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 مقدمة املركز    

تدور املقاييس ـ وما زالت ـ يف تقييم تطوُّر الدول ومنوها، حول مقدار مساهمتها 

يف اكتشاف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، ومدى استخدامها لها، فرغم الجدل القائم 

حول كيفية تقبُّل الحداثة الفكرية والثقافية من ِقبل دول العامل الثالث، يتّفق الكل 

عىل قبول الحداثة يف وجهها التقني، ومل نسمع صوتًا مشهوًدا يغرّد خارج الرسب، 

ومن الذي يجرأ عىل نقد التقنية مع ما أنتجته من خرياٍت وبركاٍت وتقّدٍم للبرشية.

البرش  قدرات  باستنزاف  قام  آخر  املرشق وجًها مظلًم  التقني  الوجه  لهذا  لكن 

فظهرت  األخرية،  اآلونة  يف  إليه  االلتفات  تّم  شامٍل  دماٍر  يف  سببًا  وكان  والطبيعة، 

الطبيعة  سالمة  حساب  عىل  التقنيات  تقّدم  من  بالحّد  تطالب  وتياراٌت  جمعياٌت 

والكون ولصالح الرشكات اإلمربيالية التي ال هّم لها سوى الربح املادي اآليّن.

هذا الكتاب هو خالصة ورقات العمل املشاركة يف مؤمتر )أزمة العامل الحديث( 

املستهلكني  الثالث ورابطة  العامل  ماليزيا عام 1986م من قبل شبكة  ُعقد يف  الذي 

يف بينانغ، وقد حرضه 140 باحثًا ومشاركًا من مختلف الدول، بهدف دراسة أرضار 

التكنولوجيا  إحياء  الحلول واملعالجات والدعوة إىل  الحديثة ومحاولة وضع  التقنية 

الوطنية القدمية.

البحوث  أن نحصل عىل  نأمل  العربية،  املكتبة  إىل  الكتاب  نقّدم هذا  إذ  ونحن 

املشاركة بشكٍل كامٍل ليك نزفّها إىل القارئ العريب الحصيف.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل محمد وآله الطاهرين.

النجف األرشف
ج 1 1439





مة مقدِّ

من املسلَّم به عىل نطاٍق واسعٍ يف يومنا الحايل أّن العلم الحديث والتكنولوجيا قد 

فشال يف وظيفتهم املأمولة املتمثِّلة بالحدِّ من املشاكل االجتمعية الكربى، وال سيّم 

يف دول العامل الثالث. قد يُجادُل كثريون بأّن اللوَم ال يقُع عىل العلم الحديث بحدِّ 

سات املعارِصة وحاالت عدم املساواة التي تحوُل دون تحقيق وعد  ذاته بل عىل املؤسَّ

العلم الحديث. بالرغم من ذلك، توجُد أدلٌّة ُمتزايدٌة تُفيُد أّن منطق العلم الحديث 

وتطبيقاته يُؤّديان إىل تكاليف ومخاطر كثريٍة تُواجه الحضارَة والوجوَد اإلنسايّن بحدِّ 

ذاته. عالوًة عىل ذلك، أصبح العلُم الحديث أداًة قويًّة بيد العامل الرثي الذي يستغلّه 

مع غريه من العوامل االقتصادية واالجتمعية ليُواصل سيطرته عىل العامل الثالث.

 )Third World Network( »هذه هي الخلفية التي دفعْت »شبكة العامل الثالث

إىل   )Consumers’ Association of Penang( بينانغ«  يف  املستهلكني  و»رابطة 

تنظيم مؤمتٍر دويٍل يتناوُل »أزمة العلم املعارص« يف ترشين الثاين 1986، وقد جمع 

الصعيد  عىل  العاملني  والناشطني  والصحفيني  واألكادمييني  العلمء  بني  املؤمتر  هذا 

الشعبي القادمني من بُلداٍن عديدة، حيث بلغ عدُدهم 140 ُمشاركًا من دوٍل كالهند، 

رسيالنكا، األرجنتني، الواليات املتّحدة، اليابان، الصني، وتايالند.

والتأثري  املطلق  االستخدام  ببحث  للمؤمتر  الرئيسية  األهداف  إحدى  متثّلت 

الثالث،  العامل  لتطوير  أداًة  باعتبارهم  املعارَصيْن  والتكنولوجيا  للعلم  الطاغي 

وأحاط هذا االستخدام والتأثري بكافّة بلدان العامل الثالث بغضِّ النظر عن اختالف 

العلم  استخداُم  تسبَّب  لقد  وثقافاتها.  وأديانها  وسياساتها  الفكرية  منظوماتها 
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كبريٍ  عدٍد  يف  ظاهريًا  وموضوعيٍة  وحياديٍّة  شاملٍة  كأداٍة  املعارَصيْن  والتكنولوجيا 

من املشاكل يف العامل الثالث، وإّن العلم والتكنولوجيات الحديثة التي تّم تطويرها 

من نظريات املعرفة الغربية وتعتمُد عىل تجربتها لديها قواعد داخلية ال تُناسُب 

احتياجات العامل الثالث.

من األمثلة عىل هذه القواعد الداخلية:

ُر املقاربات  - النظرة الكونية امليكانيكية واملختَزَلة للعلم الغريّب الحديث التي تُدمِّ

الشمولية والبيئية.

ل للعلم الحديث نحو التدمري والعنف ضّد اإلنسان والطبيعة، وهذا  - امليل املتأصِّ

ينتُج عن نظرته الكونية امليكانيكية.

- منظوماته اإلدراية االستغاللية وأمناطه االغرتابية يف العمل.

- عنرصيّته.

رة الواضحة. - استخدامه لألمناط االستهالكية املبذِّ

- تأكيده عىل قيم التبادل بداًل من قيم االستعمل.

العنيفة  أعمله  يرُبُِّر  مّم  والحيادية  والشموليّة  املوضوعية  تبّني  اّدعائه   -

واالستغاللية.

يف مؤمتر بينانغ، متّت مناقشة األبعاد السابقة للعلم الحديث باإلضافة إىل آثارها 

عىل العامل الثالث، ومن بني النتائج التي تّم تناولها َورََد استنزاف املصادر الطبيعية، 

أثر الثورة الخرضاء عىل الزراعة، استعمل الطاقة، التعبئة العسكرية املتنامية، وفقدان 

التنّوع الثقايف والورايّث. كذلك، بَحَث املؤمتر يف املصادر الغنيّة للعلوم والتكنولوجيات 

األصلية التي تّم تطويرها يف العامل الثالث عىل مدى قروٍن متمدية، وقد »تخطّى« 

العلُم الحديث هذه العلوم األصلية وحّل مكانها بحيث وصل األمر إىل فقدان الثقة 
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الوقت  يف  امللّحة  الحاجة  املؤمتر  أعضاُء  استشعر  الوطنية.  والتكنولوجيات  بالعلم 

الراهن إىل إعادة استكشاف الرتاث العلمي للعامل الثالث واستخدامه كقاعدٍة لنوٍع 

من التطوُّر الذي يتضّمُن بشكٍل أكرب الطابَع الكيّل واإلنساين والبيئي.

دة،  خالل املؤمتر، انقسم املشاركون يف ورشاِت عمٍل ملناقشة مواضيع وقضايا محدَّ

ومن هذه الورشات ـ باإلضافة إىل األوراق واملباحثات ـ تولَّت مجموعٌة من املشاركني 

ُم  ويُقدِّ املؤمتر  املذكورة يف  دة  املتعدِّ املشاكل  ُص  يُلخِّ الذي  اإلعالن«  وْضَع »مرشوع 

اقرتاحاٍت عمليٍة لكيفية ُمعالجة هذه املشاكل. نُوقش هذا املرشوع يف اليوم األخري 

من املؤمتر ومتَّت املوافقة عليه مع عدٍد من التعديالت واإلضافات.

املؤمتر«، وينقسُم إىل 15  النسخة األخرية من »إعالن  الكتاب عىل  يحتوي هذا 

فصاًل تتناوُل املواضيع التالية:

- الحاجة إىل تطوير نوٍع من العلم والتكنولوجيا يُناِسُب العامل الثالث.

