ومتَّت املوافقة عليه مع عد ٍد من التعديالت واإلضافات.
يحتوي هذا الكتاب عىل النسخة األخرية من «إعالن املؤمتر» ،وينقس ُم إىل 15
ُ
تتناول املواضيع التالية:
فصل
ً
 الحاجة إىل تطوير نو ٍع من العلم والتكنولوجيا يُ ِناس ُب العامل الثالث.
 وقوع استغالل املصادر الطبيعية للعامل تحت ُمس َّمى التق ُّدم العلمي ،ع ْج ُزالعلم عن تلبية االحتياجات األساسية ألغلبية سكّان العامل ،والروابط الخف ّية بني العلم
والهيمنة االقتصادية عىل العامل الثالث.
 الكيفية التي جرى فيها التق ُّدم العلمي يف املجاالت املختلفة كتخطيط الطاقةواالستهالك ،الزراعة ،الرعاية الصحيّة ،ووسائل االتّصال أدى إىل وضع العامل الثالث
متنام.
تحت سيطرة الدول الرثيّة بشكلٍ ٍ
من أبرز هذه املظاهر:
ـ التعبئة العسكرية وسباق التسلُّح.
ـ العنرصية والتمييز الجنيس يف ميدان العلم.
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ـ النقائص يف املنظومة الحالية للتعليم العلمي والحاجة إىل ربْط العلم بالوقائع
العملية واالجتامعية يف العامل.
ـ الحاجة إىل ترشيد السياسات العلمية الحالية وأساليب اإلدارة من أجل إنشاء
علم وتكنولوجيا يعتمدان عىل نفسهام ،ويتّجهان نحو تلبية الحاجات األساسية ،وال
ٍ
رضان البيئة.
ي ّ

قسم اقرت ٍ
احات
فيام عدا الفصل األول الذي ُيثّل «اإلعالن العام» ،يتض ّم ُن ُّ
كل ٍ
عملي ًة ملا ُيك ُن أو ينبغي فعلُه من أجل ُمعالجة املشاكل العديدة يف العامل اليوم .ال
حل لها جمي ًعا يف ٍ
وقت قصري ولكن ينبغي البدء من مكانٍ
التوص َل إىل ٍّ
ُيكننا أن نأمل ُّ
ما .يتطلّع املشاركون يف املؤمتر إىل أن يُحقِّق هذا اإلعالن خطو ًة أولي ًة وأن يُساعد
شعوب العامل الثالث يف إدراك طبيعة العلم الحديث ليك تُتَّ َخذ اإلجراءات لضامن بقاء
َ
نأمل
وتناغم مع بعضهم البعض والطبيعةُ .
أوالدنا عىل وجه هذه األرض يف حريّ ٍة
ٍ
أيضاً أن يُث َري اإلعالن املزيد من النقاش وأن يُوضِّ ح الحاجة إىل إعادة استكشاف العلوم
األصلية املتع ِّددة يف مجتمعات العامل الثالث وترويجها.
س .م .محمد إدريس،
نسق شبكة العامل الثالث 1988
ُم ِّ

 -1اإلعالن العام

تتجل بأشكا ٍل ُمختلفة ،وترب ُز أوضح
مي ُّر العل ُم الحديث والتكنولوجيا بأزم ٍة حا ّد ٍة ّ
هذه األشكال يف الحواصل النهائية للعلم ِ
املعاص واملنظومات التكنولوجية ،كالتقنيات
واملنتوجات املو َّجهة نحو الدمار واإلتالف واغرتاب الناس عن بعضهم البعض وعن
رسب الغاز يف بوبال  ،وحادثة تشرينوبيل  ،واستنفاد طبقة
الطبيعة .إ ّن حادثة ت ُّ
األوزون ،والقضاء عىل الغابات واملصادر الطبيعية عىل وجه األرض ،هي فقط جز ٌء
من الكوارث البيئية الكربى التي وقعت يف العامل وما زالت تحدثُ اآلن ،وهي كوارث
يقف العلم والتكنولوجيا وراءها بشكلٍ رئييس.
ُ
[[[

[[[

حسنان األوضاع
تتوفّ ُر العديد من األمثلة التي تُفي ُد أ ّن العلم والتكنولوجيا ال يُ ِّ
املادية والروحية لسكّان العامل ،وعىل وجه الخصوص أولئك القاطنني يف العامل
الثالث .عىل سبيل املثال ،إ ّن ما يُس ّمى بالتط ُّورات التكنولوجية كالهندسة البيولوجية
مم يؤ ِّدي إىل
ُ
والحواسيب
قسم كب ًريا من القوة العاملة زائ ًدا عن الحاجةّ ،
تجعل ً
[[[ -كارثة بوبال :وقعت هذه الكارثة ليلة الثالث من كانون األول عام  1984يف مدينة بوبال الهنديّة ،واعتُربت
رسب نحو  45طُ ًنا من غاز  Methyl Isocyanateمن
حينذاك أسوأ كارث ٍة صناعي ٍة يف التاريخ .حدثت الكارثة حينام ت َّ
مصنعٍ للمبيدات تابعٍ للرشكة األمريكية  .Union Carbide Corporationحلّق الغاز يف أرجاء الضواحي املحيطة
باملصنع واملكتظة بالسكّان فقىض اآلالف حتفهم عىل الفور ،وتسبَّبت الحادثة مبوج ٍة من الهلع حيث حاول عرشات
اآلالف الهروب من بوبال .قُدِّرت الحصيلة النهائية للقتىل ما بني  20-15ألف ضحية ،بينام عاىن نصف مليون شخص
من املشكالت التنفسية ،ته ُّيج العيون ،العمى ،وغريها من األمراض الناتجة عن التع ُّرض للغاز السام.
[[[ -كارثة تشرينوبيل :وقعت هذه الحادثة عام  1986يف أوكرانيا ،التي كانت آنذاك جز ًءا من االت ّحاد السوفييتي،
بعض األخصائيني خطأً
رسب اإلشعاعي يف تاريخ الطاقة النووية.
حصلت الكارثة حينام ارتكب ُ
ْ
وهي أسوء حادث ٍة للت ُّ
ٍ
كميات هائلة من املواد
رسب
داخل محطة توليد الطاقة النووية يف تشرينوبيلّ ،
مم تسبَّب بعدّة انفجارات وبت ُّ
شخصا باإلضافة إىل مرض العرشات من ج ّراء اإلشعاع وتويف بعضهم
اإلشعاعية .يف البداية ،تس َّبب الحادث مبرصع ً 32
الحقًا .انترش اإلشعاع فوق أوكرانيا وروسيا ووصل غربًا إىل فرنسا وإيطاليا ول ّوث املاليني من هكتارات الغابات
عمل التنظيف قد لقوا حتفهم من التس ُّمم اإلشعاعي،
واألرايض الزراعية .تُفيد بعض التقارير أ ّن نحو  4000من ّ
وقد ازدادت التشوهات الخلقية بنح ٍو كبري يف أوساط السكّان القاطنني يف املنطقة.
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البطالة وإساءة استغالل املهارات .غال ًبا ما يُفيض العلم األكرث تط ُّو ًرا إىل مشاكل أكرب
ٍ
تقنيات قامئ ٍة عىل كثافة رأس املال ،واالعتامد عىل
وحلو ٍل أقل ،ويؤ ّدي إىل االستناد إىل
مصادر غري وطنية ،وسوء االستعامل الجسيم للموارد البرشية واملادية.
املنتوج النهايئ للعلم هو ليس مصدر القلق الوحيد ،حيثُ يتنامى حال ًيا
ُ
الوعي بوجود خطأٍ
جوهري يف طبيعة العلم املعارص والتكنولوجيا .حتّى يف أه ِّم
ٍ
ُ
املشاريع العلمية كالرياضيات والفيزياء ،ساد ألكرث من عقدين عه ٌد من االلتباسات
قامت تقنياتُ الحمض النووي املؤتلف (Recombinant
املعرفية .يف علم األحياءْ ،
ٍ
ألجناس خطرية من األنواع املمسوخة ـ
 ،)DNAوإمكانية صناعة وإطالق العنان
يل لكابوس فرانكنستاين
وحتّى استنساخ البرش ـ بالتسبُّب بتقريب الوقوع الفع ّ
(.)Frankenstein
يف الفيزياء ،يؤ ِّدي التبسيط ـ وهو املنهج السائد يف العلم الحديث ـ إىل انعدام
املعنى من ناحية ،ومن جه ٍة أخرى يقو ُد عل َم األحياء إىل «الداروينية االجتامعية»
وتحسني النسل التطويري ( .)Eugenicsيف الواقع ،يوج ُد يش ٌء يف ميتافيزيقيا العلم
املعارص والتكنولوجيا ،ويف أسلوب املعرفة والتطبيق ،ويف النمط السائد للتفكري
واالستفسار يقودنا نحو الدمار.
كسعي وراء الحقيقة النق ّية والخالصة
أصبح املفهو ُم الرومانتييك للعلم
ٍ
الدنيوي ويُتاب ُع
و«املوضوعية» ـ حيث يجه ُد العالِ ُم يف عزل ٍة عن الواقع االجتامعي
ّ
ٍ
كل العقبات املستحيلة ـ فكرة
كناسك يسعى إىل فهم حقيق ٍة موضوعي ٍة يف وجه ِّ
عملَه
ال ُيكن الدفاع عنها .يف الواقع ،بعد إجراء األبحاث حول العامل ٍ
لعقد من الزمن ،أصبح
يحتج بعض الفالسفة
واض ًحا أ ّن عملي ًة اجتامعي ًة ُ
تقف وراء تكوين العلم .بالفعلُّ ،
واملؤ ِّرخني أ ّن العلم هو عملي ٌة اجتامعية .تقو ُم القوى االجتامعية العاملة عىل مستوى
املنشآت واالقتصاد العاملي واالقتصاد القومي السيايس باإلضافة إىل املجتمعات
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العلمية بح ِّد ذاتها بتشكيل طابع العلم املعارص والتكنولوجيا ومحتواهام ومنطهام.
يلتز ُم العلامء بش ّد ٍة باملعتقدات وبعض األخالقيات الثقافية التي تدفعهم نحو
تحويل التن ُّوع والتعقيد إىل تناغم .باإلضافة إىل هذا النظام االعتقادي واألخالقيات
الثقافية اللَّذَين يتجليان يف الفرضيات التي يتب ّناها العلامءُ ،
ميتلك العل ُم تركيب ًة
ٍ
كل هذه
ومجموعات تتأل ُّف من الزمالء ،وتجتم ُع ُّ
للقوة ،وأنظم ًة للمكافأة،
العنارص لتضمن االرتباط الوثيق للعلم بالنظام السيايس واالقتصادي واالجتامعي
السائد والظامل يف العامل.
ومتكامل من املرشوع العلمي والتكنولوجي
ً
متأص ًل
تُشك ُِّل السيطرة والتحكُّم جز ًءا ِّ
الحايل ،وتكم ُن هذه املفاهيم يف صميم املنهج العلمي والعملية الحالية املتمثِّلة
بصناعة العلم وإنشائه .مع ظهور العلم املعارص يف بداية عرص النهضة األوروبية ،ت ّم
التعبري عن أهداف العلم عىل ضوء السيطرة والتحكُّم.
يف ٍ
تام مع الرتاث الفكري لإلسالم والحضارات األخرى التي سعوا إىل إنشاء
تناقض ٍ
فص َل العقل عن
عا ٍمل جديد عليها ،ا ّدعى ُمفكِّرو حركة التنوير يف القرن السابع عرش ْ
القيم ،وأعادوا تعريف العقل بشكلٍ محصو ٍر كعقالني ٍة ُمفيد ٍة ،إال أ ّن هذه العقالنية
خلف قنا ٍع من الحياد املوضوعي.
تُخبّئ ِقيَ َمها الحقيقية املتمثّلة بالتحكُّم والسيطرة َ
ُ
يعرتف بوجود القيم «غري علمي» ،وأصبح
أي شكلٍ من التعقُّل
بالتايل ،ت ّم اعتبار ّ
العقل هو النمط السائد للمعرفة الذي يُقيص جميع البدائل األخرى .تب ّدل مفهوم
السيطرة عىل الطبيعة والتحكُّم بها تدريج ًيا ليتح ّول إىل السيطرة عىل الشعوب غري
األوروبية والتحكُّم بها من خالل املنهج العلمي والعقالنية الطوليّة املندرجة فيه ،وقد
تط ّور املرشو ُع العلمي والتكنولوجي الحايل ضمن التجربة اإلمربيالية ألوروبا وشامل
أمريكا وتجربة االستعامر يف العامل الثالث.
تتجل أزم ُة العلم يف العامل الثالث أيضً ا ،حيث إ ّن العلم املعارص والتكنولوجيا
ّ

16

أزمة العلم المعاصر

قد قاما بتفكيك مجتمعات هذا العامل ،وتدمري ثقافاته التقليدية ،وإفساد بيئته.
كذلك ،استبدل هذا العلم طريق َة املعرفة املتع ِّددة األبعاد واملبتنية عىل الرتكيب
يف العامل الثالث ،ووضع مكانها منطًا فكريًا مخطّطًا ،تحليل ًيا ،وغري إنساين .قام العل ُم
والتكنولوجيا الغربيَّ ْي بشكلٍ
منهجي بسلْب ُمجتمعات العامل الثالث تحت مس َّمى
ٍ
العقالنية العلمية ،وت ّم هذا األمر عرب الثورة الخرضاء واإلدخال الكثيف لألدوية
ٍ
بحوث حول
الحديثة ،باإلضافة إىل تبديد املوارد الثمينة والنادرة يف سبيل إجراء
مؤشاتٌ
حقو ٍل «عرصيّة» كالطاقة النووية .بالرغم من ذلك ،ال توجد أرقا ٌم أو ّ
تجارب الهندسة االجتامعية
بت بها
عن عدد الضحايا أو املوارد الضائعة التي تسبَّ ْ
ُ
املدفوعة من قبل «خرباء» و«مستشارين» غرب ِّيني يف بالدنا.

ترتسخ جذو ُر العلم والتكنولوجيا إىل ح ِّد اآلن .ال
يف معظم الدول النامية ،مل ّ
ُ
أي عالق ٍة أساسي ٍة مع املشكالت واملوارد املحلية والحاجات
ميتلك العلم أو العلامء َّ
ويحمل
ُ
عقيم ،تقليديًا،
املل ّحة للمجتمع ،وغال ًبا ما يكو ُن العل ُم يف هذه الدول عرض ًياً ،
تنامت منظوم ُة العلم املعارص
عالمات املنتَج الرديء والثانوي .باإلضافة إىل ذلك،
ْ
والتكنولوجيا يف العامل الثالث تحت إرشاف الثقافات العلمية األوروبية التي ازدهرتْ
يف هذه املنطقة .أ ّما قبل سيطرة القوى اإلمربيالية األوروبية ،فقد كانت ُ
متتلك
حضاراتُ العامل الثالث منظوماتها املعرفية ِ
الخاصة بها.
والح َرفية التفصيلية واملتط ِّورة
ّ
لحل
يف شامل أفريقيا وغرب آسيا ،كانت العلوم اإلسالمية ت ُشك ُِّل أه َّم منوذ ٍج ّ
اإلشكاليات ،وال يوجد نظ ٌري لنتاج العلم اإلسالمي منذ القرن السابع حتى القرن الرابع
عرش من حيث النوعية والكم ّية .وضَ َع العلام ُء املسلمون أُ ُسس علم الجرب وحساب
املثلثات ،وقاموا بقياس ُمحيط األرض ،ودرسوا خواص النور والحركة ،وفحصوا الجسد
البرشي ،واكتشفوا الدورة الدموية ،وحصلوا عىل نتائج تُث ُري دهشة املرء من ش ّدة
يدمج
دقّتها .حقّق العلامء املسلمون َّ
كل هذا يف إطا ٍر من التفكري واالستفسار الذي ُ
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املعلومات والقيم يف هيكلٍ ميتافيزيقي ،ومل يتق ّبل هؤالء العلامء طُغيا َن املنهج بل
وتندرج ضمن نسي ٍج
تتطابق مع طبيعة عملية االستفسار
سعوا إىل تطوير مناهج
ُ
ُ
أخالقي ُمح َّدد بوضوح.
ٍ
جل علم
مرتفعات هائلة .نشأ ُّ
يف الحضارة الصينية ،ازدهر العلم ووصل إىل
الحساب من أعامل تشانغ تسانغ ( Chang Ts’angتويف عام  152ق.م) ،وعلم
الهندسة من الدراسة الكالسيكية لوانغ هسياتنغ ( Wang Hsiat’ungتويف 727
ق.م) ،بينام ال يزال ُجهد تشانغ تشيوتشن ( Chang Ch’iu-chienتويف  650ق.م)
يف امليدان الط ّبي موض َع دهشة يف يومنا الحايل.

أ ّما القارة الهندية ،فقد ُعرفت منذ العصور القدمية بتقنياتها الزراعية ،وعلم
السفُن ،والهندسة ،والطبُ .مورست هذه التقنيات
ونسج األقمشة ،وبناء ُ
املعادنْ ،
بشكلٍ واسع يف كافة أنحاء جنوب آسيا وجنوب رشقها حتّى القرن الثامن عرش ،كام
ّسمت ببساطتها
تؤ ّرخ الروايات األوروبية املتع ِّددة العائدة إىل ذلك العرص ،وقد ات ْ
باإلضافة إىل تط ّورها .عىل سبيل املثال ،يف الفكر الهندي القديمُ ،وجدت نُسخ من
الشاسرتا  Shastraالتي تُل ِّخص املبادئ العلمية األساسية ،وقد أُ ِّسست هذه النسخ
املتع ِّددة عىل قاعد ٍة فلسفي ٍة كانت تُق ّدمها الدرشانات  ،Darshanasوهي املدارس
الفلسفية التي تُح ِّدد ال ُبنية املنطقية واملعرفية واملنهجية للفكر الهندي.
لكل هذه العلوم والفلسفات يف أ ّن العامل هو بح ِّد ذاته مخزن
تَ ث ََّل املبدأُ الهادي ِّ
[[[

الحقيقة ،وأ ّن غاية العلم والتكنولوجيا هي فقط متكني الناس من العيش بسعادة
وص ّحة يف هذا العامل وليس تغيريه والتال ُعب به .تزخ ُر تقاليد جنوب رشق آسيا
بالعديد من األمثلة عىل العلم والتقنيات الوطنية ،ولك ّن العلم والتكنولوجيا الغرب َّي ْي
يتجل هذا الدمار
وحل اإلشكالياتّ .
قد د ّمرا هذه املنظومات املتمحورة حول املعرفة ّ
[[[ -كتب مقدّسة يف الديانة الهندوسية.
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يف إنكار تاريخ العلم وتقنيات الحضارات والثقافات التقليدية ،ويتّخ ُذ كذلك هيئ َة
قمع وتخريب الطب الوطني ،والهندسة املحلية ،أساليب البناء ،ومامرسات الزراعة
والري الصديقة للبيئة.
ّ
مع أخذ الطبيعة التدمريية للعلم املعارص والتكنولوجيا بعني االعتبار ،وحقيقة
يجب عىل دول العامل الثالث
تحكُّم الدول الصناعية والرشكات العاملية بهذه الطبيعةُ ،
صناعة أُسسها الوطنية إلنتاج املعرفة العلمية والتكنولوجية واستخدامها ونرشها.
ويجب إجراء
ينبغي أن تجتمع دول العامل الثالث لتتعاون فيام بينها يف هذا املسعى،
ُ
نقدي لتامم مفهوم انتقال التكنولوجيا وتصدير العلم الغر ّيب.
ٍ
تقييم ٍ
وص ّناع القرار ،والناشطني
ت ُحتِّ ُم الثقافة العلمية الوطنية قيا َم العلامء ،والتقن ِّينيُ ،
يف العامل الثالث بتثمني القيمة الحقيقية للعلم والتقنيات التقليدية .كذلك ،ينبغي
تحديثُ هذه التقنيات واملنظومات الطبية وتطويرها وترويجها ،ويجب أن ت ُشكِّل
أساس تطوير البدائل الوطنية  -ولكن املعارصة متا ًما -للتكنولوجيا ومنظومات
َ
الرعاية الصحية.
فقط حينام يتط ّور العلم والتكنولوجيا من البيئة األخالقية والثقافية ملجتمعات
العامل الثالث ،يُصبح هذا العلم ذا مغ ًزى بالنسبة الحتياجاتنا ومتطلّباتنا ويستطي ُع
التعب َري عن إبداعنا وعبقريتنا الحقيق َّينيُ .يكن للعلم والتكنولوجيا يف العامل الثالث
أن يتط ّورا فقط عرب االعتامد عىل املقوالت واملصطلحات والتقاليد الوطنية يف جميع
امليادين الفكرية والتطبيقية.