عْجُز  العلمي،  م  التقدُّ ى  ُمسمَّ تحت  للعامل  الطبيعية  املصادر  استغالل  وقوع   -

العلم عن تلبية االحتياجات األساسية ألغلبية سّكان العامل، والروابط الخفيّة بني العلم 

والهيمنة االقتصادية عىل العامل الثالث.

م العلمي يف املجاالت املختلفة كتخطيط الطاقة  - الكيفية التي جرى فيها التقدُّ

الثالث  العامل  الرعاية الصحيّة، ووسائل االتّصال أدى إىل وضع  الزراعة،  واالستهالك، 

تحت سيطرة الدول الرثيّة بشكٍل متناٍم.

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 واالجتمعية يف العامل.

ـ الحاجة إىل ترشيد السياسات العلمية الحالية وأساليب اإلدارة من أجل إنشاء 

علٍم وتكنولوجيا يعتمدان عىل نفسهم، ويتّجهان نحو تلبية الحاجات األساسية، وال 

يرّضان البيئة.

اقرتاحاٍت  يتضّمُن كلُّ قسٍم  العام«،  مُيثّل »اإلعالن  الذي  الفصل األول  فيم عدا 

عمليًة ملا مُيكُن أو ينبغي فعلُه من أجل ُمعالجة املشاكل العديدة يف العامل اليوم. ال 

َل إىل حلٍّ لها جميًعا يف وقٍت قصري ولكن ينبغي البدء من مكاٍن  مُيكننا أن نأمل التوصُّ

ما. يتطلّع املشاركون يف املؤمتر إىل أن يُحقِّق هذا اإلعالن خطوًة أوليًة وأن يُساعد 

شعوَب العامل الثالث يف إدراك طبيعة العلم الحديث ليك تُتََّخذ اإلجراءات لضمن بقاء 

البعض والطبيعة. نأمُل  أوالدنا عىل وجه هذه األرض يف حريٍّة وتناغٍم مع بعضهم 

ح الحاجة إىل إعادة استكشاف العلوم  أيضاً أن يُثرَي اإلعالن املزيد من النقاش وأن يُوضِّ

دة يف مجتمعات العامل الثالث وترويجها. األصلية املتعدِّ

س. م. محمد إدريس، 

ق شبكة العامل الثالث 1988 ُمنسِّ



1- اإلعالن العام

ميرُّ العلُم الحديث والتكنولوجيا بأزمٍة حاّدٍة تتجىّل بأشكاٍل ُمختلفة، وتربُز أوضح 

هذه األشكال يف الحواصل النهائية للعلم املعارِص واملنظومات التكنولوجية، كالتقنيات 

الناس عن بعضهم البعض وعن  هة نحو الدمار واإلتالف واغرتاب  واملنتوجات املوجَّ

طبقة  واستنفاد  تشرينوبيل]]]،  وحادثة  بوبال]]]،  يف  الغاز  ترسُّب  حادثة  إّن  الطبيعة. 

األوزون، والقضاء عىل الغابات واملصادر الطبيعية عىل وجه األرض، هي فقط جزٌء 

من الكوارث البيئية الكربى التي وقعت يف العامل وما زالت تحدُث اآلن، وهي كوارث 

يقُف العلم والتكنولوجيا وراءها بشكٍل رئييس.

نان األوضاع  تتوفُّر العديد من األمثلة التي تُفيُد أّن العلم والتكنولوجيا ال يُحسِّ

العامل  يف  القاطنني  أولئك  الخصوص  وجه  وعىل  العامل،  لسّكان  والروحية  املادية 

الثالث. عىل سبيل املثال، إّن ما يُسّمى بالتطوُّرات التكنولوجية كالهندسة البيولوجية 

إىل  يؤدِّي  مّم  الحاجة،  زائًدا عن  العاملة  القوة  كبريًا من  تجعُل قسًم  والحواسيب 

]1]- كارثة بوبال: وقعت هذه الكارثة ليلة الثالث من كانون األول عام 1984 يف مدينة بوبال الهنديّة، واعترُبت 

حينذاك أسوأ كارثٍة صناعيٍة يف التاريخ. حدثت الكارثة حينم ترسَّب نحو 45 طًُنا من غاز Methyl Isocyanate من 

مصنعٍ للمبيدات تابعٍ للرشكة األمريكية Union Carbide Corporation. حلّق الغاز يف أرجاء الضواحي املحيطة 

باملصنع واملكتظة بالسّكان فقىض اآلالف حتفهم عىل الفور، وتسبَّبت الحادثة مبوجٍة من الهلع حيث حاول عرشات 

رت الحصيلة النهائية للقتىل ما بني 15-20 ألف ضحية، بينم عاىن نصف مليون شخص  اآلالف الهروب من بوبال. قُدِّ

من املشكالت التنفسية، تهيُّج العيون، العمى، وغريها من األمراض الناتجة عن التعرُّض للغاز السام.

]2]- كارثة تشرينوبيل: وقعت هذه الحادثة عام 1986 يف أوكرانيا، التي كانت آنذاك جزًءا من االتّحاد السوفييتي، 

وهي أسوء حادثٍة للترسُّب اإلشعاعي يف تاريخ الطاقة النووية. حصلْت الكارثة حينم ارتكب بعُض األخصائيني خطأً 

املواد  انفجارات وبترسُّب كمياٍت هائلة من  بعّدة  النووية يف تشرينوبيل، مّم تسبَّب  الطاقة  توليد  داخل محطة 

اإلشعاعية. يف البداية، تسبَّب الحادث مبرصع 32 شخًصا باإلضافة إىل مرض العرشات من جرّاء اإلشعاع وتويف بعضهم 

الغابات  املاليني من هكتارات  ولّوث  وإيطاليا  فرنسا  إىل  غربًا  أوكرانيا وروسيا ووصل  فوق  اإلشعاع  انترش  الحًقا. 

م اإلشعاعي،  واألرايض الزراعية. تُفيد بعض التقارير أّن نحو 4000 من عّمل التنظيف قد لقوا حتفهم من التسمُّ

وقد ازدادت التشوهات الخلقية بنحٍو كبري يف أوساط السّكان القاطنني يف املنطقة.
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ًرا إىل مشاكل أكرب  البطالة وإساءة استغالل املهارات. غالبًا ما يُفيض العلم األكرث تطوُّ

وحلوٍل أقل، ويؤّدي إىل االستناد إىل تقنياٍت قامئٍة عىل كثافة رأس املال، واالعتمد عىل 

مصادر غري وطنية، وسوء االستعمل الجسيم للموارد البرشية واملادية.

حاليًا  يتنامى  حيُث  الوحيد،  القلق  مصدر  ليس  هو  للعلم  النهايئ  املنتوُج 

أهمِّ  يف  حتّى  والتكنولوجيا.  املعارص  العلم  طبيعة  يف  خطأٍ جوهرٍي  بوجود  الوعُي 

املشاريع العلمية كالرياضيات والفيزياء، ساد ألكرث من عقدين عهٌد من االلتباسات 

 Recombinant( املعرفية. يف علم األحياء، قامْت تقنياُت الحمض النووي املؤتلف

ـ  املمسوخة  األنواع  من  ألجناٍس خطرية  العنان  وإطالق  صناعة  وإمكانية   ،)DNA

فرانكنستاين  لكابوس  الفعيّل  الوقوع  بتقريب  بالتسبُّب  ـ  البرش  استنساخ  وحتّى 

.)Frankenstein(

يف الفيزياء، يؤدِّي التبسيط ـ وهو املنهج السائد يف العلم الحديث ـ إىل انعدام 

املعنى من ناحية، ومن جهٍة أخرى يقوُد علَم األحياء إىل »الداروينية االجتمعية« 

وتحسني النسل التطويري )Eugenics(. يف الواقع، يوجُد يشٌء يف ميتافيزيقيا العلم 

للتفكري  السائد  النمط  ويف  والتطبيق،  املعرفة  أسلوب  ويف  والتكنولوجيا،  املعارص 

واالستفسار يقودنا نحو الدمار.

والخالصة  النقيّة  الحقيقة  وراء  كسعٍي  للعلم  الرومانتييك  املفهوُم  أصبح 

و»املوضوعية« ـ حيث يجهُد العالُِم يف عزلٍة عن الواقع االجتمعي الدنيوّي ويُتابُع 

عملَه كناسٍك يسعى إىل فهم حقيقٍة موضوعيٍة يف وجه كلِّ العقبات املستحيلةـ  فكرة 

ال مُيكن الدفاع عنها. يف الواقع، بعد إجراء األبحاث حول العامل لعقٍد من الزمن، أصبح 

واضًحا أّن عمليًة اجتمعيًة تقُف وراء تكوين العلم. بالفعل، يحتجُّ بعض الفالسفة 

واملؤرِّخني أّن العلم هو عمليٌة اجتمعية. تقوُم القوى االجتمعية العاملة عىل مستوى 

املجتمعات  إىل  باإلضافة  السيايس  القومي  واالقتصاد  العاملي  واالقتصاد  املنشآت 
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العلمية بحدِّ ذاتها بتشكيل طابع العلم املعارص والتكنولوجيا ومحتواهم ومنطهم.

يلتزُم العلمء بشّدٍة باملعتقدات وبعض األخالقيات الثقافية التي تدفعهم نحو 

ع والتعقيد إىل تناغم. باإلضافة إىل هذا النظام االعتقادي واألخالقيات  تحويل التنوُّ

تركيبًة  العلُم  ميتلُك  العلمء،  يتبّناها  التي  الفرضيات  يف  يتجليان  اللََّذين  الثقافية 

هذه  كلُّ  وتجتمُع  الزمالء،  من  تتألُّف  ومجموعاٍت  للمكافأة،  وأنظمًة  للقوة، 

واالجتمعي  واالقتصادي  السيايس  بالنظام  للعلم  الوثيق  االرتباط  لتضمن  العنارص 

السائد والظامل يف العامل.

اًل ومتكاماًل من املرشوع العلمي والتكنولوجي  تُشكُِّل السيطرة والتحكُّم جزًءا متأصِّ

املتمثِّلة  الحالية  والعملية  العلمي  املنهج  صميم  يف  املفاهيم  هذه  وتكمُن  الحايل، 

بصناعة العلم وإنشائه. مع ظهور العلم املعارص يف بداية عرص النهضة األوروبية، تّم 

التعبري عن أهداف العلم عىل ضوء السيطرة والتحكُّم.

يف تناقٍض تاٍم مع الرتاث الفكري لإلسالم والحضارات األخرى التي سعوا إىل إنشاء 

عامٍل جديد عليها، اّدعى ُمفكِّرو حركة التنوير يف القرن السابع عرش فْصَل العقل عن 

القيم، وأعادوا تعريف العقل بشكٍل محصوٍر كعقالنيٍة ُمفيدٍة، إال أّن هذه العقالنية 

تُخبّئ ِقيََمها الحقيقية املتمثّلة بالتحكُّم والسيطرة خلَف قناٍع من الحياد املوضوعي. 

وأصبح  القيم »غري علمي«،  بوجود  يعرتُف  ل  التعقُّ أّي شكٍل من  اعتبار  تّم  بالتايل، 

العقل هو النمط السائد للمعرفة الذي يُقيص جميع البدائل األخرى. تبّدل مفهوم 

السيطرة عىل الطبيعة والتحكُّم بها تدريجيًا ليتحّول إىل السيطرة عىل الشعوب غري 

األوروبية والتحكُّم بها من خالل املنهج العلمي والعقالنية الطوليّة املندرجة فيه، وقد 

تطّور املرشوُع العلمي والتكنولوجي الحايل ضمن التجربة اإلمربيالية ألوروبا وشمل 

أمريكا وتجربة االستعمر يف العامل الثالث.

والتكنولوجيا  املعارص  العلم  إّن  أيًضا، حيث  الثالث  العامل  العلم يف  أزمُة  تتجىّل 
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بيئته.  وإفساد  التقليدية،  ثقافاته  وتدمري  العامل،  هذا  مجتمعات  بتفكيك  قاما  قد 

الرتكيب  عىل  واملبتنية  األبعاد  دة  املتعدِّ املعرفة  طريقَة  العلم  هذا  استبدل  كذلك، 

يف العامل الثالث، ووضع مكانها منطًا فكريًا مخطّطًا، تحليليًا، وغري إنساين. قام العلُم 

ى  والتكنولوجيا الغربيَّنْي بشكٍل منهجٍي بسلْب ُمجتمعات العامل الثالث تحت مسمَّ

لألدوية  الكثيف  واإلدخال  الخرضاء  الثورة  عرب  األمر  هذا  وتّم  العلمية،  العقالنية 

حول  بحوٍث  إجراء  سبيل  يف  والنادرة  الثمينة  املوارد  تبديد  إىل  باإلضافة  الحديثة، 

مؤّشاٌت  أو  أرقاٌم  توجد  ال  ذلك،  من  بالرغم  النووية.  كالطاقة  »عرصيّة«  حقوٍل 

االجتمعية  الهندسة  تجارُب  بها  تسبَّبْت  التي  الضائعة  املوارد  أو  الضحايا  عن عدد 

املدفوعة من قبل »خرباء« و»مستشارين« غربيِّني يف بالدنا.

ال  اآلن.  حدِّ  إىل  والتكنولوجيا  العلم  جذوُر  ترتّسخ  مل  النامية،  الدول  معظم  يف 

ميتلُك العلم أو العلمء أيَّ عالقٍة أساسيٍة مع املشكالت واملوارد املحلية والحاجات 

امللّحة للمجتمع، وغالبًا ما يكوُن العلُم يف هذه الدول عرضيًا، عقيًم، تقليديًا، ويحمُل 

املعارص  العلم  منظومُة  تنامْت  ذلك،  إىل  باإلضافة  والثانوي.  الرديء  املنتَج  عالمات 

والتكنولوجيا يف العامل الثالث تحت إشاف الثقافات العلمية األوروبية التي ازدهرْت 

متتلُك  كانت  فقد  األوروبية،  اإلمربيالية  القوى  سيطرة  قبل  أّما  املنطقة.  هذه  يف 

حضاراُت العامل الثالث منظوماتها املعرفية والِحرَفية التفصيلية واملتطوِّرة الخاّصة بها.

لحّل  منوذٍج  أهمَّ  تُشكُِّل  اإلسالمية  العلوم  كانت  آسيا،  وغرب  أفريقيا  يف شمل 

اإلشكاليات، وال يوجد نظرٌي لنتاج العلم اإلسالمي منذ القرن السابع حتى القرن الرابع 

عرش من حيث النوعية والكميّة. وَضَع العلمُء املسلمون أُُسس علم الجرب وحساب 

املثلثات، وقاموا بقياس ُمحيط األرض، ودرسوا خواص النور والحركة، وفحصوا الجسد 

شّدة  املرء من  تُثرُي دهشة  نتائج  الدموية، وحصلوا عىل  الدورة  واكتشفوا  البرشي، 

دقّتها. حّقق العلمء املسلمون كلَّ هذا يف إطاٍر من التفكري واالستفسار الذي يدمُج 
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املعلومات والقيم يف هيكٍل ميتافيزيقي، ومل يتقبّل هؤالء العلمء طُغياَن املنهج بل 

سعوا إىل تطوير مناهج تتطابُق مع طبيعة عملية االستفسار وتندرُج ضمن نسيٍج 

د بوضوح. أخالقي ُمحدَّ

علم  جلُّ  نشأ  هائلة.  مرتفعاٍت  إىل  ووصل  العلم  ازدهر  الصينية،  الحضارة  يف 

وعلم  ق.م(،   152 عام  )تويف   Chang Ts’ang تسانغ   تشانغ  أعمل  من  الحساب 

 727 )تويف   Wang Hsiat’ung هسياتنغ  لوانغ  الكالسيكية  الدراسة  من  الهندسة 

ق.م(، بينم ال يزال ُجهد تشانغ تشيوتشن Chang Ch’iu-chien )تويف 650 ق.م( 

يف امليدان الطبّي موضَع دهشة يف يومنا الحايل.