-2العلم ،التكنولوجيا ،واملوارد الطبيعية

قبل تع ّرضها للغزو االستعامري ،كانت تُستَخدم موارد العامل الثالث وفق التقنيات
التي تعتم ُد عىل الخربة واملعرفة املحليّة واالستغالل املحدود ،ولكن مع حلول
الطلب الهائل للموارد الطبيعية يف املستعمرات ،سواء كانت هذه
االستعامر برز
ُ
ٍ
ٍ
منتوجات زراعية ،وذلك من أجل تزويد الثورة الصناعية.
غابات أو معادن أو
املوارد
مثّل هذا األمر املرحل َة األوىل من زعزعة استقرار عمل التكنولوجيات املحل ّية ،وقام
بتقويض مصادر مواردها وتسويقها .مل يكن أسلوب االنتقال املبارش للموارد الطبيعية
ٍ
كهدف وطني
أم ًرا ُممك ًنا يف العهد االستعامري ،ولكن مع إدخال عملية «التطوير»
ينبغي تحقيقه مبساعدة التمويل الدويل ،دفعت عملية انتقال املوارد مث َن املدخالت
املستو َر َدة املطلوبة يف عملية التطوير ،وتض ّمنت هذه املدخالت تقديم الخربة
والتكنولوجيات واملع ّدات باإلضافة إىل السلع الكاملية.
التسويق السهل للتكنولوجيات القدمية ومتكني
ال تخد ُم عملية التطوير هذه إال
َ
الدول املتط ِّورة صناع ًيا يف الشامل من الوصول إىل املوارد الطبيعية املوجودة يف
أقىص مناطق دول الجنوب .يف أواخر الستينيات ،أثَّرتْ عملية التطوير عىل الزراعة
يف العامل الثالث من خالل إدخال تكنولوجيات الثورة الخرضاء .أ ّما يف العقود التالية،
فقد تجلَّت هذه العملية يف املزيد من السيطرة غري الدميقراطية عىل األرايض يف
العامل الثالث ،حيث ت ّدخلت التكنولوجيات والتمويل الدويل بشكلٍ كبري يف إدارة
األرض واملياه باإلضافة إىل استغالل الغابات .من جه ٍة أخرى ،تركّز النم ُّو الصناعي
يف الجنوب عىل الصناعات التي تُل ِّوثُ البيئة والتي ت ّم نقلُها من الشامل نفسه،
الذي شهد وع ًيا بيئ ًيا مل يعد يسمح باستمرار هذه الصناعات التي تتض ّمن إنتاج
املنسوجات ،الدباغة ،صناعة املواد الكيميائية الخطرية ،والصناعة النووية.
بالتـايل ،متكّنـت الـدول املتطـ ِّورة صناعيًـا مـن تحقيـق أول ثـور ٍة صناعيـ ٍة مـن
خلال نقـل املـوارد الطبيعيـة مـن املسـتعمرات .يف السـبعينيات تحقّقـت الثـورة
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الصناعيـة الثانيـة التـي أ ّدت إىل الخدمـة االجتامعيـة النظيفـة يف الشمال وتحويـل
املراكـز الصناعيـة الضـا ّرة إىل الجنـوب ،ولغايـة الثامنينيـات تقري ًبـا سـادت مامرسـة
نقـل التكنولوجيـات املؤذيـة .بعـد ذلـك ،ومـع حلـول التكنولوجيـات البيولوجيـة،
بـدأت أحـدث التكنولوجيـات يف الشمال بالوصـول إىل أبعـد قـرى الجنـوب بطريق ٍة
غير مركزيـة وأثبتـت أ ّن املناطـق الصغيرة ال ينبغـي أن تكـون جميلـ ًة بالضرورة.
املتغية برسعة بين التكنولوجيـا واملوارد
بر أنّـه يف هـذا العهد من العالقـة ِّ
نحـ ُن نعت ُ
الطبيعيـة ،يتحتّـم علينـا تحديـد دورنـا.
ُمقرتحات

– هناك حاج ٌة إىل إثارة ر ٍّد حضاري من دول العامل الثالث بُغي َة تطوير
التكنولوجيات التي تُرشّ ُد استخدام املوارد ،وتعزيز السيطرة عىل الهيئات املحل ّية يف
مسألة القرارات املتعلّقة باستخدام املوارد الطبيعية.
يجب توجيه استخدام األرايض واملياه وفق قاعد ٍة ُمستدامة ،وذلك من أجل
– ُ
إشباع الحاجات املحليّة بد ًءا مبتطلّبات أفقر األفراد.
– ينبغي أن يقوم العلامء والحكومات واملجموعات يف العامل الثالث بحامية
محصوالتهم ومواردهم الزراعية املوروثة وحفظها من الخراب.
– ينبغي أن يقوم العامل الثالث بشكلٍ ف ّعال مبعارضة تلقّي التكنولوجيات القدمية
واملل ِّوثة للبيئة تحت مس ّمى التط ُّور االقتصادي وأن يقوم بتشجيع خيارات التط ُّور
ٍ
تكنولوجيات وطن ّية تسرتش ُد استخدام املوارد وال ت ُل ِّوث البيئة.
االقتصادي عرب
– ينبغي تيسري الحصول عىل املوارد واملعلومات حول جميع التكنولوجيات
أي منطقة عىل ٍ
أساس من العدل واإلنصاف ،باإلضافة إىل رضورة التأكُّد
املستخ َدمة يف ِّ
من جميع اآلثار البيئية املحتملة.
يجب أن تزداد ُمشاركة الناس يف اختيار التكنولوجيات وإدارة املوارد الطبيعية
– ُ
بهدف انتقاء التكنولوجيات املراعية للبيئة.

 -3العلم ،انعدام العدالة ،وعدم القدرة عىل تلبية احلاجات األساسية

من خالل تق ّدمه التكنولوجيُ ،
ميتلك العل ُم املعارص القدر َة عىل تلبية االحتياجات
لكل إنسان ،وذلك إذا ت ّم توظيف املنظومات االجتامعية واإلنتاجية بشكلٍ
األساسية ِّ
ُمالئم .تكم ُن املفارقة يف أ ّن أكرث من نصف سكّان العامل (أي ثلثَي شعوب العامل
ٍ
ظروف دون املستوى البرشي ويُح َرمون من أكرث احتياجاتهم
الثالث) يعيشون يف
اإلنسانية األساسية كالطعام والثياب واملأوى .ما يُفا ِق ُم هذه الكارثة هي الحقيقة
التي تُفي ُد أ ّن نفس القدرة التكنولوجية التي س ّهلت الرتكيب غري العاقل للمنتوجات
هي عىل درج ٍة كبري ٍة من الق ّوة بحيث إنها قد فسحت املجال لتدمري نسب ٍة عالي ٍة
ج ًدا من املوارد غري املتج ِّددة يف العامل أو استنزافها .يو ًما بعد يوم ،تستنف ُذ هذه
وتستخرج أعدا ًدا أكرب من املعادن،
القدرة التكنولوجية الهائلة املزيد من الطاقة،
ُ
ٍ
مساحات أكرب من املياه واألرايض والهواء وحتّى طبقة
وتقط ُع أشجا ًرا إضافية ،وتل ّوث
السرتاتوسفري .مع املستويات الحالية من اإلنتاج ،سوف تنتهي العديد من املوارد
األساسية خالل بضعة عقود.
هناك مخزو ٌن محدود من املوارد العاملية املتاحة ،ويف عملية اإلنتاج يُستَ ُ
هلك
قس ٌم من ذلك املخزون سنويًا .إ ّن الناتج القومي اإلجاميل الذي تهت ُّم به كل الدول
القومية يُشك ُِّل مجرد سيول ٍة سنوي ٍة تعتم ُد بشكلٍ كبري عىل املخزون املتاح من املوارد
الطبيعية .حني ينتهي هذا املخزون ،سوف تتوقف السيولة ،ومبا أ ّن معظم املوارد
يقل توفّرها لالستخدام اإلنتاجي
هي غري متج ِّددة فكلّام تع ّرضت لالستنفاذ سوف ّ
يف املستقبل .بتعبريٍ آخر ،كلّام كان الناتج القومي اإلجاميل عال ًيا يف الحارض ،سوف
يقل يف املستقبل وحينها سوف تُستشعر آثار استنفاذ املوارد .بالرغم من ذلك ،يت ُّم
ّ
تام تقري ًبا ،وبالكاد
حذف هذه املعلومة البسيطة واألول ّية من كتب االقتصاد بشكلٍ ٍ
يتواج ُد هذا اله ّم يف ضامئر املخطِّطني والسياسيني الذين يقومون بتصميم مستقبلنا
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والسيطرة عىل حياتنا ،أو يف ضامئر العلامء والتقنيني الذين س ّهلوا االستنفاذ الرسيع
للموارد عرب تط ُّور القدرة التكنولوجية.
التوزيع والسيطرة غري العادلَني عىل موارد العامل

يت ُّم االستخراج واالستخدام الرسيع للموارد بصور ٍة غري متكافئ ٍة من ناحية التحكُّم
واملنافع ،حيث يت ُّم استهالك  80باملئة من املوارد العاملية يف الدول املتط ِّورة بينام
ال يَستهلِ ُك العامل الثالث إال  20باملئة من هذه املوارد فقط ،ويُح ِّدد هذا التوزيع
غري املتساوي طبيع َة السلع التي ينبغي إنتاجها .يتض ّم ُن اإلنتاج يف السوق النخبوية
ٍ
تكنولوجيات متط ِّورة إلنشاء املنتَ َجات ذات التقنية العالية كأجهزة تسجيل
صناع َة
أرشطة الفيديو ،األقراص املضغوطة ،الحواسيب ،السيارات ،والخدمات كاألدوية ذات
التقنية الرفيعة ،الجوالت الخارجية ،وحتى الربامج القانونية للته ُّرب من الرضائب.
يُ ُ
رصف قس ٌم كبري من الناتج القومي اإلجاميل يف العامل املتط ِّور عىل هذه املنافع
االستهالكية أو عىل إنتاج السلع والتكنولوجيات الرأسامل ّية لصناعة هذه املنافع.
يف الوقت نفسه ،يتح ّمل العامل الثالث مسؤولية  20باملئة فقط من املوارد التي
كل عام .مبا أنّه ال يت ّم توزي ُع اإليرادات الوطنية بشكلٍ متساوي،
يت ّم استخدامها ّ
يُستخد ُم قس ٌم كبري من هذه املوارد لصناعة نفس املنتجات االستهالكية ذات التقنية
العالية التي يتمتّ ُع بها العامل املتط ِّور ،وأيضً ا لتصدير التكنولوجيات القامئة عىل كثافة
خص ُص جز ٌء
رأس املال بُغي َة إنتاج هذه املواد االستهالكية
الخاصة بال ُنخب .بالتايل ،يُ َّ
ّ
صغري فقط من املوارد العاملية لصناعة السلع األساسية املطلوبة لبقاء األغلبية الفقرية
الفلحون
يف العامل الثالث ولتصنيع املنتجات الرأساملية البسيطة التي يستخدمها ّ
الفقريون ِ
والحرفيون وأصحاب املشاريع الصناعية الصغرية.
من ّو الشامل عىل حساب الجنوب

يف هذه العملية املستم ّرة من استنفاذ املوارد واستخدامها بنح ٍو غري حصيف،
يكم ُن الباعث األسايس والديناميكيات يف االقتصاد السيايس واملنظومات االجتامعية
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ـ االقتصادية التي تُثري املنافسة بني الرشكات والدول ،إال أ ّن دور العلم والتكنولوجيا
مهم .إذا كان مستوى التكنولوجيا ُمنخفضً ا قد يستم ّر انعدام املساواة إال أ ّن
يبقى ً
درجة استنفاذ املوارد ستكون أقل .يف الواقع ،تتنامى مستوياتُ التكنولوجيا بشكلٍ
رسيع تحت ضغط التنافُس بني الرشكات والبلدان (ليس يف امليادين االقتصادية
فحسب بل أيضً ا يف امليادين العسكرية) ،وبالتايل يجري استنفاذ املوارد برسعة.
باإلضافة إىل ذلك ،تقو ُم القدرة التكنولوجية املتنامية يف العامل املتط ِّور بجعل العامل
وس ُع فجوة انعدام العدالة بني الدول.
الثالث يف أقىص الوراء ّ
مم يُ ِّ
يف العام  ،1980نالت بُلدان الشامل ـ التي تض ُّم ربع سكّان العامل فقط ـ 80
باملئة من الناتج العاملي اإلجاميل ،بينام حصل ثالثة أرباع سكاّن العامل املتواجدون
يف الجنوب عىل  20باملئة من املدخول العاملي فحسب .منذ  ،1980أصبح العاملُ
أبعد عن املساواة .بسبب التجربة االستعامرية ،ما زال يعتم ُد العاملُ الثالث عىل
العامل املتط ِّور يف التجارة والقروض واالستثامرات والتكنولوجيا .خالل السنوات
ٍ
كميات متزايدة من األموال من الجنوب إىل الشامل ،ويف
نقل
القليلة املاضية ،ت ّم ُ
عام  1985وحده ت ّم نقل  74مليار دوالر من العامل الثالث لر ّد القروض ،بينام أخذ
العامل الثالث قروضً ا جديد ًة تبل ُغ  41مليار دوالر ولكن تحتّم عليه دفع  114مليار
دوالر لخدمة الديون .إذا ضممنا تدفُّق األرباح عىل يد الرشكات العاملية يف العامل
رسب رأس املال من هذا العامل ،ونقصان رأس املال لدى املستورِدين يف
الثالث ،وت ُّ
غرب آسيا ،فقد بلغ ُخرسان رأس املال من العامل الثالث يف عام  1985وحده نحو
 240-230مليار دوالر .إذا أضفنا املبلغ البالغ  65مليار دوالر الذي فُقد بسبب
بلغت خسارة
هبوط أمثان املنتجات (وفق تقدير مجلة  ،)The Economistفقد
ْ
العامل الثالث  300مليار دوالر يف سنة واحدة .يف  ،1986ازداد الوضع سوءا ً مع
انهيار أسعار النفط وأسعار السلع األخرى ،وقد ت ّم توقُّع بلوغ الخسارة الكلية إىل
 350-300مليار دوالر .مع أخذ هذا التدفُّق الهائل لألموال من الجنوب إىل الشامل
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بعني االعتبار ،من السخرية مبكان أن نقول بأ ّن الشامل يُق ِّدم املساعدة للجنوب،
أي مساعد ٍة ُمق َّدم ٍة هي مبثابة قطرة من البحر مقارن ًة مع عدد التدفُّقات
حيث إ ّن َّ
الخارجة ،وحتّى هذا الدعم نفسه مرتب ٌط برشوط.
ساهمت قبض ُة الشامل عىل العلم املعارص والتكنولوجيا يف استغالل الضعف
لقد
ْ
االقتصادي للعامل الثالث ،حيث تستخد ُم الدول الرثيّة تقنياتها الصناعية والزراعية
إلنتاج سلعٍ فائضة ال تستطي ُع استهالكها بأجمعها (وهذا جز ٌء من مشكلة التط ُّور
الزائد والتكديس الفائض) ،فتقوم بإلقاء الحبوب الزائدة عن الحاجة أو غريها من
مم يؤ ّدي بأسعار السلع يف العامل الثالث إىل
املحاصيل واملواد يف السوق العاملية ّ
االنهيار ،وبالتايل يت ُّم تخفيض رواتب الفقراء ومعايري عيشهم .لقد س ّهلت التكنولوجيا
الحديثة واملنظومات املعلوماتية عملية توسيع املصارف والرشكات العاملية إىل الدول
النامية وجذبها إىل السوق العاملية بشكلٍ ُمتزايد .بعد غرقه العميق يف السوق
العاملية ،يج ُد العامل الثالث أ ّن الحواجز الجمركية الوقائية التي تضعها البلدان الرثية
تحول دون دخول منتوجاته الصناعية ،ويُ ُ
درك أيضً ا أ ّن الدول الغنيّة قد قامت بتطوير
التكنولوجيات الجديدة خدم ًة ملصالحها الخاصة .عىل سبيل املثال ،قامت هذه الدول
بتخفيض استعاملها ملواد العامل الثالث األولية من خالل إيجاد البدائل واستخدام مواد
ٍ
بهبوط حا ٍّد يف أسعار التصدير والعائدات يف
كل وحدة إنتاج فتسبَّب ذلك
أقل يف ِّ
العامل الثالث يف ٍ
وقت تحتّم عىل هذا العامل تحصيل املزيد من األموال لسداد خدمة
الديون الخارجية.
التط ُّور غري املتساوي يف العامل الثالث

يف دول العامل الثالث ،تتواج ُد نفس الهيكلية غري العادلة عىل املستويات الوطنية
نفس النموذج املتمثّل مبنح
واإلقليمية واملحليّة ،ويتّب ُع الرتكيب الوطني للسلع َ
املتوسطة للطبقة ال ُوسطى ،والسلع
الكامليات للفئة ذات الدخل األعىل ،والسلع
ِّ
السفىل التي ت ُشكِّل  70باملئة من السكّان.
األساسية أو األدىن منها للطبقة ُ
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أسهم مالي ٍة أعىل
يف القطاع التجاري،
تتنافس الرشكات فيام بينها للحصول عىل ٍ
ُ
ليك تستطيع املحافظة عىل األرباح وزيادة حجمها ،وقد تضط ّر الرشكات التي ال
تُحر ُز أربا ًحا كافي ًة إىل اإلغالق أو الدخول تحت سيطرة ُم ٍ
يندمج
نافس أقوى .هكذا،
ُ
وتلعب التكنولوجيا املعارصة
التوسع والنمو يف منظوم ٍة من التنافس بني الرشكات،
ُّ
ُ
التوسع ،حيث يتمثّل ذلك يف السعي وراء أساليب أكرث «غزارةً» إلنتاج
دو ًرا حيويًا يف ُّ
سلعٍ أو مناذج جديدة وتطويرها .وعليه ،يت ُّم توظيف العلم املعارص والتكنولوجيا يف
التوسعية املستميتة للرشكات.
خدمة الحاجة ُّ
توجد رغب ٌة قوي ٌة يف الدول االشرتاكية مبواكبة ُمستوى البلدان الرأساملية الغنيّة
قوي إىل تطوير تكنولوجيا قامئ ٍة عىل
من الناحية االقتصادية والعسكرية ،ويوجد ٌ
ميل ٌ
تتأصل روح النظام الصناعي يف
كثافة رأس املال والسعي وراء النمو األقىص .بالتايلّ ،
كل من الرأساملية واالشرتاكية.
ٍّ
يف العامل الثالث ،تقتفي طبيعة التط ُّور مسار الشامل إال أ ّن تط ّورنا هو غري ُمستقل.
يتّخ ُذ النم ّو هيئ َة استنفاذ املصادر من أجل تصديرها إىل الشامل واستخدام فائض
الصادرات والقروض الخارجية إلنشاء ال ُبنى التحتية املكلِفة واالستثامر يف التكنولوجيا
القامئة عىل كثافة رأس املال التي تعو ُد بالنفع بشكلٍ أسايس عىل الرشكات الكبرية أو
املزارعني ذوي النفوذ.
تقو ُم القطاعات التجارية ـ مبساعدة املوارد املالية واملادية والتكنولوجيا
مم
الرفيعة ـ باخرتاق القطاعات التقليدية الحيوية وغزوها والسيطرة عليهاّ ،
قسم كبريٍ من الناس عن بيوتهم وموارد رزقهم .عىل سبيل املثال،
يتس َّبب بتشتيت ٍ
ٍ
منظومات إنتاجي ٍة صديق ٍة للبيئة
يت ّم استبدال صغار الصيادين الذين يستخدمون
بقوارب ٍ
صيد تجاري ٍة كبري ٍة تُد ِّمر البيئ َة البحرية من خالل الصيد املفرط واستخدام
أصحاب األرايض باستعادة أراضيهم من
املع ّدات ذات األثر التدمريي .كذلك ،يقو ُم
ُ
الخاصة
املزارعني الذين يُنتجون املحاصيل الغذائية ،أو تقوم الحكومة أو الرشكات
ّ
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ٍ
عقارات إلسكان الطبقة ال ُوسطى أو
برشاء هذه األرايض من أجل تحويلها إىل
مناطق تجاري ٍة ح ّر ٍة أو طرقٍ رسيعة.