وعلم  الزراعية،  بتقنياتها  القدمية  العصور  منذ  ُعرفت  فقد  الهندية،  القارة  أّما 

التقنيات  الُسُفن، والهندسة، والطب. ُمورست هذه  املعادن، ونْسج األقمشة، وبناء 

بشكٍل واسع يف كافة أنحاء جنوب آسيا وجنوب شقها حتّى القرن الثامن عرش، كم 

اتّسمْت ببساطتها  العائدة إىل ذلك العرص، وقد  دة  الروايات األوروبية املتعدِّ تؤّرخ 

باإلضافة إىل تطّورها. عىل سبيل املثال، يف الفكر الهندي القديم، ُوجدت نُسخ من 

ست هذه النسخ  الشاسرتا Shastra]]] التي تُلخِّص املبادئ العلمية األساسية، وقد أُسِّ

دة عىل قاعدٍة فلسفيٍة كانت تُقّدمها الدرشانات Darshanas، وهي املدارس  املتعدِّ

د البُنية املنطقية واملعرفية واملنهجية للفكر الهندي. الفلسفية التي تُحدِّ

مَتثََّل املبدأُ الهادي لكلِّ هذه العلوم والفلسفات يف أّن العامل هو بحدِّ ذاته مخزن 

العيش بسعادة  الناس من  العلم والتكنولوجيا هي فقط متكني  الحقيقة، وأّن غاية 

آسيا  شق  جنوب  تقاليد  تزخُر  به.  والتالُعب  تغيريه  وليس  العامل  هذا  يف  وصّحة 

بالعديد من األمثلة عىل العلم والتقنيات الوطنية، ولكّن العلم والتكنولوجيا الغربيَّنْي 

قد دّمرا هذه املنظومات املتمحورة حول املعرفة وحّل اإلشكاليات. يتجىّل هذا الدمار 

]1]-  كتب مقّدسة يف الديانة الهندوسية.
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يف إنكار تاريخ العلم وتقنيات الحضارات والثقافات التقليدية، ويتّخُذ كذلك هيئَة 

قمع وتخريب الطب الوطني، والهندسة املحلية، أساليب البناء، وممرسات الزراعة 

والرّي الصديقة للبيئة.

التدمريية للعلم املعارص والتكنولوجيا بعني االعتبار، وحقيقة  الطبيعة  مع أخذ 

تحكُّم الدول الصناعية والرشكات العاملية بهذه الطبيعة، يجُب عىل دول العامل الثالث 

ونرشها.  واستخدامها  والتكنولوجية  العلمية  املعرفة  إلنتاج  الوطنية  أُسسها  صناعة 

ينبغي أن تجتمع دول العامل الثالث لتتعاون فيم بينها يف هذا املسعى، ويجُب إجراء 

تقييٍم نقدٍي لتمم مفهوم انتقال التكنولوجيا وتصدير العلم الغريّب.

تُحتُِّم الثقافة العلمية الوطنية قياَم العلمء، والتقنيِّني، وُصّناع القرار، والناشطني 

يف العامل الثالث بتثمني القيمة الحقيقية للعلم والتقنيات التقليدية. كذلك، ينبغي 

تحديُث هذه التقنيات واملنظومات الطبية وتطويرها وترويجها، ويجب أن تُشكِّل 

ومنظومات  للتكنولوجيا  متاًما-  املعارصة  ولكن   - الوطنية  البدائل  تطوير  أساَس 

الصحية. الرعاية 

فقط حينم يتطّور العلم والتكنولوجيا من البيئة األخالقية والثقافية ملجتمعات 

العامل الثالث، يُصبح هذا العلم ذا مغزًى بالنسبة الحتياجاتنا ومتطلّباتنا ويستطيُع 

التعبرَي عن إبداعنا وعبقريتنا الحقيقيَّني. مُيكن للعلم والتكنولوجيا يف العامل الثالث 

أن يتطّورا فقط عرب االعتمد عىل املقوالت واملصطلحات والتقاليد الوطنية يف جميع 

امليادين الفكرية والتطبيقية.



2-العلم، التكنولوجيا، واملوارد الطبيعية

قبل تعرّضها للغزو االستعمري، كانت تُستَخدم موارد العامل الثالث وفق التقنيات 

حلول  مع  ولكن  املحدود،  واالستغالل  املحليّة  واملعرفة  الخربة  عىل  تعتمُد  التي 

هذه  كانت  سواء  املستعمرات،  يف  الطبيعية  للموارد  الهائل  الطلُب  برز  االستعمر 

املوارد غاباٍت أو معادن أو منتوجاٍت زراعية، وذلك من أجل تزويد الثورة الصناعية. 

مثّل هذا األمر املرحلَة األوىل من زعزعة استقرار عمل التكنولوجيات املحليّة، وقام 

بتقويض مصادر مواردها وتسويقها. مل يكن أسلوب االنتقال املباش للموارد الطبيعية 

أمرًا ُممكًنا يف العهد االستعمري، ولكن مع إدخال عملية »التطوير« كهدٍف وطني 

ينبغي تحقيقه مبساعدة التمويل الدويل، دفعت عملية انتقال املوارد مثَن املدخالت 

الخربة  تقديم  املدخالت  هذه  وتضّمنت  التطوير،  عملية  يف  املطلوبة  املستورََدة 

والتكنولوجيات واملعّدات باإلضافة إىل السلع الكملية.

   ال تخدُم عملية التطوير هذه إال التسويَق السهل للتكنولوجيات القدمية ومتكني 

يف  املوجودة  الطبيعية  املوارد  إىل  الوصول  من  الشمل  يف  صناعيًا  املتطوِّرة  الدول 

أقىص مناطق دول الجنوب. يف أواخر الستينيات، أثَّرْت عملية التطوير عىل الزراعة 

يف العامل الثالث من خالل إدخال تكنولوجيات الثورة الخرضاء. أّما يف العقود التالية، 

األرايض يف  الدميقراطية عىل  غري  السيطرة  من  املزيد  يف  العملية  تجلَّت هذه  فقد 

إدارة  يف  كبري  بشكٍل  الدويل  والتمويل  التكنولوجيات  تّدخلت  حيث  الثالث،  العامل 

األرض واملياه باإلضافة إىل استغالل الغابات. من جهٍة أخرى،  تركّز النموُّ الصناعي 

نفسه،  الشمل  من  نقلُها  تّم  والتي  البيئة  ُث  تُلوِّ التي  الصناعات  عىل  الجنوب  يف 

إنتاج  تتضّمن  التي  الصناعات  هذه  باستمرار  يسمح  يعد  مل  بيئيًا  وعيًا  شهد  الذي 

املنسوجات، الدباغة، صناعة املواد الكيميائية الخطرية، والصناعة النووية.

   بالتـايل، متّكنـت الـدول املتطـوِّرة صناعيًـا مـن تحقيـق أول ثـورٍة صناعيـٍة مـن 

خـالل نقـل املـوارد الطبيعيـة مـن املسـتعمرات. يف السـبعينيات تحّققـت الثـورة 
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الصناعيـة الثانيـة التـي أّدت إىل الخدمـة االجتمعيـة النظيفـة يف الشـمل وتحويـل 

املراكـز الصناعيـة الضـارّة إىل الجنـوب، ولغايـة الثمنينيـات تقريبًـا سـادت ممرسـة 

نقـل التكنولوجيـات املؤذيـة. بعـد ذلـك، ومـع حلـول التكنولوجيـات البيولوجيـة، 

بـدأت أحـدث التكنولوجيـات يف الشـمل بالوصـول إىل أبعـد قـرى الجنـوب بطريقٍة 

غـري مركزيـة وأثبتـت أّن املناطـق الصغـرية ال ينبغـي أن تكـون جميلـًة بالـرضورة. 

ة برسعة بـني التكنولوجيـا واملوارد  نحـُن نعتـرُب أنّـه يف هـذا العهد من العالقـة املتغريِّ

الطبيعيـة، يتحتّـم علينـا تحديـد دورنـا.

ُمقرتحات
تطوير  بُغيَة  الثالث  العامل  دول  من  حضاري  ردٍّ  إثارة  إىل  حاجٌة  هناك   –

التكنولوجيات التي تُرّشُد استخدام املوارد، وتعزيز السيطرة عىل الهيئات املحليّة يف 

مسألة القرارات املتعلّقة باستخدام املوارد الطبيعية.

– يجُب توجيه استخدام األرايض واملياه وفق قاعدٍة ُمستدامة، وذلك من أجل 

إشباع الحاجات املحليّة بدًءا مبتطلّبات أفقر األفراد.

بحمية  الثالث  العامل  يف  واملجموعات  والحكومات  العلمء  يقوم  أن  ينبغي   –

محصوالتهم ومواردهم الزراعية املوروثة وحفظها من الخراب.