متتا ُز التكنولوجيات الوطنية يف العامل الثالث عن أمناط «التكنولوجيا املعارصة»
التي تغزونا ،وذلك من خالل أساليب متع ِّدد ٍة كتأمني الوظائف ،التحكُّم الجامعي
أو اإلنتاجي بالتكنولوجيا والعملية اإلنتاجية ،اإلنصاف ،والسالمة البيئية .ولكن يت ُّم
القضاء عىل هذه التكنولوجيات الوطنية تحت تأثري القطاعات التجارية وتهديد
الثقافة االستهالكية التي تحرف األذواق عن الثقافة املحلية لتو ِّجهها نحو الثقافة
واملوضة واملنتجات الغربية .بالتايل ،أ ّدى االنزالق بشكلٍ خاضع إىل منظومة العامل
نتائج كارثي ٍة عىل دول العامل الثالث ،التي يتطلّب مستقبلها من ناحية
ِّ
املتحض إىل َ
التنمية املستدامة االستخدا َم العقالين للموارد يف سبيل التط ّور األصيل لشعوب هذه
الوقت إلعادة توجيه مفاهيم العلم والتكنولوجيا والتط ُّور.
املنطقة .وعليه ،فقد حان
ُ
ُمقرتحات

ُ
حصول إعاد ُة تشكيلٍ راديكايل للنظام العاملي االقتصادي واملايل ليك
– ينبغي
جب العامل املتط ِّور
ت ُوزَّع القوة والرثوة واملدخول االقتصادي عىل نح ٍو أكرث ً
عدل وليك يُ َ
عىل تقليل مستوياته االستهالكية املرتفعة بشكلٍ ال-عقالين .من أجل أن يت ّم هذا
ٍ
كميات
األمر ،ينبغي تقليل مستوى التكنولوجيا الصناعية أيضً ا ،إذ ال حاجة إىل هدر
هائل ٍة من الطاقة واملواد األولية واملوارد املستخ َد َمة إلنتاج سلعٍ فائض ٍة عن الحاجة،
فقط من أجل املحافظة عىل «الطلب الف ّعال» واستمرار اآللة االقتصادية الوحشية.
إذا كانت التكنولوجيا املستَ ْح َسنة ُم ِ
ناسب ًة للعامل الثالث ،فإ ّن رضورتها تزدا ُد كبديلٍ
يستحيل
ُ
لتكنولوجيا العامل املتط ِّور الرفيعة والسلبية من الناحية البيئية واالجتامعية.
مت ِّني تحقيق العامل املتط ِّور لهذا األمر طو ًعا ،بل ينبغي إجباره عىل ذلك إ ّما مدفو ًعا
ٍ
جديد يجمع العامل الثالث عىل غرار منظمة أوبك ( )Opecيف السبعينيات
باتِّحا ٍد
اقتصادي ومادي للمنظومة .ينبغي االلتفات إىل
وأوائل الثامنينيات ،أو عرب انهيا ٍر
ٍ
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أنّه حتى يف العامل املتق ِّدم ،تقو ُم املنظومة االقتصادية الحالية باستغالل بعض األفراد
واملجموعات املحرومة .من ناحي ٍة أخرى ،تستفي ُد ال ُنخب املحلية يف العامل الثالث
بشكلٍ هائلٍ من املنظومة االقتصادية ،ولديها فائد ٌة ُمحقَّق ٌة يف املحافظة عليها.
بالتايل ،من املهم تحقيق التضامن والدعم املتبادل بني األفراد واملجموعات يف العامل
املتق ِّدم والعامل الثالث الذين يقومون بتح ّدي املنظومة االقتصادية الدولية ويسعون
إىل تغيريها.
املستقبل البيئي السليم النو َر يف العامل الثالث .يف العديد من
ُ
– ميكن أن يُبرص
كل واحدة من بُلدانه ،ما زالت توجد مساحات كبرية
مناطق هذا العامل وداخل ِّ
تتواج ُد فيها منظوماتٌ اقتصادي ٌة حيّ ٌة صديق ٌة للبيئة قد فُقدت يف العامل املتط ِّور.
ينبغي أن نُح ِّدد هذه املساحات ونُعيد استكشاف الحكمة التقنية والثقافية يف
منظوماتنا الوطنية التي تتط ّر ُق للزراعة ،والصناعة ،واملسكن ،واملياه ،والرصف
يش تقليدي
الصحي ،والتداوي ،والثقافة .ال نعني يف هذا املجال القبول املطلق ِّ
بكل ٍ
واالعتقاد فائق الشاعرية ٍ
بعهد ذهبي غاب ٍر ينبغي إعادة إحياء جميع أبعاده ،فقد
جعلت املنظومات اإلقطاعية واالستعبادية عىل سبيل املثال الحيا َة شديدة التعقيد يف
املايض .إ ّن العديد من التقنيات واملهارات واألساليب الوطنية التي ما زالت جز ًءا ال
يتج ّزأ من الحياة يف العامل الثالث تتناسب مع التط ّور املستدام وتتناغم مع الطبيعة
واملجتمع ،وينبغي أن تنال هذه املنظومات الوطنية والعلمية االعرت َاف الالزم وأن يت ّم
دعمها وتحسينها لدى الرضورة وحاميتها من الضياع يف «املنظومة املعارصة».
– ينبغي أن تقوم حكومات وشعوب العامل الثالث بتخطّي ه َو َسها بالتكنولوجيات
الحديثة التي تبتل ُع نسب ًة متنامي ًة من األموال الفائضة واالستثامرية ،وأن تتجاوز
هوسها مبشاريع عىل غرار السدود الكهرمائية ،املفاعالت النووية ،والصناعات
َ
الثقيلة التي تخد ُم الحاجات الكاملية .ينبغي أن نُعر َِض عن االهتامم الشديد
باألدوات واملنتجات املعارصة التي ت ّم استحداثها انطالقًا من حاجة العامل املتط ِّور
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إىل التخلُّص من قدراته الفائضة وإشباع الطلب الف ّعال.

ٍ
سياسات ُمناسبة ،وصديق ٍة للبيئة،
– ينبغي أن نُخطِّط ونحارب من أجل تب ّني
وعادل ٍة اجتامعيًا من أجل تلبية االحتياجات كاملياه ،والصحة ،والطعام ،والتعليم،
ٍ
تقنيات زراعي ٍة وصناعي ٍة ُمناسبة ،واألهم من ذلك
نحتاج إىل
وتوفري املعلومات.
ُ
نحتاج إىل وضع أولوياتنا يف ترتيبها الصحيح فيام يتعلّق بأنواع السلع االستهالكية
ُ
ٍ
منتوجات غري
التي ينبغي إنتاجها .ال ُيكننا أن نقبل بـ«تكنولوجيا ُمناسبة» تصنع
ُمناسبة ،وينبغي أن نُكافح من أجل تب ِّني التكنولوجيات املناسبة لتحصيل املنتوجات
املالمئة ،وهي التكنولوجيات واملنتجات اآلمنة واملتينة التي ت ُلبّي االحتياجات
البرشية األساسية وال تُفسد البيئ َة واملوار َد الطبيعية أو تستنفذها.
لعل أصعب بُ ْع ٍد يف هذا الكفاح هو السعي«للقضاء عىل غسيل الدماغ» الذي
– ّ
تع ّرضت له شعوب العامل الثالث عىل أثر قيام العامل املتق ِّدم باخرتاق مجتمعاتنا
ثقافياً ،فربزتْ الحاجة إىل فصل أمناط الحياة والحوافز الشخصية والرتاكيب الطبقية
عن املنظومة الصناعية وقطاعها الدعايئ ومنتوجها الثقايف.
– يف الختام ،بينام ال ُيكن أن ينجح عل ٌم جدي ٌد مبثوثٌ إىل الجامهري إال يف حالة
الزم يف الرتكيبات االجتامعية ،من الصحيح أيضً ا أ ّن التب ُّدل يف
وجود تغيريٍ سابقٍ أو ُم ٍ
ال ُبنية االجتامعية ـ االقتصادية وحدها هو غري ٍ
نظام ُمستدام جديد.
كاف لتطوير ٍ
إ ّن التحكُّم باملوارد وتوزيعها هو ُمح ِّد ٌد حاس ٌم للنظام االجتامعي ،ولك ّن التغيري
يف هذا ال ُبعد فحسب ال يكفي بل قد يؤ ّدي أيضً ا إىل مشاكل ُمشابهة من دون
التوصل إىل فهم حدود املوارد واألبعاد البيئية ،والصح ّية ،واألخالقية ،والثقافية للعلم
ُّ
ٍ
هادف للعلم من دون تغيري املجتمع
تحقيق إصال ٍح
والتكنولوجيا .بالتايل ،ال ُيكن
ُ
ٍ
هادف إال إذا تحقّق تغي ٌري عىل مستوى
األعم ،وال ُيكن إصالح ال ُبنى االجتامعية بنح ٍو
العلم وتطبيقاته املناسبة يف مجال خدمة الناس والتناغم مع الطبيعة.

 -4الروابط بني االقتصاد والعلم املعارص

تس ُري الروابط والعالقات املتبادلة بني العوامل االقتصادية والعلم املعارص يف كال
االت ّجاهني :أي تؤث ِّ ُر العوامل االقتصادية عىل مسار العلم والتكنولوجيا وسياستهام،
ومن ناحي ٍة أخرى يُساع ُد العلم والتكنولوجيا يف تنفيذ الخطط االقتصادية للقوى
املهي ِمنة .فقط من خالل تص ُّور هذه الحلقة ذات االتّجاه الثنايئ ُيكننا التعبري عن
التداعيات الكاملة.
من أجل توضيح النقاش ،تنبغي اإلشار ُة إىل التدخالت الغربية املقلقة يف برامج
ُ
تهدف إىل إدامة السيطرة الغربية .حينام
أبحاث األ ُرز يف جنوب رشق آسيا التي
اقرتب الباحثون املحل ّيون يف األوقات الحاسمة من إجادة إنتاج أنواع املصادر الجينية
املحل ّية التي تستطي ُع زيادة محاصيل األ ُرز بشكلٍ كبري من دون رفْع الطلب عىل
البذور واألسمدة املستو َر َدة ،ت ّم فجأ ًة إيقاف هذه املشاريع تحت الضغط السيايس
ٍ
وكاالت كالبنك العاملي .حينام اعرتض الباحثون والعلامء
وتقديم الحوافز املالية من
الرئيسيون يف العامل الثالث عىل هذا االستسالم املهني ،ت ّم وصمهم بصفة «الجهل
العلمي» وطُردوا من مراكزهم .تُظهر هذه الحوادث بشكلٍ ف ّعال ق ّوة املنشآت
الغربية املالية وجرأتها عىل «العلم والتكنولوجيا» املحل َّي ْي.
ال يُظهر هذا املثال إال النقطة العامة التي تُفي ُد أ ّن السيطرة الغربية االقتصادية
حب العلم والتكنولوجيا الغربيَّني يف عقول ص ّناع السياسة يف
والسياسية قد غرست َّ
أي بدائل صالحة أخرى .يف نفس الوقت ،ال تدع
العامل الثالثّ ،
مم جعلهم غافلني عن ِّ
التكلفة املانعة لتحويل العلم إىل تكنولوجيا مجاالً لخيا ٍر آخر غري تصدير التكنولوجيا
من الغرب .تخد ُم التقنيات الرفيعة والغالية الثمن قطا ًعا صغ ًريا من السكّان الذين
يتواج ُد معظمهم يف املناطق الحرضيّة .من ناحي ٍة أخرى ،يت ّم خداع الحكومات ليك
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عمل هذه التكنولوجيا ،فتُرصف موارد الدول
توفِّر ال ُبنية األساسية املكلِفة التي تُف ِّع ُل َ
مم
عىل هكذا مشاريع ،ويت ُّم اقرتاض املزيد من األموال لتدارك هبوط النقد األجنبي ّ
يزيد من عبء عجز ال َّدين األسايس.
إ ّن تأثري التوزيع العادل للرثوة انطالقًا من الطبيعة «غري الدميقراطية» لهذه
التكنولوجيا هو أكرث فداحةً .كام ظهر يف مناقشة قضايا مثل الثورة الخرضاء والثورة
يتجل أثر التكنولوجيا يف نقل املوارد من األماكن الريفية إىل املناطق
البيضاءّ ،
مم يُع ِّزز العملية الكارثية املتمثِّلة بإفقار سكّان الريف .باإلضافة إىل ذلك،
الحرضية ّ
تتطل َُّب هذه املشاريع ُمد َخ ٍ
الري
الت أجنبية كاألسمدة ،ومبيدات الحرشات ،وآالت ّ
أي مستوى
وهذه بدورها تزي ُد من عبء ال َّدين سن ًة بعد أخرى من دون تقديم ِّ
معقول من البدائل االستريادية.
إ ّن تأثري الهيمنة االقتصادية عىل العلم والكنولوجيا ،وعىل وجه الخصوص يف
ويكن أن يُشار حقًا إىل
مسألة تطوير التكنولوجيا العسكرية ،هو أم ٌر موث ٌَّق جي ًداُ ،
الدول الغربية بـ«املج َّمعات العسكرية الصناعية» .مبا أ ّن أكرث من نصف اإلنفاق يف
الدول الغربية الريادية يُك َّرس لتعزيز هذا ال ُجهد ،فإ ّن تداعيات العلم والتكنولوجيا
الغرب َّي ْي ومراكزهام املتق ِّدمة يف بُلداننا يُث ُري الخوف الكبري ،وال يخد ُم االستعامل الزائد
لهذه التكنولوجيا إال يف زيادة اعتامد دول العامل الثالث عىل الغرب وتبعيتها له.
بكل هذه الروابط وتقديم
إذا كانت الحيا ُة بع ّز ٍة هي الهدف األكرب ،ينبغي اإلملا ُم ِّ
ٍ
ألي إسرتاتيجية عىل هذا املنوال هو
إسرت
اتيجيات لحلّها .إ ّن إحدى الركائز األساسية ِّ
املؤسساتية عىل سيطرة الغرب.
ْ
فصل العامل الثالث عن الحركة ِّ
املتأصلة التي تُضفي ّ
يل
كذلك ،ينبغي ابتكا ُر خطّ ٍة لتعزيز الثقة بالقيم الوطنية ليك يزدهر اإلبداع املح ّ
ويتط ّور ل ُيصبح أسلوبًا أهم ملعرفة الطبيعة واالنتفاع بها ،وينغي أن ال ميتلك هذا
األسلوب خصائص العلم والتكنولوجيا الغرب َّي ْي التي تؤ ِّدي إىل اغرتاب الناس وت ُج ِّر ُد
اإلنسانية عنهم ومتنع املساوة.
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ُمقرتحات

– ينبغي زياد ُة الوعي بالروابط بني القوى االقتصادية وعملية العلم والتكنولوجيا،
وهذا يشمل:
رفض توسعة
ويكن ُ
ـ معرفة ميزان ّيات البحث العسكري واملستفيد املقصودُ ،
هذه املشاريع/الهبات من خالل تحريك الرأي العام.
ـ تحديد املشاريع الرفيعة املستوى واملتط ِّورة تكنولوجيًا التي ال تعو ُد بالنفع
الكبري عىل الجامهري بل تُساه ُم يف تعزيز التكنولوجيا الغربية يف بُلدان العامل الثالث
وتزي ُد الديون املسبِّبة للعجز يف نفس الوقت.
ـ تحديد «األبعاد الخارجية» الرئيسية يف برامج ومشاريع العلم والتكنولوجيا،
وبالتايل ُيكن جعل تلك الربامج واملشاريع التي تتطلّب االقرتاض املفرط أو تتس ّب ُب
بإدامة الظلم أهدافًا لالحتجاج العام.

املؤسسات العلمية والتكنولوجية الصانعة
ـ إدخال العلامء السياسيني املوثوقني إىل َّ
يل لهذه السياسات.
للسياسة ليك يُساعدوا يف تفسري األثر الك ّ
عدل يف «معرفة الطبيعة واالنتفاع
ـ الرشوع بإجراء الدراسات لرسم أساليب أكرث ً
ويث ُِّل ن ْق ُد العلم والتكنولوجيا الغرب َّيني مق ِّدم ًة رضوري ًة لهذه امله ّمة.
بها»ُ ،
أي
ـ اتّباع أساليب إدخال املفهوم النقدي لالستخدام «املستدام» للموارد عىل ِّ
منوذ ٍج صادر بهدف «معرفة الطبيعة واالنتفاع بها».

-5العلم وخماطر التكنولوجيا
ُ

مع التزايد املدهش يف الكوارث الناجمة عن التكنولوجيا املتط ِّورة يف جميع
أنحاء العامل ،ت ّم التساؤل بجديّ ٍة عن مصداقية العلم املعارص .لقد وقعت هذه
الكوارث أيضً ا يف ال ُبلدان الشيوعية والرأساملية وما يُس ّمى بالدول املتط ِّورة والنامية
تعكس هذه الكوارث
رصيْن.
ُ
التي يعتربها الناس متّصل ًة بالعلم والتكنولوجيا املعا َ
بش ّدة األزمة الكامنة يف املنظومة العلمية التي تنامت يف القرن السابع عرش وبدأت
تظه ُر محدودياتها الخطرية يف يومنا الحايل.
رب الغــاز يف مدينــة بوبــال الهنديــة ،والحادثة
أصبحــت املــآيس التاليــة ككارثــة تـ ُّ
النوويــة يف جزيــرة الثــاث أميــال ( )Three Mile Islandيف الواليات املتّحدة ،وانفجار
تشــرنوبيل النــووي يف االتّحــاد الســوفييتي ،وتحطُّــم م ّكــوك الفضــاء تشــالنجر يف
ـي اعتــال ال ُّنخــاع والعصــب البــري شــبه الحــاد وميناماتا
الواليــات املتحــدة ،وكارثتـ ّ
يف اليابــان ،وتلويــث رشكات  Sandozو  Ciba-Geigyلنهــر الرايــن ،أصبحــت كلّهــا
[[[

[[[

[[[

[[[

[[[

[[[ -وقعت يف العام  1979سلسل ٌة من األخطاء امليكانيكية والبرشية يف محطة الطاقة النووية «جزيرة األميال
الثالث» يف والية بنسليفانيا األمريكية وت ُع ُّد أسوء حادثة نووية تجارية يف التاريخ األمرييك .تسبّبت هذه الحادثة
بانصها ٍر جزيئ أدّى إىل إطالق غازات إشعاعية خطرية إىل الجو.
[[[ -كارثة تشالنجر :يف  28كانون الثاين عام  ،1986تحطّم مكّوك الفضاء األمرييك «تشالنجر» بعد  73ثانية من اإلقالع ممّ
أدّى إىل مقتل جميع أفراد طاقم املكّوك الذين بلغ عددهم سبعة.
ٍ
بكميات كبرية يف خليج ميناماتا يف
[[[ -كارثة ميناماتا :وقعت هذه الكارثة حني قامت إحدى الرشكات برمي الزئبق
اليابان .تل ّوثت األسامك ،وحينام اصطادها الناس وتناولوها أُصيبوا باملرض .بدأت آثار هذه الكارثة بالظهور يف العام
 1956وبلغت حصيلة الضحايا  900وت ّم تأكيد معاناة  2265شخص بشكلٍ مبارش من التس ّمم بالزئبق .تجد ُر اإلشارة إىل
تفش املرض تقريباً ،اشتُبِه بوقوف تلك الرشكة وراء الكارثة ولكن ُمنع توجيه النقد ضدّها ألنّها كانت إحدى
أنّه منذ بدء ّ
ٍ
وسيايس كبري حتى عىل مستوى الحكومة الوطنية.
اقتصادي
ذ
بنفو
ع
ت
تتم
وكانت
الرئيسية
الدوائر املوظِّفة
ٍ
ّ
ٍ
حريق هائل يف مصنع  Sandozالكيميايئ قرب مدينة بازل
[[[ -يف األول من ترشين الثاين عام  ،1986وقع
ٌ
رسبت أطنا ٌن من املواد الكيميائية السا ّمة إىل نهر الراين املجاور وصبغته باللون األحمر.
السويرسية فت َّ
اعرتفت رشكة  Ciba-Geigyالسويرسية الكيميائية بأنّها قد قامت
[[[ -بعد عدّة أيام من حريق مصنع ،Sandoz
ْ
ٍ
ساعات فقط من وقوع حريق .Sandoz
عىل وجه الخطأ بإطالق  900ط ّناً من مبيدات الحرشات إىل نهر الراين قبل
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نقــاط تحـ ُّو ٍل يف مســار خيبــة األمــل الشــعبية بالعلــم املعــارص.
بشكلٍ أوضح ،يت ُّم ربط العلم بالعنف أكرث من ربطه بالكوارث الصناعية .عىل
عسكري
سبيل املثال ،ساهم العل ُم يف الحرب الفيتنامية بشكلٍ وثيقٍ يف تعزيز برنام ٍج
ٍ
سافلٍ اعتمد عىل استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية التي أ ّدت إىل تدمري متام
البيئة الحيّة للشعب الفيتنامي.

بالرغم من فظاعة هذه األحداث ونتائجها ،إال أنّها ال ت ُشبه تلك الناتجة عن
التحالف الف ّعال بني العلم املعارص وصناعة األسلحة النووية والتسابق للحصول عليها.
املتأصل يف هذه الرتسانة فقط ألنّها مل تُستَخدم
ال ينبغي التقليل من ش ّدة العنف
ِّ
بعد ،وهذا املثال يوضِّ ُح بشكلٍ إضايف تو ُّرط العلم املعارص بشكلٍ يومي وأكرث كثاف ًة يف
التحسني املستمر لهذه األسلحة التي تُفرط يف القتل .مع توسيع العلم والتكنولوجيا
رصين ليشمال العامل الثالث ،انتقلت نوب ُة الجنون هذه إىل حكومات هذا العامل
املعا َ
وتجلّت يف العلم الذي يدعمونه .وعليه ،من الواضح أ ّن العلم املعارص قد أصبح
املصدر األسايس للعنف الف ّعال ضد البرشية وجميع الكائنات الح ّية يف يومنا الحايل.
ال ُيكن اعتبا ُر صلة العلم بالعنف التي ذكرناها آنفًا ذات طبيع ٍة عرضية أل ّن
الكوارث الصناعية ال تق ُع مصادفةً .وعليه ،ال ينبغي أن يدور النقاش حول عدم
السلم.
الحاجة إىل اإلشارة إىل وحشية الحروب إلدانة األنشطة العلمية يف أوقات ِّ
لقد أدرك سكّا ُن العامل الثالث وجو َد ٍ
رئييس بني العلم املعارص واستقرار جميع
تناقض
ٍ
املنظومات الح ّية واملحافظة عليها ،وبني العلم املعارص والدميقراطية .نحن نعت ُرب أ ّن
مفهوم العلم بح ِّد ذاته ينبغي أن يكون متح ِّر ًرا عن الهيمنة الدميقراطية التي كانت
مسؤول ًة عن أكرث العنف املنسوب إىل املنظومة العلمية يف املايض.
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ُمقرتحات

– ينبغي أن تخض َع الوحداتُ الصناعية الكبرية وذات التقنية العالية إىل اإلجامع
كل مكانٍ حول العامل دعم املعارضة املو َّجهة
الدميقراطي يف جميع البُلدان ،ويجب يف ِّ
ض ّد العلم املفروض بطريق ٍة غري دميقراطية.
– يجب أن تقوم الحكومات يف الدول املتط ِّورة بس ِّن الترشيعات التي متن ُع تصدير
املنتجات والصناعات الخطرية املحظورة إىل الدول األخرى.
– يتحتّم عىل دول العامل الثالث التعاون فيام بينها لتقوية قدرتها عىل التحكّم
باسترياد الصناعات واملنتجات الخطرية ومراقبتها وتنظيمها .كذلك ،ينبغي س ّن
القوانني لضامنة:
ـ تساوي املعايري الصحية املهنية مع املعايري املوجودة يف الدول الصناعية.
ـ السيطرة املناسبة عىل األنواع املختلفة من التل ُّوث والتدهور البيئي.
ـ عدم السامح بدخول املنتجات الخطرية إىل البالد.
– ينبغي أن تقوم حكومات العامل الثالث بتقديم الدعم السيايس لألفكار
واملؤسسات التي تستفي ُد من العلم والتكنولوجيا غري الغربيَّ ْي.
والعمليات
ّ
– يجب أن تقوم حكومات العامل الثالث بتجميع املوارد وتوحيد الجهود للتعامل
بحزم مع املسؤولني عن كوارث التكنولوجيا الرفيعة.
ٍ

– ينبغي أن تقوم هذه الحكومات بجمع مليار دوالر لالعتناء بضحايا العلم
املعارص وكوارث التكنولوجيا الرفيعة ،وأن يُرصف هذا املبلغ أيضاً عىل ضحايا العامل
األول والثاين .كذلك ،ينبغي عىل الرشكات العاملية املسؤولة عن هذه الكوارث أن
تُق ِّدم املساهمة املالية إىل هذا الصندوق.

العنرصي
والتمييز
العلم
ُ
ّ
ُ -6

العرقي أو عدم املساواة يف الفرص
ينطوي التميي ُز العنرصي عىل أكرث من التحيُّز
ّ
فرتض بأنّه أكرث املشاريع البرشية موضوعي ًة
إذ إنّه جز ٌء ال يتجزأ من العلم الذي يُ ُ
و«حيادية» .لقد غدتْ الدالالتُ العنرصية يف الجدال الدائر حول مع ّدل الذكاء التي
أثارها آيزنك ( )Eysneckوجينسون ( )Jensonمشهور ًة يف يومنا الحايل ،وكذلك
األبحاث الراهنة التي اضطلع بها العالِم البيولوجي-االجتامعي إدوارد ويلسون
مفهوم عن البرشية
( .)Edward Wilsonتسعى البيولوجيا االجتامعية إىل ترويج
ٍ
متأصل ٍة يف جينات بعض املجموعات العرقية واالجتامعية ،ويبدو
يرى وجو َد دون ّي ٍة ِّ
اض عنه يف أوائل الثالثينيات – سوف
أ ّن مبحث تحسني ال َّنسل – وهو «عل ٌم» ت ّم اإلعر ُ
تأسيس ٍ
بنوك تحتوي عىل الحيوانات املنويّة
يعود إىل الظهور مجد ًدا .لقد ت َّم بالفعل
ُ
ٍ
إنجاب ذريّ ٍة حائز ٍة عىل نو ٍع من النقاء العرقي
ألناس يُع ّدون أسمى فكريًا ،ومن يو ُّد
َ
ُ
وميتلك الوسائل لتحقيق ذلك سوف يُصبح بإمكانه الحصول عىل الحيوانات
والفكري
املنويّة املناسبة يف املستقبل القريب .كذلك ،أصبحت تقنياتُ الحمض النووي املعاد
الرتكيب عىل وشك استنساخ البرش ،حيث إ ّن العلم لديه عادة تحويل األمور الخيالية
يف الحارض إىل الواقع يف املستقبل.
العنرصي عىل مستوى تدريس العلوم
التمييز
ّ

يت ُّم إدخال التمييز العنرصي ُمب ِّك ًرا يف عملية تدريس العلوم يف املرحلة الثانوية،
حيث إ ّن املنهج التعليمي السائد يف الغرب ،والذي تب ّنته معظم ال ُبلدان إىل ح ِّد
ُ
الطلب ليأخذوا أدوا ًرا ُمستقبلي ًة ُمح َّدد ًة يف سوق العمل
تصنيف ّ
يستهدف
اآلن،
َ
الرأساملية .بالرغم من أ ّن جميع التالميذ لديهم القدرة عىل التعلُّم ،إال أ ّن هذه
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القدرة تعتم ُد بشكلٍ جز ٍيئ عىل خلفياتهم الثقافية املختلفة .تقو ُم ال ُبنية التعليمية
الطلب باألساس معهم
التنافس ّية واألنانية بتوسيع فجوة االختالفات التي يجل ُبها ّ
من منازلهم ،حيث إنّها تُص ّنفهم وفق ثقافة «العرق» والطبقة االجتامعية والجنس.
باإلضافة إىل ذلك ،تُساهم أحكام األساتذة املسبَقَة (الالواعية غالبًا) يف التأثري عىل
خيارات التالميذ يف انتقاء املواد واملستويات الدراسية.
بالتايل ،تُح ِّد ُد املامرسات املدرسية وإجراءات االختبار الرسمية أ ّن العديد من
التالميذ لديهم «قدر ٌة ضعيفةٌ» ألنّهم ال يستطيعون – أو ال يُريدون – الخضوع
تنخفض آمال هؤالء األفراد وترب ُز
للمعايري التي تضعها املدارس «للنجاح» .بالتايل،
ُ
تتجل يف القدرة
التسلسالت الوظيفية كنتيج ٍة طبيعي ٍة لالختالفات «العنرصية» التي ّ
واالجتهاد وما إىل ذلك.
التميي ُز العنرصي يف استعامل التكنولوجيا
وخصوصا يف الغرب ،ت ُ
ُحال املجموعات الثقافية التي
يف العديد من أماكن العمل
ً
ُوص ُم بـ«قدر ٍة متدنِّي ٍة» إىل أسوء األعامل والوظائف ،وقد ع ّزز العل ُم والتكنولوجيا
ت َ
الخاد َم ْي للقوة الرأساملية من هذا االستغالل .عىل سبيل املثال ،ت ِع ُدنا صناعة
ِ
«املستبدلة لليد العاملة»،
اإللكرتونيات الدقيقة بالحصول عىل كامل منافع األجهزة
إال أنّها تتسبَّ ُب بتسخري البعض وحرمان اآلخرين من العمل .يف الغرب ،تقو ُم هذه
الصناعة بإحداث قو ٍة عامل ٍة ذات مستويَّني ،حيث يبقى املهاجرون من العامل الثالث
وأوالدهم يف املستوى األسفل .أ ّما يف الواليات املتّحدة ،فيقو ُم اإلنتاج الكبري للدوائر
العمل
اإللكرتونية املتكاملة – التي تعتم ُد متا ُم العملية الصناعية عليها – بتخصيص ّ
أقل األجور وتُشكِّل أكرب األخطار.
اآلسيويني والالتينيني يف الوظائف التي تق ِّد ُم َّ
باإلضافة إىل ذلك ،قامت الرشكاتُ الغربية العاملية بتصدير ذلك النموذج مع
إجراءاته الكيميائية الخطرية التي ال تستويف التداب َري االحتياطية الغربية للصحة
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تنافست حكوماتُ جنوب رشق آسيا بحامس ٍة
والسالمة .خدم ًة لهذه الرشكات،
ْ
لتوفري أكرث الظروف جاذبي ًة لهذه الرشكات الستغالل أوطان تلك الحكومات .ال تقو ُم
املنطقة التجارية الحرة ( )Free Trade Zoneيف والية بينانغ املاليزية بتوظيف
السكّان املحليِّني العاطلني عن العمل ،بل تُوظ ُِّف بشكلٍ
أسايس النسا َء املاليزيات
ٍ
الريفيات اللوايت يت ُّم التحكُّم بتقاليده ّن الثقافية من أجل احرتام األفراد املتسلِّطني
الذين يفرضون االنضبا َط الصارم يف املصانع ،ويت ُّم ترسي ُخ هذا االحرتام عرب قيو ٍد
أي لوازم ف ّعالة لحامية ص ّحة
قانوني ٍة عىل ِّ
العمل يف ِّ
حق ّ
رص الصفوف .مع غياب ِّ
يصبح العدي ُد من األفراد عاطلني عن العمل بعد بضعة سنوات.
العمل وسالمتهم،
ّ
ُ
بالتايل ،تحت ُمس ّمى توفري فرص العمل ،تُب ِّد ُد حكوماتُ العامل الثالث موار َد بالدها
بالتعاون مع الرشكات العاملية.
ُمقرتحات

– ينبغي أن تقف املدارس بوجه الصور النمطية العنرصية من خالل األساليب التالية:
ـ محتوى املواد الدراسية :ينبغي أن ال تتك ّرر يف املواد العلمية ا ّدعاءات بعض
ٍ
بدل من ذلك ،ينبغي أن
«اختالفات عرقية» استنا ًدا إىل الجيناتً .
العلامء عىل وجود
تؤكِّد هذه املواد عىل توفُّر الدليل العلمي الذي ينفي وجود «األعراق» املتم ِّيزة .أ ّما
مفهوم ُمبتَ َك ٍر من
الطلب أ ّن «العرق» هو مج َّر ُد
املواد التاريخية ،فينبغي أن تُفهِم ّ
ٍ
قبل البُلدان اإلمربيالية لتربير إبادة «األعراق األدىن» أو استغاللها.

ـ بُنية التعليم :من أجل تفادي التصنيف «القدرايت» ،ينبغي أن يقوم عل ُم
أصول الرتبية بالتقليل من شأن التطبيقات املدرسية املعت ِمدة عىل الحفظ والتدوين
بدل من ذلك عىل التطبيقات املست ِندة إىل النقاش
الرسيع للمالحظات وأن يُركِّز ً
حل املعضالت .أ ّما تقييم التالميذ ،فينبغي أ ّن يقلِّل من التأكيد
الجامعي والتعاون يف ِّ
بدل من ذلك عىل التقييم
عىل االمتحانات التنافسية ذات الوقت املح َّدد ،والرتكيز ً
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الجامعي لكيفية مساعدة التالميذ لبعضهم البعض يف عملية االكتساب املعريف.
ـ االختالفات الثقافية :ينبغي أن تُحافظ املدارس عىل احرتامها للخلفيات الثقافية
الطلب عىل الكيفية التي تشكّلت
لجميع التالميذ ،ويف نفس الوقت ينغبي أن تُع ِّرف ّ
من خاللها الثقافات عرب التاريخ.
– كذلك ،ينبغي أن تُبذَل الجهود للتغلُّب عىل قدرة أرباب األعامل عىل التالعب
باالختالفات الثقافية بُغية التفريق بني ال ُع ّمل واالستغالل املكثّف ألولئك الذين
يُعتربون «أدىن» من غريهم.
ُنسب الوظائف املتدنِّية (املنخفضة األجر/الخطرية) إىل مجموع ٍة ثقافي ٍة
– حيثام ت َ
ُمح َّددة ،ينبغي أن ت ُبذَل الجهود لتحسني تلك الوظائف وإزالة تلك السمة.

العمل
– من أجل تسهيل التضا ُمن ،ينبغي رف ُع جميع القيود املوضوعة عىل ِّ
حق ّ
يف التج ّمع يف النقابات باإلضافة إىل القيود املوضوعة عىل حقِّهم يف التعبري عن
أنفسهم يف املطبوعات أو ضمن املحافل العامة.
ٍ
معلومات ذات صل ٍة بص ّحة
أي
– ينبغي إجبار أرباب األعامل عىل الكشف عن ّ
العمل وسالمتهم.
ّ
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نح الق ّو َة للرجال الغربيِّني
يعتم ُد العل ُم املعارص عىل العالقات غري املتكافئة التي تَ ُ
خلف واجهة النخبة العلمية
ذوي البرشة البيضاء املنتسبني إىل الطبقة
املتوسطةَ .
ِّ
دعم خف ّية تتأل ُّف من النساء اللوايت يجمعن
والتكنولوجية الذكورية ،توج ُد شبك ُة ٍ
املع ّدات ،وينظِّفن املكاتب واملختربات (وهو غال ًبا أم ٌر خط ٌري بح ِّد ذاته) ،ويُوفِّرن
الدعم املادي والعاطفي الذي يُس ِّهل الحياة العلميّة الرفيعة.
الوظيفي الجنيس يف
يُفي ُد موق ُع النساء غري املحظوظ نسبيًا ضمن هذا الفاصل
ّ
ميدان العلم والتكنولوجيا أ ّن لديه ّن القليل من النفوذ يف القرارات املتَّ َخذَة ،ولكن
بالرغم من ذلك ،لعب العلم والتكنولوجيا يف الثامنينيات دو ًرا أكرب يف تشكيل حياة
النساء .بالنسبة للنساء الريفيات ،قد يشمل هذا األمر محاولة التص ّدي إىل أحدث
تجعل عمله ّن قدميًا وغري ف ّعا ٍل أو أكرث صعوبةً؛ أو قد يتعاملن مع
ُ
اآلالت التي
املبيدات الحرشية التي تُع ِّرضه ّن (مع أج ّنته ّن) وعائلته ّن إىل الخطر؛ أو طهي الكتلة
األحيائية ( )biomassذات الدخان الذي ينطوي عىل مخاطر صحية داهمة.
يف العديـد مـن الحـاالت ،تقـو ُم االبتـكارات التكنولوجيـة إ ّمـا بدفْـع النسـاء
ٍ
ُ
إدخال
حـاالت أخـرى ،أ ّدى
بعيـدا ً عـن الحقـول أو جذبهـ ّن إىل املصانـع يف املـدن .يف
مم أث ّر بشـكلٍ
التكنولوجيـا الجديـدة إىل التلـ ُّوث والتدهـور البيئي واسـتنفاد املوارد ّ
رش على ِقـوام البيئـة ،حيـث نشـه ُد على سـبيل املثـال تلويـث املصـادر املائيـة
مبـا ٍ
واقتطـاع الغابـات وتـآكل الرتبـة الفوقيـة .بالرغـم مـن تأث ُّـر نوعيـة عيـش العائلـة
بأكملهـا ،إال أ ّن النسـاء هـ ّن مـن يتح ّملـن وطـأة هـذه املعانـاة.
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الخطط املتح ِّيزة جنس ًيا