– ينبغي أن يقوم العامل الثالث بشكٍل فّعال مبعارضة تلّقي التكنولوجيات القدمية 

وامللوِّثة للبيئة تحت مسّمى التطوُّر االقتصادي وأن يقوم بتشجيع خيارات التطوُّر 

االقتصادي عرب تكنولوجياٍت وطنيّة تسرتشُد استخدام املوارد وال تُلوِّث البيئة.

التكنولوجيات  جميع  حول  واملعلومات  املوارد  عىل  الحصول  تيسري  ينبغي   –

املستخَدمة يف أيِّ منطقة عىل أساٍس من العدل واإلنصاف، باإلضافة إىل رضورة التأكُّد 

من جميع اآلثار البيئية املحتملة.

– يجُب أن تزداد ُمشاركة الناس يف اختيار التكنولوجيات وإدارة املوارد الطبيعية 

بهدف انتقاء التكنولوجيات املراعية للبيئة.
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من خالل تقّدمه التكنولوجي، ميتلُك العلُم املعارص القدرَة عىل تلبية االحتياجات 

األساسية لكلِّ إنسان، وذلك إذا تّم توظيف املنظومات االجتمعية واإلنتاجية بشكٍل 

العامل  شعوب  ثلثَي  )أي  العامل  سّكان  نصف  من  أكرث  أّن  يف  املفارقة  تكمُن  ُمالئم. 

احتياجاتهم  أكرث  من  ويُحرَمون  البرشي  املستوى  دون  يعيشون يف ظروٍف  الثالث( 

الحقيقة  الكارثة هي  يُفاِقُم هذه  ما  واملأوى.  والثياب  كالطعام  األساسية  اإلنسانية 

التي تُفيُد أّن نفس القدرة التكنولوجية التي سّهلت الرتكيب غري العاقل للمنتوجات 

لتدمري نسبٍة عاليٍة  إنها قد فسحت املجال  القّوة بحيث  هي عىل درجٍة كبريٍة من 

تستنفُذ هذه  يوم،  بعد  يوًما  استنزافها.  أو  العامل  يف  دة  املتجدِّ غري  املوارد  من  جًدا 

املعادن،  من  أكرب  أعداًدا  وتستخرُج  الطاقة،  من  املزيد  الهائلة  التكنولوجية  القدرة 

وتقطُع أشجاًرا إضافية، وتلّوث مساحاٍت أكرب من املياه واألرايض والهواء وحتّى طبقة 

املوارد  من  العديد  تنتهي  سوف  اإلنتاج،  من  الحالية  املستويات  مع  السرتاتوسفري. 

األساسية خالل بضعة عقود.

يُستَهلُك  اإلنتاج  عملية  ويف  املتاحة،  العاملية  املوارد  من  محدود  مخزوٌن  هناك 

قسٌم من ذلك املخزون سنويًا. إّن الناتج القومي اإلجميل الذي تهتمُّ به كل الدول 

القومية يُشكُِّل مجرد سيولٍة سنويٍة تعتمُد بشكٍل كبري عىل املخزون املتاح من املوارد 

املوارد  أّن معظم  السيولة، ومبا  تتوقف  املخزون، سوف  ينتهي هذا  الطبيعية. حني 

دة فكلّم تعرّضت لالستنفاذ سوف يقّل توفّرها لالستخدام اإلنتاجي  هي غري متجدِّ

يف املستقبل. بتعبريٍ آخر، كلّم كان الناتج القومي اإلجميل عاليًا يف الحارض، سوف 

يقّل يف املستقبل وحينها سوف تُستشعر آثار استنفاذ املوارد. بالرغم من ذلك، يتمُّ 

حذف هذه املعلومة البسيطة واألوليّة من كتب االقتصاد بشكٍل تاٍم تقريبًا، وبالكاد 

يتواجُد هذا الهّم يف ضمئر املخطِّطني والسياسيني الذين يقومون بتصميم مستقبلنا 
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والسيطرة عىل حياتنا، أو يف ضمئر العلمء والتقنيني الذين سّهلوا االستنفاذ الرسيع 

للموارد عرب تطوُّر القدرة التكنولوجية.

التوزيع والسيطرة غري العادلَني عىل موارد العامل

يتمُّ االستخراج واالستخدام الرسيع للموارد بصورٍة غري متكافئٍة من ناحية التحكُّم 

بينم  املتطوِّرة  الدول  العاملية يف  املوارد  باملئة من  يتمُّ استهالك 80  واملنافع، حيث 

التوزيع  د هذا  املوارد فقط، ويُحدِّ باملئة من هذه  إال 20  الثالث  العامل  يَستهلُِك  ال 

غري املتساوي طبيعَة السلع التي ينبغي إنتاجها. يتضّمُن اإلنتاج يف السوق النخبوية 

التقنية العالية كأجهزة تسجيل  صناعَة تكنولوجياٍت متطوِّرة إلنشاء املنتََجات ذات 

أشطة الفيديو، األقراص املضغوطة، الحواسيب، السيارات، والخدمات كاألدوية ذات 

الرضائب.  للتهرُّب من  القانونية  الربامج  الخارجية، وحتى  الجوالت  الرفيعة،  التقنية 

املنافع  هذه  عىل  املتطوِّر  العامل  يف  اإلجميل  القومي  الناتج  من  كبري  قسٌم  يرُصُف 

املنافع.  هذه  لصناعة  الرأسمليّة  والتكنولوجيات  السلع  إنتاج  عىل  أو  االستهالكية 

التي  املوارد  من  فقط  باملئة   20 مسؤولية  الثالث  العامل  يتحّمل  نفسه،  الوقت  يف 

متساوي،  بشكٍل  الوطنية  اإليرادات  توزيُع  يتّم  ال  أنّه  مبا  عام.  كّل  استخدامها  يتّم 

يُستخدُم قسٌم كبري من هذه املوارد لصناعة نفس املنتجات االستهالكية ذات التقنية 

العالية التي يتمتُّع بها العامل املتطوِّر، وأيًضا لتصدير التكنولوجيات القامئة عىل كثافة 

ُص جزٌء  رأس املال بُغيَة إنتاج هذه املواد االستهالكية الخاّصة بالُنخب. بالتايل، يُخصَّ

صغري فقط من املوارد العاملية لصناعة السلع األساسية املطلوبة لبقاء األغلبية الفقرية 

الفاّلحون  يستخدمها  التي  البسيطة  الرأسملية  املنتجات  ولتصنيع  الثالث  العامل  يف 

الفقريون والِحرفيون وأصحاب املشاريع الصناعية الصغرية.

منّو الشامل عىل حساب الجنوب

غري حصيف،  بنحٍو  واستخدامها  املوارد  استنفاذ  من  املستمرّة  العملية  هذه  يف 

يكمُن الباعث األسايس والديناميكيات يف االقتصاد السيايس واملنظومات االجتمعية 
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ـ االقتصادية التي تُثري املنافسة بني الرشكات والدول، إال أّن دور العلم والتكنولوجيا 

يبقى مهًم. إذا كان مستوى التكنولوجيا ُمنخفًضا قد يستمّر انعدام املساواة إال أّن 

درجة استنفاذ املوارد ستكون أقل. يف الواقع، تتنامى مستوياُت التكنولوجيا بشكٍل 

االقتصادية  امليادين  يف  )ليس  والبلدان  الرشكات  بني  التنافُس  ضغط  تحت  رسيع 

برسعة.  املوارد  استنفاذ  يجري  وبالتايل  العسكرية(،  امليادين  يف  أيًضا  بل  فحسب 

باإلضافة إىل ذلك، تقوُم القدرة التكنولوجية املتنامية يف العامل املتطوِّر بجعل العامل 

ُع فجوة انعدام العدالة بني الدول. الثالث يف أقىص الوراء مّم يُوسِّ

يف العام 1980، نالت بُلدان الشمل ـ التي تضمُّ ربع سّكان العامل فقط ـ 80 

باملئة من الناتج العاملي اإلجميل، بينم حصل ثالثة أرباع سكاّن العامل املتواجدون 

العاملُ  العاملي فحسب. منذ 1980، أصبح  املدخول  باملئة من   20 الجنوب عىل  يف 

الثالث عىل  العاملُ  يعتمُد  زال  ما  االستعمرية،  التجربة  بسبب  املساواة.  أبعد عن 

السنوات  خالل  والتكنولوجيا.  واالستثمرات  والقروض  التجارة  يف  ر  املتطوِّ العامل 