ويتول
ّ
يف األوساط الحرضية ،يقو ُم الخرباء العلميون بتخطيط حياة ربّات املنازل،
رصفهن بالرغم من
التقنيون أم َر تصميم بيوته ّن واألدوات املنزلية التي تق ُع تحت ت ُّ
الجهل الكبري لهؤالء التقنيني بحاجات واهتاممات النساء وعدم اكرتاثهم بها .إ ّن
كل من البيئات الريفية والحرضية من املشاكل والكوارث
النساء ه ّن من يُعانني يف ٍّ
التي تصنعها التكنولوجيا ،كالتعامل مع القحط والشُّ ح واملجاعة ،واالهتامم بضحايا
األمراض والحوادث.
كذلك ،ساهمت الخطط املتح ِّيزة جنس ًيا يف مجال املوضة بتخفيض النساء إىل
ُمستوى السلع التي يت ُّم استهالكها ،ويشه ُد الواقع عىل أ ّن ُمعظم ُمص ِّممي ألبسة
النساء هم من رجال العامل املتق ِّدم الذين يقومون بشكلٍ ُمتع َّمد بإبراز جسد املرأة
لصالح املتعة واإلثارة .من ج ّراء الوسائل اإلعالمية ،قلَّدت نسا ُء العامل الثالث هذه
األزياء وقامت بتب ِّنيها ،وغال ًبا ما ت َّم هذا األم ُر عىل حساب ص ّحته ّن وغذائهن .عىل
سبيل املثال ،من املعروف أ ّن النساء العامالت يف مصانع ماليزيا يعمل َن ٍ
لوقت إضايف
ويتنازل َن عن تناول الوجبات ليك يجمعن املال الكايف لرشاء الثياب واألحذية وأدوات
التجميل الجديدة.
استخدا ُم العلم والتكنولوجيا للنساء كحقل تجارب
يقو ُم العلم والتكنولوجيا أيضً ا باقتحام األبعاد الخاصة يف حياة النساء ،حيث تجد
َ
حقول تجارب ويخضعن ألحدث األمناط التكنولوجية
هؤالء ال ِّنسوة أنّهن أضح َني
املتخصصة يف مجال وسائل منع الحمل وتحديد ال َّنسل .عىل سبيل املثال ،ت ّم حقن
ِّ
النساء يف بنغالديش واملجتمعات القبلية يف ساراواك ( )Sarawakبوسيلة منع الحمل
 Depo Proveraمن دون أن يت ّم إعالمه ّن باآلثار السيئة لهذا العقار .تكم ُن املفارقة
يف أ ّن منظمة الصحة العاملية قد أجازت استخدامه يف العامل الثالث ووضعته ضمن
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القامئة النموذجية للعقاقري األساسية بينام هو محظو ٌر يف الواليات املتّحدة وزميبابوي
و ُمق َّي ٌد بش ّدة يف جمهورية أملانيا الفيدرالية وبريطانيا والسويد .بالتايل ،نحثُّ منظمة
الصحة العاملية عىل سحب موافقتها عىل هذا العقار كوسيل ٍة ملنع الحمل يف العامل
الثالث بسبب مخاطره وقيام العديد من الدول بحظره أو التش ُّدد يف تقييد استعامله.
[[[

يقو ُم الرجال بشكلٍ
رئييس بتصميم االخرتاعات يف مجال وسائل منع الحمل –
ٍ
كام يف غريها من االبتكارات – من أجل الربح ،ولقد سلبت الخرب ُة الطب ّية والقوة
حق النساء يف التحكُّم بأجساده ّن .من بني املعامل الطبية التي ت ُج ِّرد
التكنوقراطية َّ
تندرج املراقبة ذات التقنية العالية للحمل وتحديد النسل.
النساء عن إنسانيته ّن،
ُ
عىل سبيل املثال :املراقبة عرب املوجات ما فوق الصوتية ،واملراقبة امليكانيكية لنبضات
الجنني ،واختبار بزل السائل األمنيويس ( .)Amniocentesisتجد ُر اإلشارة إىل أنّه قد
ت ّم استخدا ُم املراقبة عرب املوجات ما فوق الصوتية لتحديد جنس الجنني مام أ ّدى
غال ًبا إىل إجهاض اإلناث يف املجتمعات الذكورية ،وقد ت ّم تعزيز هذا التح ُّيز بشكلٍ
أكرب مع تط ُّور التكنولوجيا البيولوجية يف يومنا الحايل.
إىل جانب هذه األمور ،يت ُّم ترويج األدوية الخطرية كالعقاقري النفسية ،باإلضافة
إىل السجائر والكحول ،ليك تُستَخدم يف أوساط ال ِّنسا ُء كدوا ٍء شاملٍ لجميع مشاكله ّن،
التي غال ًبا ما تنشأُ من ج ّراء التوقُّعات والوظائف التي يُح ِّددها املجتمع له ّن يف
الوقت الراهن .باإلضافة إىل ذلك ،أ َّدت التكنولوجيا الغذائية الحديثة إىل انخفاض
الرضاعة الطبيعية بسبب إدخال الغذاء الصناعي وأطعمة الفطام املكلِفة واملحفوفة
كسب األرباح إىل موت آالف األطفال ومعاناة
باملخاطر يف آنٍ واحد .لقد أ ّدى جنو ُن ْ
املاليني من األوالد وأ ّمهاتهم يف العامل الثالث.
أ ّما يف ميدان وسائل اإلعالم العا ّمة ،فقد ع ّززت الصناعة الدعائية والسينيامئية
[[[ -تجد ُر اإلشارة إىل أنّه يف زمن طباعة هذا الكتاب ،كانت أملانيا ما تز ُال منقسمةً.
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بطريق ٍة ال نظري لها يف التاريخ البرشي من عملية تحويل النساء إىل سلع ،وت ّم
تخفيضه ّن إىل مستوى األدوات الجنسية وضحايا العنف يف جميع أشكاله الخبيثة.
باإلضافة إىل هذه األبعاد املبارشة املرتتِّبة عىل تع ُّرض النساء للعلم والتكنولوجيا،
ت ُ
ُضاف مسألة سحب املوارد لصالح التكنولوجيا العسكرية .ينبغي أن يُعلَم أنّه قد
تحقّق التجنيد وتراكم األسلحة النووية الحديثة يف العامل املتق ِّدم عىل حساب موارد
العامل الثالث ،وأ ّن هذا النهب يؤث ِّر عىل النساء بشكلٍ أسايس .مر ًة أخرى ،يُسيط ُر
ُوافق
الرجال عىل صناعة القرار يف ميدان العلم والتكنولوجيا العسكريَّ ْي بينام ال ت ُ
معظم ال ِّنساء عىل تفاقُم القوة الحربية.
يف يومنا الحايل ،تقو ُم العديد من ال ِّنسوة باالعرتاض عىل القوة املتنامية والخبيثة
لخرباء العلم والتكنولوجيا ،ويتح َّدي َن تحكُّم هؤالء بحياته ّن.
ُمقرتحات

– تقو ُم النساء العامالت – كاللوايت يعمل َن يف صناعة علم اإللكرتونيات الدقيقة
تطبيق أنظم ٍة أكرث رصام ًة عىل مستوى
– بدفع مثن هذه الثورة التكنولوجية .ينبغي
ُ
ظروف عمله ّن (ويشمل ذلك تدابري الصحة والسالمة ،و ُمستلزمات العمل باملناوبة)
حق
العمل (باإلضافة إىل ِّ
وعىل صعيد رواتبه ّن .يجب أن تُ َنح النساء كامل حقوق ّ
العمل) ،وأن يتل َّق َني الدعم من أعضاء النقابات األخرى .يف
االنضامم إىل نقابات ّ
ٍ
ميادين الوظائف األخرى ،يتحتّ ُم عىل النساء املطالبة ٍ
تتناسب مع
وأدوات
بآالت
ُ
حاجاته ّن وأن تكون هذه األدوات مصنوع ًة بشكلٍ مالئم ،وينبغي أ ّن يت ّم ترشيع
القوانني التي تضم ُن تنفي َذ هذا األمر.
– ينبغي أن تقوم الحكومات بس ِّن القوانني التي تحمي كرام َة النساء وأن ال
ٍ
كأدوات جنسي ٍة أو كمرىض أعصاب
يُس َمح لإلعالم والحمالت الدعائية بإظهار النساء
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يف إعالنات العقاقري النفسية وترويج هذا األمر.
– يف عرص الحقوق اإلنجابية ،ينبغي أن تُح ِر َز النساء سيطر ًة أكرب عىل أجساده ّن،
أول حظ َر وسائل الحمل الخطرية التي ُمنع عد ٌد كبريٍ منها يف الغرب كـ
وهذا يتطل ُّب ً
 . Depo Proveraينبغي أيضً ا أن تُك َّرس املوارد لصالح أدوات تحديد النسل املتاحة
وغري الكيميائية ،وال ينبغي أن يت ّم إخضاع النساء بعد اآلن الختبارات الصانعني الذين
يطمعون لكسب األرباح.
يجب أن تحصل النساء عىل ٍ
مزيد من الحرية فيام يتعلّق بظروف الحمل
– ُ
واإلنجاب ،وهذا يستلز ُم تحك ًُّم صار ًما بالتد ُّخالت الطبية والتكنولوجية يف هذه
بدل من أغذية األطفال املص ّنعة .كذلك،
العمليات والتشجيع عىل الرضاعة الطبيعية ً
ينبغي ترشي ُع القوانني لحامية النساء من هذه التكنولوجيات الخطرية.
يجب أن متنع الحكومات أغذي َة األطفال املص َّنعة ،وأن تسمح باستخدامها
– ُ
ٍ
حاالت استثنائي ٍة فقط ،وأن تكون ُمتاح ًة عرب وصفات طبية متا ًما كاملنتجات
يف
الصيدالنية.
– ينبغي تقييد عملية بيع وتسويق السجائر والكحول وأن ت ُفرض عىل هذه
املنتجات رضائب عالية للردع عن استهالكها.

 -8العلم والتعبئة العسكرية

يتنامى يف الكثري من البلدان عد ُد العلامء والتقنيني الذين يستخدمون معرفتهم
العلمية للتدمري ،بينام تتمثّل مسؤولية العلامء الحقيقية يف استعامل معرفتهم
حل املشكالت االجتامعية واالقتصادية
الستصالح حال البرشية .من الواضح أنّه ال ُيكن ُّ
والسياسية يف العامل عرب األساليب العسكرية ،وينبغي أن تقوم جمي ُع الدول بتج ُّنب
لحل النزاعات القامئة ضمن الحدود
اللجوء إىل التهديد باستخدام الق ّوة أو العنف ِّ
ِ
بتواجد ق ّو ٍ
ات عسكري ٍة أجنبي ٍة عىل أراضيها كام
أي دول ٍة
الوطنية .ينبغي أن ال تسمح ُّ
بلد باستخدام ق ّواته املرتزقة ض ّد ٍ
أي ٍ
بلد آخر كام
يف أفغانستان ،وينبغي أن ال يقوم ُّ
هو الحال يف نامبيا ،أنغوال ،املوزمبيق ،وأمريكا ال ُوسطى .بالرغم من ذلك ،ينبغي أن
عتَ ٌف به يف القانون الدويل ،وبالتايل ُ
كل
متتلك ُّ
نذكر أ ّن الدفاع عن الوطن هو مبدأ ُم َ
حق الدفاع عن نفسها ض ّد العدوان الخارجي.
دول ٍة َّ
تتنامى التعبئة العسكرية يف العامل مبع َّد ٍل هائلٍ  ،حيث بلغت النفقاتُ العسكرية
العاملية يف العام  900 1985مليار دوالر  ،ولقد أق ّرت الواليات املتّحدة واالت ّحاد
حرب نووية أل ّن الحضارة
أي ٍ
السوفييتي بشكلٍ رسمي بعدم إمكانية الفوز يف ِّ
ستتد ّمر .تتمث ُّل أخطر سامت السباق نحو التسلُّح يف القدرة التدمريية املتزايدة التي
قد تؤ ِّدي باإلضافة إىل املواجهات العسكرية املحليّة إىل اإلبادة التامة للجنس البرشي،
ولكن مع ذلك ما زالنا نشه ُد استمرا َر صناعة األسلحة النووية.
[[[

نح ُن ال نُواجه خط َر ال ّدمار النووي فحسب بل أيضً ا الدمار البيولوجي والكيميايئ،
حيث إ ّن الكونغرس األمرييك قد ص ّوت لصالح البدء بإنتاج أسلحة غاز األعصاب
[[[ -تجد ُر اإلشارة إىل أ ّن هذا العدد قد ارتفع إىل  1.686مليار يف العام .2016
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الثنايئ ،مام ُيث ُِّل انتهاكًا للمعاهدات الدولية القامئة .ينبغي أن تلتزم جمي ُع الدول
باإلضافة إىل القوى العظمى باالتّفاقيات كربوتوكول جينيف عام  1925وات ّفاقية
كل بلدان العامل تقري ًبا بالتوقيع عىل هذه
األسلحة البيولوجية عام  .1972لقد قامت ُّ
املعاهدات التي تحظ ُر استخدا َم هذه األسلحة ،لكن بالرغم من هذا الحظر قام
العر ُاق باستخدام عد ٍد منها .
[[[

يتمث ُّل االستخدام األسوء للعلم والتكنولوجيا يف العامل الثالث بقيام األنظمة
االستبدادية والنخب املحلية الحاكمة باستعامل األسلحة التي قام العلم والتكنولوجيا
الغرب َّي ْي بتطويرها إلسكات الشعوب واملحافظة عىل ال ُبنى االستغاللية القامئة ،وقد
أ ّدت التعبئة العسكرية املتنامية إىل زيادة عدد األنظمة العسكرية يف العامل الثالث.
تتمثّل الفضيحة الكربى يف املسار التط ُّوري للعامل الثالث بقيام هذه الدول
قسم كبريٍ من مواردها الوطنية وميزانياتها الحالية لرشاء األسلحة ،حيث
باستخدام ٍ
رص ُف هذه الدول
إ ّن بلدان العامل الثالث قد رفعت نفقاتها العسكرية بشكلٍ هائل .ت َ ِ
كل
عىل املجال العسكري ثالث َة أضعاف ما ترصفه عىل املجال الصحي ،ويف مقابل ِّ
طبيب يف العامل الثالث يوجد  25جندي .منذ الحرب العاملية الثانية ،نشبت أعدا ٌد
ٍ
كبري ٌة من الحروب يف العامل الثالث وقىض املاليني نحبهم ،وما يحتاجه العامل اليوم هو
السالم ونهاية التعبئة العسكرية.
ُمقرتحات

حل مشكالت العامل السياسية واالقتصادية واالجتامعية عرب الوسائل
– ال ُيكن ُّ
أي ٍ
بلد آخر ،وهذا األمر
أي دول ٍة بالتد ُّخل عسكريًا يف ِّ
العسكرية ،ويجب أن ال تقوم ُّ
يتضمن عدم إنشاء قواعد عسكرية.
[[[ -يف إشار ٍة إىل استخدام نظام صدّام لهذه األسلحة ض ّد القوات اإليرانية يف الحرب اإليرانية-العراقية وض ّد األكراد
يف مجزرة حلبجة.
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– ينبغي أن تُوقف جميع الدول تبديد املليارات من األموال عىل املجال العسكري
وأن ت ُستخدم األموال والعقول لتلبية الحاجات األساسية ،وهذا ينطبق بشكلٍ خاص
عىل القوى العظمى املسؤولة عن  60باملئة من النفقات العسكرية .ينبغي أن ال تقع
البُلدان النامية يف ف ِّخ رشاء األسلحة أو القبول مبا يُس ّمى « ُمساعدات عسكرية» لقمع
شعوبها أو أن تستع ّد لرص ٍ
اعات عسكري ٍة مع الدول املجاورة.
تجعل
– تتمثّل أخط ُر أبعاد التعبئة العسكرية يف تطوير األسلحة النووية التي ُ
الحرب أدا ًة قابل ًة للتطبيق يف السياسة الخارجية .بالتايل ،ينبغي حثُّ الواليات املتّحدة
عىل إيقاف تجارب األسلحة النووية وإمضاء وثيقة الحظر الشامل للتجربة النووية
كخطو ٍة نحو القضاء عىل جميع األسلحة النووية.
ست إدارة
– ينبغي إيقاف التعبئة العسكرية يف مجال الفضاء الخارجي التي ك ّر ْ
ريغان االهتامم بها بشكلٍ حازم سع ًيا وراء األمل الوهمي املتمثّل بالتف ُّوق العسكري
املطلق .نحن نحثُّ املجتمع العلمي عىل االنضامم إىل العلامء واملهندسني األمريكيني
البالغ عددهم  ،6500الذين قاموا بالتوقيع عىل تع ُّه ٍد لرفض املشاركة يف إجراء
األبحاث حول الحروب الفضائية.
– ينبغي أن يقوم علامء الواليات املتّحدة والفليبني بحثِّ إدارة أكوينو ()Aquino
عىل إلغاء اتّفاقية القواعد العسكرية األمريكية ،وتحويل القواعد لالستخدام السلمي،
وتوجيه الطلب إىل الواليات املتّحدة والدول األخرى بوقف الدعم والتد ُّخل العسكري
يف البالد .يتحتّم عىل حكومات جنوب رشق آسيا أن تجعل املنطقة خالي ًة من األسلحة
أي قواعد عسكرية فيها.
النووية وأن تضمن عدم إنشاء ِّ
– ينبغي أن يتّحد العلامء يف جميع أرجاء العامل للحيلولة دون قيام جنوب أفريقيا
وإرسائيل بالسعي وراء أهدافهام السياسية عرب تكنولوجيتهام العسكرية املتف ِّوقة
والقدرة النووية.
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نطلب من حكومات العامل الثالث االمتنا َع عن تكريس مواردها العلمية
–
ُ
والتكنولوجية واالقتصادية املحدودة لتعزيز برامجها النووية املستمرة .ينبغي أن
بكل معنى الكلمة ،ونُناشد
تُصبح منطقة جنوب آسيا خالي ًة من السالح النووي ِّ
املجتمعات العلمية يف دول العامل الثالث (كالهند ،باكستان ،الربازيل ،األرجنتني،
والصني) لوضع تدابري واقعية لوقف ح ّدة سباق التسلُّح النووي.
– ت ُقلقنا الحرب املستمرة بني إيران والعراق بش ّدة حيث إنّها قد ات ّخذت بُع ًدا
جدي ًدا من ج ّراء قيام العراق باستخدام األسلحة الكيميائية ،وينبغي إيقاف هذا
االستعامل فو ًرا.
ٍ
فوري لقيام فرنسا بإجراء تجارب األسلحة النووية يف املحيط
– نُطالب
بوقف ٍ
أي سفنٍ حربية نووية.
الهادئ ،ونُسانِ ُد َ
موقف حكومة وشعب نيوزيالند الرافض إليواء ِّ
– ندع ُم الجهود الرامية إىل إنشاء مناطق حظر نووي يف أنحاء العامل.
– ينبغي أن يت ّم فو ًرا إيقاف التعذيب واالختبارات القاسية عىل البرش والحيوانات
ٍ
أي دول ٍة بُغية إجراء
لغايات عسكرية ،وينبغي أن ُينع فو ًرا تصدير الحيوانات إىل ِّ
االختبارات عليها.

 -9الطاقة

يت ُّم التحكُّم بشؤون تخطيط واستهالك الطاقة يف العامل الثالث لخدمة احتياجات
األقلية النخبوية ،بينام ال تُل ّبى احتياجات أغلبية الشعوب من الطاقة .عىل سبيل
املثال ،يقو ُم أقل من  1باملئة من السكّان يف رسيالنكا باستخدام ما يُقارب  45باملئة
من متام االستهالك املحيل للكهرباء يف البالد .كذلك ،يتفاوتُ استهالك الطاقة بشكلٍ
كبري بني العامل املتق ِّدم والعامل الثالث ،حيث إ ّن املواطن الهندي العادي ُ
أقل
يرصف ّ
من  1من األلف من الطاقة ذات الجودة العالية (كالنفط والكهرباء) التي يستهلكها
املواطن األمرييك.
ِ
املستهت ملوارد
رصين املعتم َدين عىل االستغالل
إن العلم والتكنولوجيا املعا َ
األرض املحدودة يفتقدان للفاعلية ،أ ّما املجتمعات التقليدية التي تعتم ُد عىل الزراعة
أقل فتكًا .يف الزراعة التقليدية ،تزي ُد كفاءة
والصناعات الصغرية فإنّها ف ّعال ٌة وتُ َع ُّد ّ
عم هو الحال يف املامرسات الزراعية املعارصة ،ألنّها تستخد ُم
الطاقة بشكلٍ كبري ّ
الطاقة الشمسية املتاحة ،ويف العديد من الحاالت تبل ُغ كفاءتها  50إىل  250ضعفًا
وهي أكرث استدام ًة من التكنولوجيات الجديدة .كذلك ،تفتق ُر املنهجية الغربية
الغذائية التي تؤكِّ ُد عىل الربوتني الحيواين بش ّد ٍة إىل الكفاءة ،حيث إ ّن الحيوانات
ُ
تستهلك عرش َة أضعاف الطاقة الغذائية التي ت ُوفِّرها يف النهاية.
ُ
مم تُنتجه – بتغطية
تقو ُم التكنولوجيا املعارصة – التي
تستهلك من الطاقة أكرث ّ
العجز عرب استغالل دول العامل الثالث ،ويت ُّم هذا االستغالل عرب استخراج الطاقة
واملوارد من هذه البلدان بأسعا ٍر منخفضة ج ًدا .عالو ًة عىل ذلك ،تقو ُم دول العامل
الثالث التي ت ُقلِّد مناذج التصنيع الغربية مبساعدة الغرب عىل استغاللها .ينبغي أن
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يكون معلو ًما أ ّن نحو  50باملئة من طاقة الكتلة الحيوية املستخ َد َمة يف العامل الثالث
تنصب يف مجال الطهو ،وتُ ثّل الندرة الحالية يف هذه الطاقة فرص ًة جديد ًة لالستغالل
ُّ
ٍ
جنسيات ُمتع ِّددة.
الحديث عىل يد الغرب ِّيني من

ينبغي أن ال تُستَخدم أشكال الطاقة الخطرية واملل ِّوثة كالطاقة النووية .لقد
توصل عد ٍد كبريٍ من البلدان إىل صناعة
أ ّدى استخدام الطاقة النووية «السلمية» إىل ُّ
األسلحة النووية الخاصة بها .تجد ُر اإلشارة إىل أ ّن محطات توليد الطاقة النووية هي
ٌ
أهداف عسكري ٌة ُمحتَ َمل ٌة للدول املعادية ،ومع انتشار هذه املنشآت حول العامل ُيكن
حرب تقليدية بسهول ٍة إىل إباد ٍة نووية .كذلك ،تتس ّب ُب النفايات الناجمة
أن تتح ّول ٌ
إشعاعي ُيكن أن يستمر ملئات السنني.
عن املنشآت النووية بإحداث تل ُّو ٍث
ٍ
ُمقرتحات

– مع البحث عن مسار ٍ
ات بديل ٍة للتنمية ،ينبغي أن تقوم دول العامل الثالث
بتطوير سياس ٍة سليم ٍة للطاقة تكون ف ّعال ًة وتخد ُم حاجات األكرثية .يتمث ُّل الرشط
األول برضورة استمرار إنتاجية القطاع الزراعي للطاقة وأن ال يُصبح قطا ًعا ُمستهلِكًا
تفتتح ُ
دول العامل الثالث مرشو َع تطوير واستخدام موارد الطاقة
لها .ينبغي أن
َ
الطبيعية واملتج ِّددة ،كالطاقة املست َم َّدة من الشمس والرياح واألمواج والكتلة
الحيوية ،وذلك بطريق ٍة ال تنقا ُد فيها للسيطرة االحتكارية.
– ينبغي أن يعتمد تخطي ُط موارد الطاقة وتطويرها عىل فهم وتقييم احتياجات
األكرثية ،مع إعطاء األولوية القُصوى للحاجة األساسية أال وهي تأمني الحياة العزيزة
ُ
يستهلك الطاقة
للجميع .ينبغي أن يت ّم هذا األمر يف املرحلة األوىل عرب النمو الذي
وقت ٍ
كاف لتطوير مصادر الطاقة الحميدة.
املنخفضة ليك يكون هناك ٌ
– ينبغي أن يت ّم التخطيط والتنبُّؤ باحتياجات املجتمع للطاقة عرب تحديد
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الحاجات البرشية األساسية ،وينبغي دراسة هذه االحتياجات بشكلٍ واضح لتقدير
الطاقة املطلوبة إلشباعها .يُوىص بتشكيل شبك ٍة يف العامل الثالث تتمحو ُر حول سياسة
ٍ
تخطيط للطاقة تكو ُن
الطاقة وتتألَّف من األشخاص املستع ِّدين للعمل عىل منهجية
مستند ًة إىل سياسة تلبية االحتياجات.
– ينبغي أن تقوم الدول التي تتواج ُد عىل أراضيها محطاتٌ لتوليد الطاقة النووية
بالتخلُّص التدريجي من استخدام هذه الطاقة .أ ّما يف ال ُبلدان األخرى ،ينبغي حثُّ
الحكومات عىل عدم استخدام هذه الطاقة ،وأن تقوم الشعوب واملنظّامت غري
الحكومية بالتظاهر ض ّد استعامل الطاقة واألسلحة النووية.

 -10الزراعة

قام أعضا ُء املؤمتر بالبحث الدقيق حول مكانة الزراعة يف العامل الثالث ،وتشاوروا
وتوصلوا إىل أ ّن املوارد والتقنيات واملامرسات يف
حول هذا املوضوع بشكلٍ ُمستفيضّ ،
والري ،واألحراج ،وتربية الحيوانات ،وصيد األسامك يف العامل الثالث
ميدان الزراعة،
ّ
تتع ّر ُض لخطر االندثار الفوري تحت تأثري السياسات التي ت ُفضِّ ل املامرسات الغربية
يف جميع هذه املجاالت .ال تستطي ُع املامرسات الجديدة املق َّد َمة أن تستخد َم املوارد
شعوب هذا العامل مبتطلباتها .تؤث ِّر هذه
املتاحة يف العامل الثالث بفاعلية أو أن تُ َّد
َ
املامرسات بشكلٍ
سلبي عىل إنتاجية األرايض ،وتُزعزع التوازن البيئي ،وتزي ُد من
ٍ
اعتامد العامل الثالث عىل الدول الصناعية يف ميادين العلم والتقنيات واملدخالت،
بقيت حتى ٍ
وقت قريب قادر ًة عىل تلبية
بالرغم من أ ّن العلوم واملوارد الوطنية
ْ
االحتياجات بنح ٍو يبعثُ عىل الرضا .باإلضافة إىل ذلك ،يُذكَر أ ّن قطع األشجار وتدهور
التبة يف بُلدان العامل الثالث.
الغابات قد أ ّديا إىل تعري ٍة هائل ٍة يف ُ
مبا أ ّن الزراعة واملامرسات املتّصلة بها هي أسلوب الحياة األسايس يف مجتمعات
ماس ٌة لحامية العلم والتطبيقات واملوارد الوطنية من
العامل الثالث ،هناك حاج ٌة ّ
شتَكًا إلعادة
يجب أن تَبذُل دول العامل الثالث مجهو ًدا ُم َ
الهجوم الغريب .بالتايلُ ،
أسلوب الحياة الوطني إىل ربوعها.
ُمقرتحات

– ينبغي إنشا ُء مرك ٍز لألبحاث والتوثيق الزراعي يف العامل الثالث من أجل تسجيل
الري والزراعة الوطنية وتطبيقاتهام يف دول جنوب رشق آسيا .ينبغي أ ّن يجمع
علوم ّ
والري املتوفِّرة يف هذه البلدان وأن يدأب
هذا املركز املعلومات حول موارد الزراعة
ّ
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عىل إيجاد األساليب الستخدام هذه املوارد بأفضل طريق ٍة ممكنة عرب الخربات
مكتب
واملامرسات الوطنيةُ .يكن أن يُج َعل مق ّر هذا املركز يف رسيالنكا وأن يكون له
ٌ
كل دولة من دول جنوب آسيا وجنوب ـ رشقها.
يل يف ِّ
مح ّ

«مؤسسة العامل الثالث» من أجل املحافظة عىل املوارد الجينية
– ينبغي إنشاء
ّ
املؤسسة ُمستقلةً ،وح ّرةً ،وغري
يجب أن تكون هذه َّ
الزراعية يف العامل الثالثُ .
أي جهة عىل اإلطالق ،وينبغي أن يحظى الدو ُر املهم الذي
خاضع ٍة للتالعب من ِّ
تلعبه املنظامت غري الحكومية يف هذا املبادرة باالعرتاف الالزم .يتحتّم عىل هذه
املؤسسة أن:
ّ

ـ تُقنع حكومات جنوب آسيا وجنوب رشقها بات ّخاذ الخطوات من أجل جمع
املوارد الجينية الزراعية يف تلك الدول واملحافظة عليها ،وأن تقوم هذه املؤسسة
مبساعدة الحكومات يف ذلك؛
ـ تُق ِّدم املساعدة التقنية واملالية من أجل التأسيس الفوري ملرافق التخزين
الطويلة األمد التي تحتوي عىل املوارد الجينية يف تلك الدول؛
ٍ
بأبحاث حول املناهج الوطنية لج ْمع املوارد الجينية املنترشة
ـ ت ُش ِّجع عىل القيام
يف هذه الدول وتخزينها .يف هذا املجال ،ينبغي أن ُينح مزارعو العامل الثالث دو ًرا
رئيسيًا يف املحافظة عىل ال ِج ِبلّة الوراثية ( )Germ Plasmكام هي.

– ينبغي أن تقتنع حكوماتُ العامل الثالث باستخدام أنواع األشجار الوطنية
فحسب حينام تبدأ بربنامج إعادة التشجري ،وينبغي أن يُلبِّي هذا الربنامج املتطلّبات
ُ
إطالق مرشو ٍع لتبادل األشجار
يجب
واالحتياجات املحل ّية .للمساعدة يف هذا األمرُ ،
يخد ُم يف تجهيز دليلٍ توجيهي حول أنواع األشجار ومساعدة الحكومات املختلفة يف
ويكن إنشاء هذا املرشوع
الحصول عىل األنواع املناسبة منها لربنامج إعادة التشجريُ ،
يف ماليزيا أو إندونيسيا.
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– ينبغي إنشاء منظّم ٍة محل ّي ٍة للموايش يف منطقة جنوب آسيا وجنوب رشقها،
ويجب أن تقوم هذه املنظّمة بتجهيز قاعد ٍة تحتوي عىل املعلومات املتعلِّقة برتبية
املوايش املحلية وتوفري املرافق لتبادل هذه املوايش يف املنطقة ،وينبغي أن يت ّم تشجي ُع
الحكومات عىل الح ِّد من تهجني املوايش.
– ينبغي أن يُطلب من شبكة العامل الثالث ورابطة املستهلكني يف بينانغ أن يقوما
فورا ً بتأسيس «لجنة حول أثر الثورة الخرضاء يف جنوب آسيا وجنوب رشقها» ،وعىل
هذه اللجنة أن تدرس األمور التالية:
ـ من أين نشأت سياسة إدخال التكنولوجيات الغربية والبذور األجنبية إىل دول
املنطقة؛
ـ ما هي آثار التكنولوجيات الجديدة عىل االعتامد الذايت للدول يف شؤون املعرفة
واملدخالت الزراعية؛
ـ ما هي آثار التكنولوجيات الجديدة عىل إنتاجية األرايض يف هذه الدول؛
ـ ما هي اآلثار االجتامعية ـ االقتصادية عىل التكنولوجيا واملامرسات الزراعية
الجديدة؛
ـ ما هي تداعيات التكنولوجيات الجديدة عىل َمجمع الجينات الوراثية وعىل
البيئة يف املنطقة.
– ينبغي أن يُطلب من شبكة العامل الثالث ورابطة املستهلكني يف بينانغ أن
يقوما فورا ً بتأسيس «لجنة حول أثر إدخال الصناعة الجديدة لأللبان إىل جنوب آسيا
وجنوب رشقها» ،وعىل هذه اللجنة أن تدرس األمور التالية:
ـ من أين نشأت سياسة إدخال التقنيات الغربية لصناعة األلبان إىل هذه الدول؛
ـ آثار التكنولوجيات الجديدة عىل االعتامد الذايت لهذه الدول يف شؤون صناعة األلبان؛
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ـ كم بلغت النفقات املرصوفة عىل ال ُبنية األساسية لصناعة األلبان يف هذه الدول؛
ـ آثار التطبيقات الجديدة عىل إنتاج الحليب واللحوم؛
ـ التأثريات عىل جودة الحليب واللحوم؛
ـ آثار التطبيقات الجديدة عىل القاعدة الجينية للموايش الوطنية؛
ـ اآلثار االجتامعية ـ االقتصادية للتطبيقات الجديدة؛
ـ تداعيات تقلُّبات سوق األلبان األورويب عىل صناعة األلبان يف هذه الدول.
– ينبغي أن يُطلب من شبكة العامل الثالث ورابطة املستهلكني يف بينانغ أن يبحثا
إمكانية تأسيس لجانٍ لدراسة األمور التالية:
ـ أثر إدخال املامرسات الحديثة لصيد األسامك يف منطقة جنوب آسيا وجنوب
رشقها؛
الري عىل الرتبة ،وسطح املاء الجويف ،وترصيف
ـ آثار السدود الكبرية ومامرسات ّ
املياه ،والصحة يف دول املنطقة.
– ينبغي أن يُطلب من شبكة العامل الثالث ورابطة املستهلكني يف بينانغ أن
يستكشفا إمكانية إنشاء منظم ٍة محلي ٍة لالهتامم مبصالح املستهلكني يف منطقة جنوب
آسيا وجنوب رشقها ،وذلك يف ميدان الزراعة والغذاء والدواء .ينبغي أن تقوم هذه
املنظّمة مبراقبة أنشطة التجارة الزراعية يف هذه املنطقة بدقة ،ويتحتّم عليها أيضً ا
جمع ونقل املعلومات املتعلِّقة بجميع املدخالت الزراعية الجديدة (الكيميائية،
البيولوجية ،وامليكانيكية) واألدوية واملنتجات الغذائية .لهذا الغرض ،من الرضوري
إنشاء شبك ٍة من املنظامت املامثِلة يف جميع دول املنطقة ،وتقو ُم املنظّمة اإلقليمية
بتنسيق املعلومات املجموعة يف هذه الدول ونقلها إىل ال ُبلدان األخرى.
– ينبغي أن ينفرد األر ّز بذك ٍر خاص حيث تت ُّم زراعته يف نحو  111دولة ويُ َع ُّد
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تقاسم
الغذا َء
الرئييس ملعظم شعوب العامل الثالث ،وتجد ُر اإلشارة إىل أ ّن «برنامج ُ
ّ
املوارد الجينية» – الذي يُوث ِّق ملا يُقارب  125,000نو ًعا من األر ّز ويهدف إىل جمعها
يف مرك ٍز واحد – ُيث ُِّل تهدي ًدا لتامم وجود الجبلّة الوراثية .بالتايل:
أي ٍ
صنف من األر ّز ألنّه قد وصل إلينا عرب العديد
ـ يجب أن ال يت ّم إيقاف زراعة ِّ
من األجيال ،ويرتب ُط بالبيئة املحلية ،وقد حافظ عليه مزارعو األر ّز انطالقًا من كفاءته،
وفائدته ،واستساغته لألكل.

أي برنام ٍج ُ
يهدف إىل جعل املركزية عىل املستوى الدويل لجبلّة
ـ يجب إحباط ِّ
يجب اإلبقاء عىل جين ٍة نادر ٍة كـ«جين ٍة ُمقاوِمة» لفريوس .Grassy Stunt
أ ُر ٍز وراثيةُ ،
– ينبغي عىل علامء األ ُرز يف العامل الثالث أن يتح ّملوا مسؤولي َة تنمية األنواع ذات
اإلنتاجية العالية املستخ َر َجة من الجبلّة الوراثية الوطنية ،وأن يُحافظوا عىل تراث بُلدانهم.
يكم ُن السبب وراء هذه الدعوة يف أ ّن أصناف األر ّز تتمتّع بإنتاجي ٍة عالي ٍة يف بيئاتها
املحسنة املتناغمة مع البيئة.
املحل ّية إذا ت ّم تطبيق العلم الجيني واملامرسات الزراعية َّ

ٍ
خطوات ثابت ٍة
– يتحتّم عىل البُلدان املن ِتجة لألر ّز يف العامل الثالث أن تنطلق يف
للمحافظة عىل جبلّة األرز الوراثية الخاصة بها من خالل املنظّامت الزراعية املناسبة.
كذلك ،عليها أن تُنشئ البنوك التي تحتوي عىل هذه الجبلّة ،وأن تكون هذه البنوك
ٍ
وحدات متكامل ٍة مم َّول ٍة من قبل املنظّامت التطوعية واملساهامت العامة.
مبثابة
ُ
تتول تحقيق األهداف التي ع ّددناها آنفًا.
إطالق حمل ٍة ّ
– ينبغي

كل هذه الخطوات ينبغي أ ّن تت ّم عىل يد شعوب املنطقة وباستخدام املوارد املحل ّية.
– ُّ

الصحة
-11
ّ

للطب والص ّحة يف يومنا الحايل جمي َع مجتمعات
اخرتقت املنظوم ُة الغربية
لقد
ْ
ِّ
يتحل
العامل ،ويعو ُد نجاحها املعارص بشكلٍ جز ٍيئ إىل ف ِّن البيع املتّ ِسم بالشدة الذي ّ
ٍ
إخفاقات
به ُمص ِّنعو املع ّدات والرشكات الصيدالنية .يف الواقع ،شهدت هذه املنظومة
هائل ًة وتس ّببت بجرائم خطري ٍة إال أنه قد ت ّم إخفاؤها عن أنظار الناس من خالل
تقديم الرشوة للحكومات والكوادر الطبية.
ت ُ َع ُّد الصناعة الطبيّة قو ًة سياسي ًة كبري ًة يف العامل املعارص ،ومل ي ُعد الهدف الرئييس
لنظام الرعاية الصحية االهتامم بصحة البرش .يف ميدان املنتجات الصيدالنية ،أ ّدت
هذه الصناعة إىل نرش األدوية الخطرية أو عدمية الفائدة يف دول العامل الثالث .عىل
يسهل الوصول إىل نحو  1700من
سبيل املثال ،قبل العام  1982يف بنغالديش ،كان ُ
تركيب يف السوق.
األدوية الرديئة ،أما حاليًا يف ماليزيا فهناك أكرث من 25000
ٍ

تقو ُم الصناعة املعارصة لألدوية باستغالل مخاوف األشخاص الذين يتمتّعون
بصح ٍة جيد ٍة لتقنعهم بتناول العقاقري غري الرضورية .عىل سبيل املثال ،يأخذ األفراد
الساملون صح ًيا ولك ّنهم نحيفون مق ِّو ٍ
لكسب الوزن ،ويت ُّم التعامل مع
يات غذائي ًة ْ
مسأل ٍة طبيعي ٍة للغاية – أال وهي الحمل – ٍ
يستوجب تناول حبوب الفيتامني.
كمرض
ُ