القليلة املاضية، تّم نقُل كمياٍت متزايدة من األموال من الجنوب إىل الشمل، ويف 

عام 1985 وحده تّم نقل 74 مليار دوالر من العامل الثالث لرّد القروض، بينم أخذ 

العامل الثالث قروًضا جديدًة تبلُغ 41 مليار دوالر ولكن تحتّم عليه دفع 114 مليار 

دوالر لخدمة الديون. إذا ضممنا تدفُّق األرباح عىل يد الرشكات العاملية يف العامل 

الثالث، وترسُّب رأس املال من هذا العامل، ونقصان رأس املال لدى املستورِدين يف 

غرب آسيا، فقد بلغ ُخرسان رأس املال من العامل الثالث يف عام 1985 وحده نحو 

بسبب  فُقد  الذي  دوالر  مليار   65 البالغ  املبلغ  أضفنا  إذا  دوالر.  مليار   240-230

هبوط أمثان املنتجات )وفق تقدير مجلة The Economist(، فقد بلغْت خسارة 

مع  سوءاً  الوضع  ازداد   ،1986 واحدة. يف  سنة  دوالر يف  مليار   300 الثالث  العامل 

انهيار أسعار النفط وأسعار السلع األخرى، وقد تّم توقُّع بلوغ الخسارة الكلية إىل 

300-350 مليار دوالر. مع أخذ هذا التدفُّق الهائل لألموال من الجنوب إىل الشمل 
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م املساعدة للجنوب،  بعني االعتبار، من السخرية مبكان أن نقول بأّن الشمل يُقدِّ

مٍة هي مبثابة قطرة من البحر مقارنًة مع عدد التدفُّقات  حيث إّن أيَّ مساعدٍة ُمقدَّ

الخارجة، وحتّى هذا الدعم نفسه مرتبٌط برشوط.

لقد ساهمْت قبضُة الشمل عىل العلم املعارص والتكنولوجيا يف استغالل الضعف 

والزراعية  الصناعية  تقنياتها  الرثيّة  الدول  تستخدُم  الثالث، حيث  للعامل  االقتصادي 

التطوُّر  )وهذا جزٌء من مشكلة  بأجمعها  استهالكها  تستطيُع  ال  فائضة  إلنتاج سلعٍ 

الزائدة عن الحاجة أو غريها من  الفائض(، فتقوم بإلقاء الحبوب  الزائد والتكديس 

إىل  الثالث  العامل  يف  السلع  بأسعار  يؤّدي  مّم  العاملية  السوق  يف  واملواد  املحاصيل 

االنهيار، وبالتايل يتمُّ تخفيض رواتب الفقراء ومعايري عيشهم. لقد سّهلت التكنولوجيا 

الحديثة واملنظومات املعلوماتية عملية توسيع املصارف والرشكات العاملية إىل الدول 

السوق  يف  العميق  غرقه  بعد  ُمتزايد.  بشكٍل  العاملية  السوق  إىل  وجذبها  النامية 

العاملية، يجُد العامل الثالث أّن الحواجز الجمركية الوقائية التي تضعها البلدان الرثية 

تحول دون دخول منتوجاته الصناعية، ويُدرُك أيًضا أّن الدول الغنيّة قد قامت بتطوير 

التكنولوجيات الجديدة خدمًة ملصالحها الخاصة. عىل سبيل املثال، قامت هذه الدول 

بتخفيض استعملها ملواد العامل الثالث األولية من خالل إيجاد البدائل واستخدام مواد 

أقل يف كلِّ وحدة إنتاج فتسبَّب ذلك بهبوٍط حادٍّ يف أسعار التصدير والعائدات يف 

العامل الثالث يف وقٍت تحتّم عىل هذا العامل تحصيل املزيد من األموال لسداد خدمة 

الديون الخارجية.

التطوُّر غري املتساوي يف العامل الثالث

يف دول العامل الثالث، تتواجُد نفس الهيكلية غري العادلة عىل املستويات الوطنية 

مبنح  املتمثّل  النموذج  نفَس  للسلع  الوطني  الرتكيب  ويتّبُع  واملحليّة،  واإلقليمية 

والسلع  الُوسطى،  للطبقة  طة  املتوسِّ والسلع  األعىل،  الدخل  ذات  للفئة  الكمليات 

األساسية أو األدىن منها للطبقة الُسفىل التي تُشكِّل 70 باملئة من السّكان.
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يف القطاع التجاري، تتنافُس الرشكات فيم بينها للحصول عىل أسهٍم ماليٍة أعىل 

ال  التي  الرشكات  تضطّر  وقد  حجمها،  وزيادة  األرباح  عىل  املحافظة  تستطيع  ليك 

تُحرُز أرباًحا كافيًة إىل اإلغالق أو الدخول تحت سيطرة ُمنافٍس أقوى. هكذا، يندمُج 

ع والنمو يف منظومٍة من التنافس بني الرشكات، وتلعُب التكنولوجيا املعارصة  التوسُّ

ع، حيث يتمثّل ذلك يف السعي وراء أساليب أكرث »غزارًة« إلنتاج  دوًرا حيويًا يف التوسُّ

سلعٍ أو مناذج جديدة وتطويرها. وعليه، يتمُّ توظيف العلم املعارص والتكنولوجيا يف 

عية املستميتة للرشكات. خدمة الحاجة التوسُّ

توجد رغبٌة قويٌة يف الدول االشرتاكية مبواكبة ُمستوى البلدان الرأسملية الغنيّة 

من الناحية االقتصادية والعسكرية، ويوجد ميٌل قوٌي إىل تطوير تكنولوجيا قامئٍة عىل 

كثافة رأس املال والسعي وراء النمو األقىص. بالتايل، تتأّصل روح النظام الصناعي يف 

كلٍّ من الرأسملية واالشرتاكية.

يف العامل الثالث، تقتفي طبيعة التطوُّر مسار الشمل إال أّن تطّورنا هو غري ُمستقل. 

النمّو هيئَة استنفاذ املصادر من أجل تصديرها إىل الشمل واستخدام فائض  يتّخُذ 

الصادرات والقروض الخارجية إلنشاء البُنى التحتية املكلِفة واالستثمر يف التكنولوجيا 

القامئة عىل كثافة رأس املال التي تعوُد بالنفع بشكٍل أسايس عىل الرشكات الكبرية أو 

املزارعني ذوي النفوذ.

والتكنولوجيا  واملادية  املالية  املوارد  مبساعدة  ـ  التجارية  القطاعات  تقوُم 

مّم  عليها،  والسيطرة  وغزوها  الحيوية  التقليدية  القطاعات  باخرتاق  ـ  الرفيعة 

يتسبَّب بتشتيت قسٍم كبريٍ من الناس عن بيوتهم وموارد رزقهم. عىل سبيل املثال، 

يتّم استبدال صغار الصيادين الذين يستخدمون منظوماٍت إنتاجيٍة صديقٍة للبيئة 

ر البيئَة البحرية من خالل الصيد املفرط واستخدام  بقوارب صيٍد تجاريٍة كبريٍة تُدمِّ

املعّدات ذات األثر التدمريي. كذلك، يقوُم أصحاُب األرايض باستعادة أراضيهم من 

املزارعني الذين يُنتجون املحاصيل الغذائية، أو تقوم الحكومة أو الرشكات الخاّصة 
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أو  الُوسطى  الطبقة  إلسكان  عقاراٍت  إىل  تحويلها  أجل  من  األرايض  هذه  برشاء 

مناطق تجاريٍة حرٍّة أو طرٍق رسيعة.

متتاُز التكنولوجيات الوطنية يف العامل الثالث عن أمناط »التكنولوجيا املعارصة« 

الجمعي  التحكُّم  الوظائف،  دٍة كتأمني  أساليب متعدِّ التي تغزونا، وذلك من خالل 

أو اإلنتاجي بالتكنولوجيا والعملية اإلنتاجية، اإلنصاف، والسالمة البيئية. ولكن يتمُّ 

وتهديد  التجارية  القطاعات  تأثري  تحت  الوطنية  التكنولوجيات  هذه  عىل  القضاء 

الثقافة  نحو  هها  لتوجِّ املحلية  الثقافة  عن  األذواق  تحرف  التي  االستهالكية  الثقافة 

العامل  إىل منظومة  االنزالق بشكٍل خاضع  أّدى  بالتايل،  الغربية.  واملوضة واملنتجات 

املتحرضِّ إىل نتائَج كارثيٍة عىل دول العامل الثالث، التي يتطلّب مستقبلها من ناحية 

التنمية املستدامة االستخداَم العقالين للموارد يف سبيل التطّور األصيل لشعوب هذه 

املنطقة. وعليه، فقد حان الوقُت إلعادة توجيه مفاهيم العلم والتكنولوجيا والتطوُّر.