ٍ
تقليد للنموذج األورويب .يت ُّم
أ ّما التثقيف الصحي يف العامل الثالث ،فهو مج ّرد
تام
الرتكيز عىل األنظمة العالجية املدنية لتقديم الرعاية الصحية املعت ِمدة بشكلٍ ٍ
ٍ
كميات كبري ٍة من
املص َّدرة بكلف ٍة عالية ،وهذا يؤ ِّدي إىل سحب
عىل التقنيات الطبية َ
امليزانية الوطنية يف هذه ال ُبلدان.
مم يتس ّبب برصف
يف الوقت الراهن ،يت ّم إجراء البحوث عىل «األمراض الغريبة» ّ
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ٍ
كميات هائلة من املوارد واألموال ،وقد ساهم هذا األمر يف حرف االنتباه عن األمراض
ُصيب أغلبية شعوب العامل الثالث .عىل سبيل املثال ،تتدفّق مبالغ مالية
األخطر التي ت ُ
ُمتزايدة لتمويل بحوث مكافحة مرض اإليدز ،بينام يت ّم إهامل البحوث التي ترو ُم
إنتاج تحص ٍني مناعي آمن ورخيص و ُمتاح اللتهاب الكبد «ب» ( ،)Hepatitis Bوهو
َ
مرض خط ٌري ُ
يفتك بالشعوب اآلسيوية .باإلضافة إىل ذلك ،يت ّم إهامل البحوث والتنمية
ٌ
يف مجال األمراض االستوائية كاملالريا واإلسهال ألنها ليست ُمربح ًة اقتصاديًا.
رصيْن والفقر والصحة
الرابط بني العلم والتكنولوجيا املعا َ

تُ ثّل الشؤون الصحية مشكل ًة بالنسبة ألغلبية شعوب آسيا ،أفريقيا ،أمريكا
الالتينية ،والعدد املتنامي من األفراد امله َّمشني يف ال ُبلدان الغربية .تتأث ّ ُر الشؤون
الصحية بالفقر وانعدام األمن اللَّذَين ت ّم إقحامهام يف حياة املاليني من األشخاص خالل
القرنني األخريين من التط ُّورات «املعارصة» ،التي د ّمرت االعتامد الذايت للثقافات
الوطنية يف جميع أرجاء آسيا ،أفريقيا ،وجنوب أمريكا .توجد األدلة الكافية التي
ت ُثبت أ ّن العلم والتكنولوجيا الغرب َّي ْي – من خالل ارتباطهام الجوهري باألخالقيات
الرأساملية – قد شكّال األدوات الفكرية واملادية الرئيسية التي ت ّم استخدامها يف
عملية التدمري هذه.
قمع املنظومات الصحية الوطنية
خالل القرنني األخ َريين من السيطرة الغربية الثقافية عىل املجتمعات غري الغربية،
ت ّم قم ُع منظومات الرعاية الصحية الوطنية واملستقلة ذات ًيا يف هذه املجتمعات .يف
السابق ،كانت تعتم ُد هذه املنظومات عىل النباتات والحيوانات واملعادن املتوفِّرة
محل ًيا ،وكانت ال-مركزي ًة للغاية .لقد قامت هذه املنظومات عرب آالف السنني بتطوير
تر ٍ
ُ
يتناول املشاكل الرئيسية يف الرعاية الصحية ،وقد بقي هذا الرتاث
رش
اث
شعبي منت ٍ
ٍ
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املنقول يف آسيا ،وأفريقيا ،وأمريكا الالتينية موجو ًدا إىل يومنا الحايل وتتمثّل خاص ّيته
األهم يف طبيعته املستقلة ،واملعت ِمدة عىل الذات ،واملدعومة من املعارف الشفهية.
ترضب جذوره
شامل
وطني ٌ
كذلك ،يوجد يف العديد من املجتمعات اآلسيوية عل ٌم
ُ
ٌ
التجريبية يف أعامق الرتاث الشعبي.
مواجهة تحدِّ ي الشؤون الصحية
أصبحت املجتمعات غري الغربية يف يومنا الحايل ت ُ
ُدرك األساط َري التي قادها
العاملُ الغريب لإلميان بها ،وتعل ُم بالفقر املسترشي يف األوساط الوطنية ،وت ُ
ُدرك الق ّوة
واإلمكانية التي تتمتّع بها ذاتيًا .يف ميدان الصحة ،يتمث ُّل أكرب تح ٍّد أمام العامل غري
الغريب يف إعادة تنشيط منظومة الرعاية الصحية الوطنية ،وهذا مرشو ٌع طويل األمد
يستدعي جهو ًدا ُمخلص ًة وثابت ًة بسبب رضورة التغلُّب عىل العديد من نقاط الضعف
الحالية الناتجة عن قرنني من قمع هذه املنظومة .يف املرحلة االنتقالية ،تتمثّل إحدى
تستغل البرش.
ُّ
املهامت العاجلة يف فهم املنظومة الغربية للرعاية الصحية التي
ُمقرتحات

– ينبغي عىل حكومات العامل الثالث أن تتب ّنى خطّ ًة عقالني ًة حول األدوية ،وأن
تقرتح أ ّن
تكون هذه الخطّة تابع ًة للسياسة الدوائية األساسية للمنظمة العاملية التي ُ
ما يفوق  200دوا ًء هو أكرث من الالزم فيام يتعلّق باالحتياجات الدوائية لدول ٍة مح َّددة.
– استنا ًدا إىل هذه السياسة ،ينبغي أن تقوم حكومات العامل الثالث بحظر
استخدام األدوية الخطرية وغري الف ّعالة.

– ينبغي عىل حكومات العامل الثالث ترويج استخدام العقاقري ذات الجودة
العالية وتصنيعها.
ٍ
سياسات صحيّة وطنية تأخ ُذ بعني
– يجب عىل حكومات العامل الثالث صياغة
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كل دول ٍة عىل حدة ،وأن تتض ّمن السياسة الوطنية
االعتبار االحتياجات الخاصة يف ِّ
رص املهمة التي ذكرناها يف املقرتحات السابقة.
للصحة العنا َ
– ينبغي أن تتّجه السياسة الوطنية للصحة بشكلٍ رئييس نحو الصحة الوقائية.

يجب الرتكيز عىل تثقيف الناس حول املعالجة املنزلية لألمراض واإلصابات.
– ُ
– ينبغي تصميم املستشفيات بشكلٍ يتالئ ُم مع األعراف املحلية ،والثقافية ،واالجتامعية.
– يجب أن تنطوي السياسة الوطنية للصحة عىل األدوية الوطنية ووسائل
تطبيقها.
– ينبغي أن تقوم حكومات العامل الثالث فو ًرا بتوثيق الوضع الحايل للتقاليد
الطبية ،واألمراض التي ت ّدعي معالجتها ،والنباتات أو املعادن أو األجزاء الحيوانية
التي تستخدمها ،والروحية االجتامعية حيث يت ُّم تطبيقها.
يجب أن تقوم الحكومات بتقييم هذه التقاليد مبساعدة العلوم الوطنية
– ُ
ٍ
واألدوات املعارصة للتقييم .مبا أ ّن املنظومة الغربية ُ
ومقوالت
متتلك مبادئ ومفاهيم
مختلف ًة متا ًما ،فإنّها تعج ُز عن تفسري التقاليد الوطنية.
مؤس ٍ
سات بحثي ٍة لدراسة العلوم الطبية الوطنية.
– يجب أن تقوم الحكومات بإنشاء َّ

– ينبغــي أن تقــوم الحكومــات بالرتويــج عــى املســتوى املحــي لــآالف مــن
حقــول األعشــاب ومســاحات الغابــات التــي تحتــوي عــى املــوارد الدوائيــة يف
أرجــاء العــامل الثالــث.
ٍ
شبكات ضمن املنظّامت غري الحكومية لتسهيل تبادل العديد من
يجب تشكيل
– ُ
الجوانب النظرية والعملية للعلوم الطبية الوطنية.
– ينبغي ترشي ُع قانون امللكية الصناعية لحامية األدوية الوطنية ومنع الرشكات
العاملية من التحكُّم بها.

ُ
وسائل االتّصال وعلم اإللكرتونيات الدقيقة
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يعت ُرب العديد من الناس أ ّن علم اإللكرتونيات الدقيقة ،ووسائل االت ّصال،
وتكنولوجيا املعلومات الجديدة ،هي أه ّم التطورات العلمية التي شهدها النصف
الثاين من هذا القرن .لقد أ ّدت التط ُّورات التكنولوجية يف هذا امليدان إىل تنبُّ ٍ
ؤات
حول وقوع «ثور ٍة معلوماتية» تُؤث ِّر عىل تنمية القدرات والقوى الذهنية ،متا ًما كام
أثّرتْ الثورة الصناعية عىل تقوية القدرات الجسدية.
لقد ا ّدعى بعض «علامء املستقبل» التكنوقراطيني أ ّن بإمكان هذه التكنولوجيا
كل األدلة تُش ُري إىل
الجديدة أن تجعل ميدان العمل واملجتمع دميقراط َّي ْي ،ولك ّن ّ
أ ّن طبيعة صناعة اإللكرتونيات الدقيقة تؤ ِّدي إىل انحصا ٍر هائلٍ لرأس املال واملعرفة
والقوة يف عد ٍد قليل من الدول والرشكات العاملية.
بدل من القضاء عىل األعامل الثقيلة ،أ ّدت أجهزة املعالجة الدقيقة إىل تراجع
ً
املهارات واالحرتام واالهتامم بالعمل لدى أغلبية العاملني يف ميدان هذه التكنولوجيات
الجديدة ،وتقو ُم قلّ ٌة من األشخاص املتمركزين يف الدول املتط ّورة مبزاولة األبعاد
اإلبداعية لهذا العمل ،وتؤث ِّر نتائجهم عىل ماليني األشخاص.
التحكُّم بوسائل االتّصال واإللكرتونيات الدقيقة من ِقبل الرشكات الغربية العاملية
يقع التحكُّم ببحث وتطوير اإللكرتونيات الدقيقة ،وصناعة املنتوجات املتط ِّورة،
ولعل
وتسويق خدمات التواصل يف أيدي عد ٍد قليل من الرشكات العاملية النافذةّ ،
أي سيطر ٍة عىل الصناعات الرئيسية األخرى .ترتكّ ُز عملي ُة بحث
هذا التحكُّم يفوق َّ
وتطوير الرقاقات اإللكرتونية الصغرية يف الواليات املتّحدة واليابان ،وتعتم ُد هذه
الصناعة عىل املعايري والقوانني واملفاهيم الغربية بشكلٍ تام .حتّى الرشكات الغربية
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تج ُد اآلن أنّها غري قادرة عىل منافسة الواليات املتّحدة واليابان يف ميدان بحث
وتطوير اإللكرتونيات الدقيقة القائم عىل كثافة رأس املال.
تعتم ُد معظم الرشكات العاملة يف مجال بحث وتطوير اإللكرتونيات الدقيقة
حص ٍة كبري ٍة من
ووسائل االتّصال بشكلٍ كبري عىل العقود العسكرية للحصول عىل ّ
املؤسسة العسكرية يف مرحلة التطوير
العمل ،وبالتايل تتعاو ُن بشكلٍ وثيقٍ مع ّ
ومتنح األولوية لالستخدامات العسكرية للتكنولوجيا .تنشأُ العديد من استخدامات
اإللكرتونيات الدقيقة كنتيج ٍة غري مبارش ٍة لهذا العمل العسكري ،وتأيت يف املرتبة
تضارب يف املصالح.
الثانية بعد هذا العمل إذا وقع
ٌ
عىل خالف مرحلة البحث والتطوير القامئة عىل كثافة رأس املال ،تشه ُد بعض
مراحل عملية إنتاج اإللكرتونيات الدقيقة استخدا ًما كب ًريا لليد العاملة .بالرغم من
تحكُّم عد ٍد قليلٍ من الرشكات العاملية بعملية إنتاج اإللكرتونيات الدقيقة ،إال أ ّن
هذه الصناعة قد انترشت يف أرجاء العامل بُغية استغالل اليد العاملة الرخيصة وغري
املنظَّمة واالستفادة من الحوافز املالية املتع ِّددة التي تُق ّدمها الحكومات املتل ِّهفة
لجذب االستثامر األجنبي.
فرصا كبري ًة لنقل التكنولوجيا
ال تُق ِّدم صناعة اإللكرتونيات يف بُلدان العامل الثالث ً
املؤسسات الصناعية هي غري ثابت ٍة للغاية ،بحيث إنّه
أو املهارات إىل ّ
العمل ،وهذه َّ
تغيت الظروف ُيكن نقلها إىل مكانٍ جديد أو إغالقها من دون التس ُّبب بوقوع
إذا ّ
خسائر كبرية للرشكات .لقد برزت صناعة اإللكرتونيات يف يومنا الحايل كأقل األشكال
ثباتًا من االستثامر األجنبي يف دول العامل الثالث.
العمل يف مصانع اإللكرتونيات
بالرغم من الصورة «النقيّة» لهذه الصناعة ،يتع ّر ُض ّ
إىل عد ٍد كبريٍ من املخاطر الناشئة عن االنتشار الرسيع للمواد الكيميائية املعقّدة
للغاية التي ت ّم البدء حديثًا بتوثيق آثارها الصحية .باإلضافة إىل املواد الكيميائية
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املس ِّببة للرسطان واملشاكل التناسلية والتس ُّممُ ،يكن أن تُع ِّرض عملي ُة صناعة
العم َل إىل اإلرهاق البرصي واإلجهاد.
اإللكرتونيات ّ
كذلك ،نشه ُد وقوع السيطرة الغربية يف ميدان تطبيق علم اإللكرتونيات ووسائل
ضئيل ج ًدا من الرشكات العاملية وراء تصميم وتوزيع منظومات
يقف عد ٌد ٌ
التواصلُ .
الفضائيات ونظام الكابالت تحت املاء ،بينام تقو ُم مجموع ٌة صغرية أخرى بتشغيل
خدمات التواصل عىل هذه املنظومات.
اآلثار املرتتِّبة عىل العامل الثالث
كل هذه الرشكات العاملية تقري ًبا هي من شامل أمريكا أو أوروبا ،وتقو ُم
ُّ
املتأصلة يف عملية تصميم وتشغيل منظومات االت ّصال العاملية –
التحيُّزات الثقافية ِّ
تتجل يف أمو ٍر كاللغة ،والقواعد املفهومية ،والصيغ املختَ َصة – بفرض املطابقة
والتي ّ
شكل التواصل فقط بل محتواه أيضً ا.
غي َ
والتوحيد القيايس عىل املستخدمني مبا ال يُ ِّ
بُن َي ْت منظومات التواصل الرئيسية لضامن استخالص الرشكات والبنوك للمعلومات
املفيدة من دول العامل الثالث بُغية استخدامها لنيل مصلح ٍة تنافسية .متت ُّد أكرث
وتصل الشامل بالجنوب ،إال أنّها ال ترب ُط
قنوات التواصل فعالي ًة عرب املناطق الشاملية ُ
دول العامل الثالث ببعضها .من خالل هذه القنوات ،تستطي ُع الرشكات والبنوك أن
تقوم بشكلٍ رسيع بنقل املعلومات حول املال واالقتصاد والسياسة والعمل لتتمكّن
أي معارض ٍة ُع ّملي ٍة أو سياسي ٍة لخططهم .مع بقاء
من التغلُّب عىل املنافسني وتدمري ّ
هذه التكنولوجيا يف مكانها ،تفق ُد الحكومات الوطنية قبضتَها عىل عملية تنظيم
أنشطة البنوك والرشكات العاملية عىل أراضيها.
لقد قامت هذه التكنولوجيات يف ميدان الحاسوب والتواصل بتمكني اإلدارات
من «ج ْعل اإلنتاج الالمركزي عىل املستوى العاملي ُمتزام ًنا مع السيطرة املركزية
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املحضة عىل األصول اإلسرتاتيجية» .تقوم بُنية املنظومة العاملية لالت ّصاالت وطبيعتها
املتحكِّمة بتسهيل عملية اخرتاق الرتفيه اإلعالمي ،والنرشات األخبارية ،والحمالت
مم يزي ُد من تأكيد القيم الغربية الثقافية والسياسية
الدعائية الغربية للجنوبّ ،
وتوسيع نطاق السوق أمام البضائع الغربية.
تقو ُم الرشكات باستخدام منظومات التواصل لجمع املعلومات التجارية ،وكذلك
َ
استغالل هذه التكنولوجيا املعلوماتية لنيل السيطرة
تستطي ُع الحكومات الوطينة
ٍ
بيانات ف ّعال ٍة للغاية تحتوي عىل
االجتامعية من خالل املراقبة ،والرصد ،وإنشاء قواعد
ٍ
معلومات حول املجموعات املعارِضة واملنشقِّني .عرب هذه الوسيلةُ ،
تنتهك الحكومات
ُؤس ُس للقمع عىل نطاقٍ هائل.
َّ
حق الخصوصية وت ِّ
كام يف مجال إنتاج أدوات التواصل ،يسعى ميدا ُن تشغيل خدمات االت ّصال نحو
املؤسسات وإداراتها تداب َري وقائي ًة
زيادة األرباح بشكلٍ كبري .بنا ًء عىل ذلك ،ال تتّخ ُذ َّ
كافي ًة ض ّد املخاطر الصحية التي تُواجه العاملني القامئني عىل تشغيل النظام ،كخطر
املص َورة،
اإلشعاعات ،واإلرهاق البرصي الحاصل من ج ّراء شاشات عرض األرشطة َّ
وظروف العمل املجهِدة.
ُمقرتحات

بقص إنتاجها الوطني لإللكرتونيات الدقيقة
–
قامت ُ
ْ
بعض الدول كالربازيل ْ
مم
عىل الرشكات املحلية فقط ،ووضعت الحدود عىل تصدير البضائع اإللكرتونية ّ
أ ّدى إىل تطوير الصناعة الوطنية لإللكرتونيات الدقيقة .ميتا ُز هذا اإلجراء بتخفيض
االعتامد الكبري عىل البضائع األجنبية ،ويُساعد يف تشكيل املنتوجات التي ت ُناسب
الحاجات والظروف املحلية بشكلٍ أكرب .ينبغي ُمقاومة الجهود التي تُ ارسها الدول

املتط ِّورة – وعىل رأسها الواليات املتّحدة – لعرقلة هذه اإلجراءات عرب مطالبتها
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بفتْح هذه األسواق كجز ٍء من االتّفاقيات التجارية.
– ينبغي حثُّ حكومات العامل الثالث عىل اإلذعان بأ ّن املواد والعمليات الكيميائية
املعقَّدة ،واملتط ِّورة املستَ ْخ َدمة يف مجال صناعة اإللكرتونيات ت ُشكّل أخطا ًرا صحي ًة
شديد ًة ال ُيكن إدراك مداها الحقيقي .بالتايل ،ينبغي ات ّخاذ التدابري لتحديد املخاطر
الصحية يف ميدان الصناعات ذات التقنية العالية والسيطرة عليها.
تثقيف العلامء واملهندسني واملص ِّممني يف العامل الثالث حول طبيعة
– ينبغي
ُ
تكنولوجيا أجهزة املعالجة الدقيقة ولفت أنظارهم إىل الكيفية التي تقو ُم القوى
الغربية باستغاللها ،وذلك من أجل السعي إىل الكشف عنها وإزالتها لدى اإلمكان عرب
إعادة الربمجة والتصميم بشكلٍ إبداعي.
– يعتم ُد تح ُّك ُم عد ٍد قليلٍ من الرشكات العاملية مبيدان صناعة اإللكرتونيات
الدقيقة عىل احتكار التكنولوجيا وكيفية التطبيق .ينبغي أن تقو َم حكومات العامل
حق
الثالث واملجموعات غري الحكومية بإلقاء نظر ٍة ناقد ٍة عىل املعايري الحالية لقوانني ّ
النرش وبراءة االخرتاع التي فرضتها عليهم بُلدان العامل املتط ِّور والتفكُّر بوضْ ع بدائل
وخصوصا يف مجاالت التطوير ذات األولوية كالص ّحة ،واإلسكان،
أكرث توازنًا محلّها،
ً
والتعليم ،وإنتاج الغذاء.
كامل جهدها لضامن عدم بقاء أحدث
– ينبغي أن تَبذُل املنظّامت غري الحكومية َ
واملؤسسات املحليّة ،والحكومات.
منظومات التواصل حقًّا حرصيًا للرشكات األجنبية،
ّ
واملؤسسات غري الحكومية
يجب أن تُصبح هذه املنظومات الحديثة متاح ًة أمام األفراد
ّ
التي ال تتو ّخى الربح ،وذلك لفتح املجال أمام التبادل الح ّر لألفكار.
– يف الوقت نفسه ،ينبغي أن تتّخذ حكوماتُ العامل الثالث إجر ٍ
اءات لضامن
عدم التالعب مبنظومات التواصل من قبل الرشكات العاملية ،وذلك ملنعها من نقل
اب اقتصادي أو بجمع وتحويل
مم يتسبَّ ُب باضطر ٍ
األموال برسع ٍة من دول ٍة إىل أخرىّ ،
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املعلومات التي تستخدمها هذه الرشكات ملامرسة النفوذ أو السيطرة الظاملة عىل
العمل ،واالقتصادات املحل ّية ،والرشكات املحلية ،والحكومات الوطنية.
ّ

يجب أن تقوم حكومات العامل الثالث باتّباع أسلوب تسجيل قواعد البيانات
– ُ
والتحكُّم بها ليك تضْ َم َن عدم قيام الرشكات أو الحكومات بجمع املعلومات حول
األفراد التي ُيكن استخدامها الحقًا النتهاك حقّهم بالخصوصية ،أو تقليص حقوقهم
تجاري ظا ٍمل عليهم .يف نفس الوقت ،ينبغي أن
كسب نفو ٍذ
ٍ
املدنية والسياسية ،أو ْ
تسمح
أي قانونٍ ُمهيمنٍ عىل املعلومات اإللكرتونية بطريق ٍة
ال يت ّم التعبري عن ِّ
ُ
للحكومات باإلحراز غري املق َّيد للمعلومات من قبل املجموعات غري الحكومية أو
املعارِضة.
– من أجل تقليص الفجوة بني األقوياء والضعفاء ،ينبغي تشجي ُع جهود
املجموعات الشعبية الرامية إىل التعلّم عن التكنولوجيا املعلوماتية ،وجعلها
مالمئةً ،وإقامة بدائل صغرية وغري مركزية ودميقراطية .ولكن لدى تطبيق هذه
التكنولوجيا ،ينبغي أن تقوم جميع املنظّامت بإجالة الفكر حول التأثريات الصحية
ٍ
أدوات تقو ُم بإنتاجها.
ألي
والهرمية ِّ

– حيثام تقو ُم تطبيقات اإللكرتونيات الدقيقة بخدمة املراقبة الحكومية والقمع
تخريب هذه
أو القضاء عىل الوظائف ،ينبغي تقديم الدعم لألفراد الذين يتولَّون
َ
التكنولوجيا.