ُمقرتحات

ليك  واملايل  االقتصادي  العاملي  للنظام  راديكايل  تشكيٍل  إعادُة  ينبغي حصوُل   –

تُوزَّع القوة والرثوة واملدخول االقتصادي عىل نحٍو أكرث عداًل وليك يُجرَب العامل املتطوِّر 

يتّم هذا  أن  أجل  بشكٍل ال-عقالين. من  املرتفعة  االستهالكية  تقليل مستوياته  عىل 

األمر، ينبغي تقليل مستوى التكنولوجيا الصناعية أيًضا، إذ ال حاجة إىل هدر كمياٍت 

هائلٍة من الطاقة واملواد األولية واملوارد املستخَدَمة إلنتاج سلعٍ فائضٍة عن الحاجة، 

فقط من أجل املحافظة عىل »الطلب الفّعال« واستمرار اآللة االقتصادية الوحشية. 

إذا كانت التكنولوجيا املستَْحَسنة ُمناِسبًة للعامل الثالث، فإّن رضورتها تزداُد كبديٍل 

لتكنولوجيا العامل املتطوِّر الرفيعة والسلبية من الناحية البيئية واالجتمعية. يستحيُل 

متنِّي تحقيق العامل املتطوِّر لهذا األمر طوًعا، بل ينبغي إجباره عىل ذلك إّما مدفوًعا 

الثالث عىل غرار منظمة أوبك )Opec( يف السبعينيات  العامل  باتِّحاٍد جديٍد يجمع 

إىل  االلتفات  ينبغي  للمنظومة.  ومادي  اقتصادٍي  انهياٍر  أو عرب  الثمنينيات،  وأوائل 
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م، تقوُم املنظومة االقتصادية الحالية باستغالل بعض األفراد  أنّه حتى يف العامل املتقدِّ

الثالث  العامل  يف  املحلية  الُنخب  تستفيُد  أخرى،  ناحيٍة  من  املحرومة.  واملجموعات 

عليها.  املحافظة  يف  قٌة  ُمحقَّ فائدٌة  ولديها  االقتصادية،  املنظومة  من  هائٍل  بشكٍل 

بالتايل، من املهم تحقيق التضامن والدعم املتبادل بني األفراد واملجموعات يف العامل 

م والعامل الثالث الذين يقومون بتحّدي املنظومة االقتصادية الدولية ويسعون  املتقدِّ

إىل تغيريها.

– ميكن أن يُبرص املستقبُل البيئي السليم النوَر يف العامل الثالث. يف العديد من 

كبرية  مساحات  توجد  زالت  ما  بُلدانه،  من  واحدة  كلِّ  وداخل  العامل  هذا  مناطق 

املتطوِّر.  العامل  فُقدت يف  قد  للبيئة  حيٌّة صديقٌة  اقتصاديٌة  منظوماٌت  فيها  تتواجُد 

يف  والثقافية  التقنية  الحكمة  استكشاف  ونُعيد  املساحات  هذه  د  نُحدِّ أن  ينبغي 

والرصف  واملياه،  واملسكن،  والصناعة،  للزراعة،  تتطرُّق  التي  الوطنية  منظوماتنا 

الصحي، والتداوي، والثقافة. ال نعني يف هذا املجال القبول املطلق بكلِّ يٍش تقليدي 

واالعتقاد فائق الشاعرية بعهٍد ذهبي غابٍر ينبغي إعادة إحياء جميع أبعاده، فقد 

جعلت املنظومات اإلقطاعية واالستعبادية عىل سبيل املثال الحياَة شديدة التعقيد يف 

املايض. إّن العديد من التقنيات واملهارات واألساليب الوطنية التي ما زالت جزًءا ال 

يتجزّأ من الحياة يف العامل الثالث تتناسب مع التطّور املستدام وتتناغم مع الطبيعة 

واملجتمع، وينبغي أن تنال هذه املنظومات الوطنية والعلمية االعرتاَف الالزم وأن يتّم 

دعمها وتحسينها لدى الرضورة وحميتها من الضياع يف »املنظومة املعارصة«.

– ينبغي أن تقوم حكومات وشعوب العامل الثالث بتخطّي هَوَسها بالتكنولوجيات 

تتجاوز  وأن  واالستثمرية،  الفائضة  األموال  متناميًة من  نسبًة  تبتلُع  التي  الحديثة 

والصناعات  النووية،  املفاعالت  الكهرمائية،  السدود  غرار  عىل  مبشاريع  هوَسها 

الشديد  االهتمم  عن  نُعرَِض  أن  ينبغي  الكملية.  الحاجات  تخدُم  التي  الثقيلة 

ر  باألدوات واملنتجات املعارصة التي تّم استحداثها انطالقًا من حاجة العامل املتطوِّ
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إىل التخلُّص من قدراته الفائضة وإشباع الطلب الفّعال.

للبيئة،  ُمناسبة، وصديقٍة  تبّني سياساٍت  نُخطِّط ونحارب من أجل  ينبغي أن   –

والتعليم،  والطعام،  والصحة،  كاملياه،  االحتياجات  تلبية  أجل  من  اجتمعيًا  وعادلٍة 

ذلك  من  واألهم  ُمناسبة،  وصناعيٍة  زراعيٍة  تقنياٍت  إىل  نحتاُج  املعلومات.  وتوفري 

االستهالكية  السلع  بأنواع  يتعلّق  فيم  الصحيح  ترتيبها  أولوياتنا يف  نحتاُج إىل وضع 

ُمناسبة« تصنع منتوجاٍت غري  بـ»تكنولوجيا  إنتاجها. ال مُيكننا أن نقبل  التي ينبغي 

ُمناسبة، وينبغي أن نُكافح من أجل تبنِّي التكنولوجيات املناسبة لتحصيل املنتوجات 

االحتياجات  تُلبّي  التي  واملتينة  اآلمنة  واملنتجات  املالمئة، وهي التكنولوجيات  

البرشية األساسية وال تُفسد البيئَة واملوارَد الطبيعية أو تستنفذها. 

– لعّل أصعب بُْعٍد يف هذا الكفاح هو السعي»للقضاء عىل غسيل الدماغ« الذي 

مجتمعاتنا  باخرتاق  م  املتقدِّ العامل  قيام  أثر  عىل  الثالث  العامل  شعوب  له  تعرّضت 

ثقافياً، فربزْت الحاجة إىل فصل أمناط الحياة والحوافز الشخصية والرتاكيب الطبقية 

عن املنظومة الصناعية وقطاعها الدعايئ ومنتوجها الثقايف.

– يف الختام، بينم ال مُيكن أن ينجح علٌم جديٌد مبثوٌث إىل الجمهري إال يف حالة 

ل يف  وجود تغيريٍ سابٍق أو ُمالزٍم يف الرتكيبات االجتمعية، من الصحيح أيًضا أّن التبدُّ

ُمستدام جديد.  نظاٍم  لتطوير  كاٍف  االقتصادية وحدها هو غري  ـ  االجتمعية  البُنية 

التغيري  ولكّن  االجتمعي،  للنظام  حاسٌم  ٌد  ُمحدِّ هو  وتوزيعها  باملوارد  التحكُّم  إّن 

دون  من  ُمشابهة  مشاكل  إىل  أيًضا  يؤّدي  قد  بل  يكفي  ال  فحسب  البُعد  هذا  يف 

ل إىل فهم حدود املوارد واألبعاد البيئية، والصحيّة، واألخالقية، والثقافية للعلم  التوصُّ

والتكنولوجيا. بالتايل، ال مُيكن تحقيُق إصالٍح هادٍف للعلم من دون تغيري املجتمع 

األعم، وال مُيكن إصالح البُنى االجتمعية بنحٍو هادٍف إال إذا تحّقق تغيرٌي عىل مستوى 

العلم وتطبيقاته املناسبة يف مجال خدمة الناس والتناغم مع الطبيعة.