 -13مفهوم التكنولوجيا والصناعة املناس َب ْي

كل من التكنولوجيا والصناعة املناسبتَني يف دفع عجلة التطوير إىل األمام،
ت ُساه ُم ٌّ
حيث إ ّن هذه العملية تؤ ِّدي إىل حيا ٍة عزيزة ،وذلك من خالل:
 -تلبية االحتياجات الرئيسية بد ًءا باحتياجات أكرث املواطنني عوزًا؛

 -االعتامد الذايت؛

 عدم تدمري البيئة والتناغم معها.هذه هي األبعاد الثالث للتكنولوجيا املناسبة ،أي بتعبريٍ آخر :انتقاؤها ،تولي ُدها،
اوح بني تكنولوجيات
رشها .ينبغي التم ُّعن يف النطاق الواسع للتكنولوجيات التي ترت ُ
ون ُ
الدول الصناعية (التي ينبغي تف ّحصها بعناي ٍة قصوى نظ ًرا إىل تسبُّبها بزيادة الظلم،
تقويض االعتامد الذايت ،تدمري البيئة ،وترويج العنف) ،وصولً إىل التكنولوجيات
التقليدية (إ ّما بشكلها األصيل أو املع َّدل).
تلعب الشبكات
يف جميع األبعاد الثالث املتمثّلة باالنتقاء والتوليد والنرش،
ُ
حاسم .ترب ُز أهمية التعاون يف عملية انتقاء التكنولوجيات
يف العامل الثالث دو ًرا
ً
املناسبة بشكلٍ ٍ
خاص لدى مواجهة تكنولوجيات الدول الصناعية .تستطي ُع دول العامل
فعل
الثالث االستفاد َة بشكلٍ كبريٍ إذا تآزرت يف عملية توليد التكنولوجيا ،وتستطيع ً
تقاسم الخربات حول نرش هذه
التعاون لتوليد التكنولوجيات املناسبة .كذلك ،ينبغي ُ
التكنولوجيات.
يجب أن يشتمل ُ
نطاق التكنولوجيا املناسبة عىل التكنولوجيات الصغرية
ُ
بكل من املع ّدات ()Hardware
والكبرية أو املركزية والالمركزية ،وأن يجري االهتامم ٍّ
والربمجيات ( )Softwareوجميع القطاعات (ليس الصناعة فحسب بل أيضً ا الزراعة،
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خاص
والصحة ،والنقل وما إىل ذلك) .باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن يكون هناك تركي ٌز ٌ
وبأسلوب سليم
عىل التكنولوجيات املناسبة التي تُل ّبي (من خالل االعتامد عىل الذات
ٍ
بيئ ًيا) االحتياجات األساسية املتمثّلة بالغذاء ،واملأوى ،واللباس ،والصحة ،والتعليم،...
واالهتامم عىل وجه الخصوص بأفقر أفراد املجتمع.
ُمقرتحات

– ينبغي أن تقوم الدول النامية بتطوير تكنولوجياتها املناسبة وتقنيّاتها يف ميادين
متع ِّددة كالزراعة ،الصناعة ،الرعاية الصحية ،املأوى ،إدارة املوارد املائية ،النقل،
الطاقة ،وما إىل ذلك .من املعلوم أ ّن صالح إحدى التكنولوجيات أو املنتوجات يعتم ُد
جزئيًا عىل ظروف البلد .ينبغي أن تستفيد هذه التكنولوجيات املناسبة قد َر اإلمكان
من املوارد املحلية ،وينبغي أن تكون عملية تشغيلها سهلةً ،وأن تكون املهارات قابل ًة
للنقل ،وأن تعتمد هذه التكنولوجيات عىل مبادئ بيئي ٍة سليمة ،وأن تكون محدود ًة
ومالمئة الستخدام العائلة أو املجتمع.
– ينبغي أن يكون استخدا ُم التكنولوجيا املناسبة سياس ًة ليس فقط يف العامل
يجب أن ال تستم ّر هذه
الثالث بل أيضً ا يف الدول الصناعية عىل وجه الخصوصُ .
الدول الرثية يف تشغيل التكنولوجيات التي تعتم ُد عىل كثافة رأس املال وإصدار
املنتَ َجات الفاخرة أو الفائضة عن الحاجة التي تستنف ُذ املوارد العاملية .إذا تب َّنى
العاملُ الثالث التكنولوجيات املناسبة التي تُرشّ ُد استخدام املوارد ولكن استم ّرت الدول
الغنيّة يف استعامل التكنولوجيا الصناعية املب ِّددة للموارد ،فإ ّن الوضع الحايل املتمثّل
بالتوزيع غري العادل للموارد والق ّوة سوف يستمر .بالتايل ،ينبغي أن يقوم األفراد
واملجموعات الحريصة يف الدول الصناعية ببذل الجهود إلقناع شعوبهم وحكوماتهم
برضورة تبديل التكنولوجيات وتقنيات اإلنتاج وإعادة توجيه منهجهم تجاه العلم.
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– يف ميدان املعرفة العلمية (التي تُ َع ُّد نو ًعا آخر من التجربة) ،الدقّة هي الهدف
األسمى ،ولك ّننا نعل ُم أ ّن الدقّة ال ُيكن أن تكون ُمطلق ًة أب ًدا .حينام ُ
نعرتف بهذا األمر،
ال حاجة للتطلُّع نحو هذه الدقة غري الرضورية التي تتض ّمن العنف .بالتايل ،ينبغي
أن يلتزم هذا املنهج بالقيم واملعايري اإلنسانية ،وإذا اشتمل عىل العنف فإ ّن الدقة غري
التخل عنها بشكلٍ غري مرشوط .أ ّما يف مجال التكنولوجيا،
رضوري ٍة ُمطلقًا ،وينبغي ِّ
يتحتّم وجود القيم واملعايري اإلنسانية .نح ُن نعل ُم أنّه ال توجد حاج ٌة الستخدام كل ما
هو موجود عىل سطح األرض يف سبيل الحياة السعيدة ،حيث إ ّن هذه الحياة ممكنة
من دون اإلرساف املفرط ،وإلحاق املعاناة بالبرش والحيوانات ،وإفساد الحرث والرتبة،
كل هذه القيم السامية.
وينبغي أن نتب ّنى ّ
يجب أن تخدم االبتكارات التكنولوجية عا ّمة البرش وأن تكون تحت سيطرتهم.
– ُ
لتحقيق هذا الهدفُ ،يكن تصميم بُني ٍة تنظيمي ٍة تتأل ُّف من الحكومة ،واملنظّامت غري
الحكومية ،وممثّيل الشعب.

تدريس العلوم
-14
ُ

تدريس العلوم يف العامل الثالث ُيث ُِّل تراث ًا استعامريًا متج ِّذ ًرا يف املنظومة التعليمية
ُ
ناسب مجتمعات العامل الثالث .لقد ُص ِّممت هذه املنظومة التعليمية
الغربية ،وال يُ ُ
تطبيق الربامج املع َّدة واملخطَّطة يف الغرب،
لتشكيل كاد ٍر من العنارص الذين يتولّون
َ
تتخل عنه أغلبية دول العامل الثالث بتحويل
ومتثّلت نتيجة هذا الرتاث اليسء الذي مل َّ
جهود علامء العامل الثالث إىل مجرد امتدادات لربامج معلميهم الغربيني.
يقوم التالمذة والباحثون بزيادة التأثري الغريب عىل العامل الثالث حينام يُسافرون إىل
مم يُفاقم املشاكل الكامنة
الغرب للدراسة والتد ُّرب فيعودون مع أفكا ٍر غربي ٍة ِّ
متأصل ٍةّ ،
يف العلم الوطني بدلً من رفعها .تُع ُّد بحوثهم العلمية امتدا ًدا ألطروحات الدكتوراه
التي حصلوا عليها تحت إرشاف العلامء الغربيني ،وبتعبريٍ آخر :إ ّن العلامء الذين تلقّوا
يحمل الفريوس الغريب الذي تسعى
ُ
دراستهم تحت اإلرشاف األجنبي هم أبرز من
للتحصن ض ّده.
مجتمعاتنا
ُّ
ما يزيد الوضع سو ًءا هو النزوح الجامعي لعد ٍد كبريٍ من العلامء والتقنيني من العامل
الثالث إىل الغرب ،وتُشك ُِّل هجرة األدمغة نو ًعا آخر من استنفاد موارد العامل الثالث .من
حل لهذا الوضع ،ينبغي أن تجري عملية تثقيف العلامء والتقنيني عىل
أجل العثور عىل ٍّ
نح ٍو يحافظون فيه عىل روابطهم الثقافية واالجتامعية ،باإلضافة إىل توجيه اهتاممهم
حل املشاكل املتّصلة ببيئتهم الوطنية .من الواضح أ ّن هذه
العلمي بشكلٍ دائم نحو ّ
املنظومة التعليمية ينبغي أن تُق ِّدر قيمة الثقافة العلمية والتكنولوجية الوطنية.
تحقيق هذا الهدف إعادة صياغة املنهج الدرايس العلمي عىل املستوى
يتطل َُّب
ُ
املدريس والجامعي ،باإلضافة إىل إجراء تغيريٍ مفهومي يف هيكلية تدريس العلوم .ينبغي
ٍ
شخصيات ُمخلص ٍة و ُمبدعة ،ماهر ٍة ومسؤولة.
أن يكون هدف تدريس العلوم تخريج
فصل عملية تدريس العلوم عن املنظومة القيمية للحضارة الوطنية،
بالتايل ،ينبغي عدم ْ
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الطلب تطوير قدر ٍة نقدي ٍة تُ كِّنهم من الحكم عىل التح ُّيز الثقايف والفكري
ويجب عىل ّ
للعلم والتكنولوجيا الغربيَّني.
ُمقرتحات

طلب العلوم باكتساب املعلومات عن املجاالت االجتامعية – مبا
– ينبغي أن يقوم ّ
فيها االقتصاد ،السياسة ،والثقافة – وأن يُدركوا عىل وجه الخصوص هيمنة املنظومة
العاملية عىل العامل الثالث.
تام عىل العالقة بني العلم وتأثرياته عىل
– يجب أن يتع ّرف ّ
طلب العلوم بشكلٍ ٍ
املجتمع ،باإلضافة إىل نتائجه التي يُحتمل تسبّبها بالرضر .كذلك ،ينبغي أن تتمحور
العملية التعليمية لطالب العلوم حول املسؤولية االجتامعية للعلامء والقضايا السياسية
املحيطة بالعلم.
– ينبغي أن يقوم تالميذ العلوم باالطّالع عىل العلم الوطني وجذوره وأن يدرسوا
العنارص الوطنية للطب ،واإليواء ،والغذاء ،والصناعة ،ووسائل النقل يف بالدهم.
رصا عىل النخب بل أن يت ّم منحه أيضً ا للفالحني،
– يجب أن ال يكون العلم مقت ً
والعمل ،والنساء ،وغريهم ،وأن يت ّم تطبيقه لتستفيد منه كل هذه الفئات
والصيّادينّ ،
وتتحسن أوضاعهم املعيشية .بكلم ٍة موجزة ،ينبغي أن يكون تدريس العلوم متوف ًرا
ّ
ملجموع املواطنني.
– ينبغي أن تكون األبعاد البيئية مسأل ًة رئيسي ًة يف تدريس العلوم ،وأن يت ّم عىل وجه
الخصوص تسليط الضوء عىل العالقة املتبادلة بني العنارص الطبيعية املختلفة .ينبغي
الطلب والباحثون اهتام َمهم عىل تأثري األنشطة التدمريية لإلنسان عىل البيئة
أن يُركِّز ّ
وأساليب تفاديها وإصالح الطبيعة كلّام أمكن ذلك.
– يجب أن تُ نح أولوية البحث العلمي لتحديد التكنولوجيات والقيم واملنظومات
العلمية والعمليات اإليجابية الوطنية يف ميادين مختلفة كالزراعة ،الصناعة ،الطبابة،
املأوى ،وما إىل ذلك ،وينبغي الدفا ُع عن هذه املنظومات وتحسينها.

ُ
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ٍ
ُ
سياسات علمي ًة واضحة ،ويت ُّم
قليل فقط من بُلدان العامل الثالث
ميتلك عد ٌد ٌ
تسخ ُري هذه السياسات العلمية إلنشاء بُني ٍة تحتي ٍة علمي ٍة وتكنولوجي ٍة يف البالد.
صبح
غال ًبا ما يت ُّم تطوير هذه ال ُبنية التحتية عىل حساب االستقالل الوطني فتُ ُ
للمؤسسة
املؤسسات العلمية والتكنولوجية الجديدة يف العامل الثالث امتدا ًدا
ّ
ّ
ٍ
العلمية يف الدول الصناعية .باإلضافة إىل ذلك ،تتّجه ال ُبلدان التي ُ
سياسات
متتلك
علمي ًة واضح ًة نحو الرتكيز عىل الوجاهة يف مشاريع العلم والتكنولوجيا الرفيعة،
مم جعل ال ُبنية التحتية غري متّصل ٍة باحتياجات البالد ومتطلّباتها.
ّ
ال ُ
متتلك أغلبية دول العامل الثالث سياس ًة علمي ًة ُمعلَ َنة ،ولك ّن السياسة العلمية
كل مكان .يتمث ُّل الرتكي ُز العام عىل نقل التكنولوجيا ،إنشاء
الضمنية ت ُطبَّ ُق يف ِّ
لحل
تقني ومادي ،واالستعانة مبستشارين أجانب ِّ
مراكز األبحاث العرصيّة ٍ
بدعم ٍ
املشكالت املحلية .ضمن هذه الهيكلية املؤلَّفة من السياسات العلمية الرصيحة
والضمنية ،ت ّم تب ِّني بُني ٍة إداري ٍة تعتم ُد عىل الرتاتبية ،والتواصل األحادي الجانب
من األعىل إىل األسفل ،والبريقراطية الخانقة .لقد قامت هذه البُنية اإلدارية بعزل
ص ّناع القرار عن عموم العلامء والتقنيني باإلضافة إىل عزلهم عن ظروف العمل
املحلية وبيئة العمل.
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ُمقرتحات

– ينبغــي أن تقــوم الحكومــات والعلــاء يف العــامل الثالــث بإعــادة النظــر
يف تح ُّيزهــم الحــايل للتكنولوجيــا املعــارصة التــي تعتمــ ُد عــى كثافــة رأس
ـب تنميــة فهـ ٍـم أعمــق حــول عــدم صالحيــة هــذه
املــال وت ُعــادي البرشيــة .يجـ ُ
التكنولوجيــات وطبيعتهــا املد ِّمــرة ،وذلــك مــن خــال السياســات العلميــة
الوطنيــة يف العــامل الثالــث.
– ينبغي أن ت ُركِّز السياساتُ العلمية يف العامل الثالث عىل إنشاء قاعد ٍة وطني ٍة
لتوليد العلم والتكنولوجيا واستخدامهام ونقلهام ،وأن ت ُركِّز بشكلٍ حرصي عىل
مسألة نقل التكنولوجيا ،ومسألة االعتامد عىل البحوث العلمية التي ت ّم إجراؤها
يف الدول الصناعية ،والدعم التقني ،واملستشارين األجانب .ينبغي أن تسعى هذه
ِ
واملعاصة وتحسينها.
السياسات إىل ترويج مصادر املعرفة الوطنية التقيليدية
بتقنيات ِ
ٍ
وحكم ومناهج
تزخ ُر بيئتنا الثقافية – عىل املستوى القبيل والحرضي –
ينبغي استخدامها لتأمني الرابط األسايس بجذورنا الخاصة .كذلك ،ينبغي أن يت ّم
تشجيع إنشاء الهيئات اإلدارية الجديدة التي تأخ ُذ بعني االعتبار أ ّن العلم هو
عملي ٌة سياسي ٌة واجتامعية.
يرتب ُط العلم والتكنولوجيا بشكلٍ وثيقٍ ببعضهام يف يومنا الحايل ،وتعتم ُد
أغلبي ُة التكنولوجيات الحديثة عىل العلم .ليك تخرج دول العامل الثالث عن
وضعها االت ّكايل ،ينبغي أن تسعى إىل إقامة روابط مشرتك ٍة مع بعضها ،حيث إ ّن
هذه الروابط ت ُساهم يف توليد العلم والتكنولوجيا اللَّذَين يعتمدان عىل الذات،
رضان بالبيئة.
ويتو ّجهان نحو تلبية االحتياجات األساسية ،وال ي ّ
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ُ
إطالق البحث الجديد عن العلم والتكنولوجيا عرب تشجيع املجموعات
– ينبغي
الحيوية والواعية من الناحية االجتامعية والعارفة مبجاالتها العلمية .يتحتّ ُم تطوير
اآلليات التي ت ُساهم يف التفاف عموم الشعب حول هذه املجموعات إلنتاج العلم
ٍ
آليات
والتكنولوجيا اإلبداعيَّني وذات املنحى االجتامعي .كذلك ،ينبغي تطوي ُر
لحفظ املجموعات ِ
املبدعة والواعية اجتامع ًيا من الضغوط التي تُ ارسها الفئات
املنتفعة املتع ّددة ،وتشجيعها عىل إنشاء الروابط مع عموم الشعب.