4- الروابط بني االقتصاد والعلم املعارص

تسرُي الروابط والعالقات املتبادلة بني العوامل االقتصادية والعلم املعارص يف كال 

العلم والتكنولوجيا وسياستهم،  العوامل االقتصادية عىل مسار  تؤثُِّر  االتّجاهني: أي 

للقوى  االقتصادية  الخطط  تنفيذ  يف  والتكنولوجيا  العلم  يُساعُد  أخرى  ناحيٍة  ومن 

املهيِمنة. فقط من خالل تصوُّر هذه الحلقة ذات االتّجاه الثنايئ مُيكننا التعبري عن 

التداعيات الكاملة.

من أجل توضيح النقاش، تنبغي اإلشارُة إىل التدخالت الغربية املقلقة يف برامج 

حينم  الغربية.  السيطرة  إدامة  إىل  تهدُف  التي  آسيا  جنوب شق  يف  األُرز  أبحاث 

اقرتب الباحثون املحليّون يف األوقات الحاسمة من إجادة إنتاج أنواع املصادر الجينية 

الطلب عىل  رفْع  األُرز بشكٍل كبري من دون  زيادة محاصيل  التي تستطيُع  املحليّة 

البذور واألسمدة املستورََدة، تّم فجأًة إيقاف هذه املشاريع تحت الضغط السيايس 

وتقديم الحوافز املالية من وكاالٍت كالبنك العاملي. حينم اعرتض الباحثون والعلمء 

»الجهل  بصفة  وصمهم  تّم  املهني،  االستسالم  هذا  عىل  الثالث  العامل  يف  الرئيسيون 

املنشآت  قّوة  فّعال  بشكٍل  الحوادث  هذه  تُظهر  مراكزهم.  من  وطُردوا  العلمي« 

الغربية املالية وجرأتها عىل »العلم والتكنولوجيا« املحليَّنْي.

ال يُظهر هذا املثال إال النقطة العامة التي تُفيُد أّن السيطرة الغربية االقتصادية 

والسياسية قد غرست حبَّ العلم والتكنولوجيا الغربيَّني يف عقول صّناع السياسة يف 

العامل الثالث، مّم جعلهم غافلني عن أيِّ بدائل صالحة أخرى. يف نفس الوقت، ال تدع 

التكلفة املانعة لتحويل العلم إىل تكنولوجيا مجاالً لخياٍر آخر غري تصدير التكنولوجيا 

من الغرب. تخدُم التقنيات الرفيعة والغالية الثمن قطاًعا صغريًا من السّكان الذين 

يتواجُد معظمهم يف املناطق الحرضيّة. من ناحيٍة أخرى، يتّم خداع الحكومات ليك 
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ُل عمَل هذه التكنولوجيا، فترُصف موارد الدول  توفِّر البُنية األساسية املكلِفة التي تُفعِّ

عىل هكذا مشاريع، ويتمُّ اقرتاض املزيد من األموال لتدارك هبوط النقد األجنبي مّم 

ين األسايس. يزيد من عبء عجز الدَّ

لهذه  الدميقراطية«  »غري  الطبيعة  من  انطالقًا  للرثوة  العادل  التوزيع  تأثري  إّن 

التكنولوجيا هو أكرث فداحًة. كم ظهر يف مناقشة قضايا مثل الثورة الخرضاء والثورة 

املناطق  إىل  الريفية  األماكن  من  املوارد  نقل  يف  التكنولوجيا  أثر  يتجىّل  البيضاء، 

الحرضية مّم يُعزِّز العملية الكارثية املتمثِّلة بإفقار سّكان الريف. باإلضافة إىل ذلك، 

تتطلَُّب هذه املشاريع ُمدَخالٍت أجنبية كاألسمدة، ومبيدات الحرشات، وآالت الرّي 

أيِّ مستوى  تقديم  أخرى من دون  بعد  ين سنًة  الدَّ تزيُد من عبء  بدورها  وهذه 

معقول من البدائل االستريادية.

يف  الخصوص  وجه  وعىل  والكنولوجيا،  العلم  عىل  االقتصادية  الهيمنة  تأثري  إّن 

مسألة تطوير التكنولوجيا العسكرية، هو أمٌر موثٌَّق جيًدا، ومُيكن أن يُشار حًقا إىل 

عات العسكرية الصناعية«. مبا أّن أكرث من نصف اإلنفاق يف  الدول الغربية بـ»املجمَّ

الدول الغربية الريادية يُكرَّس لتعزيز هذا الُجهد، فإّن تداعيات العلم والتكنولوجيا 

مة يف بُلداننا يُثرُي الخوف الكبري، وال يخدُم االستعمل الزائد  الغربيَّنْي ومراكزهم املتقدِّ

لهذه التكنولوجيا إال يف زيادة اعتمد دول العامل الثالث عىل الغرب وتبعيتها له.

إذا كانت الحياُة بعزٍّة هي الهدف األكرب، ينبغي اإلملاُم بكلِّ هذه الروابط وتقديم 

إسرتاتيجياٍت لحلّها. إّن إحدى الركائز األساسية أليِّ إسرتاتيجية عىل هذا املنوال هو 

لة التي تُضفي املؤّسساتية عىل سيطرة الغرب.  فْصل العامل الثالث عن الحركة املتأصِّ

املحيّل  اإلبداع  يزدهر  الوطنية ليك  بالقيم  الثقة  لتعزيز  ابتكاُر خطٍّة  ينبغي  كذلك، 

ويتطّور ليُصبح أسلوبًا أهم ملعرفة الطبيعة واالنتفاع بها، وينغي أن ال ميتلك هذا 

األسلوب خصائص العلم والتكنولوجيا الغربيَّنْي التي تؤدِّي إىل اغرتاب الناس وتُجرُِّد 

اإلنسانية عنهم ومتنع املساوة.
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ُمقرتحات

– ينبغي زيادُة الوعي بالروابط بني القوى االقتصادية وعملية العلم والتكنولوجيا، 

وهذا يشمل:

املقصود، ومُيكن رفُض توسعة  العسكري واملستفيد  البحث  ـ  معرفة ميزانيّات 

هذه املشاريع/الهبات من خالل تحريك الرأي العام.

بالنفع  تعوُد  ال  التي  تكنولوجيًا  واملتطوِّرة  املستوى  الرفيعة  املشاريع  تحديد  ـ 

الكبري عىل الجمهري بل تُساهُم يف تعزيز التكنولوجيا الغربية يف بُلدان العامل الثالث 

وتزيُد الديون املسبِّبة للعجز يف نفس الوقت.

والتكنولوجيا،  العلم  ومشاريع  برامج  يف  الرئيسية  الخارجية«  »األبعاد  تحديد  ـ 

وبالتايل مُيكن جعل تلك الربامج واملشاريع التي تتطلّب االقرتاض املفرط أو تتسبُّب 

بإدامة الظلم أهدافًا لالحتجاج العام.

سات العلمية والتكنولوجية الصانعة  ـ إدخال العلمء السياسيني املوثوقني إىل املؤسَّ

للسياسة ليك يُساعدوا يف تفسري األثر الكيّل لهذه السياسات.

ـ الرشوع بإجراء الدراسات لرسم أساليب أكرث عداًل يف »معرفة الطبيعة واالنتفاع 

مًة رضوريًة لهذه املهّمة. بها«، ومُيثُِّل نْقُد العلم والتكنولوجيا الغربيَّني مقدِّ

أيِّ  للموارد عىل  »املستدام«  لالستخدام  النقدي  املفهوم  إدخال  أساليب  اتّباع  ـ 

منوذٍج صادر بهدف »معرفة الطبيعة واالنتفاع بها«.





5-العلُم وخماطر التكنولوجيا

التزايد املدهش يف الكوارث الناجمة عن التكنولوجيا املتطوِّرة يف جميع     مع 

هذه  وقعت  لقد  املعارص.  العلم  مصداقية  عن  بجديٍّة  التساؤل  تّم  العامل،  أنحاء 

الكوارث أيًضا يف البُلدان الشيوعية والرأسملية وما يُسّمى بالدول املتطوِّرة والنامية 

الكوارث  تعكُس هذه  املعارَصيْن.  والتكنولوجيا  بالعلم  متّصلًة  الناس  يعتربها  التي 

بشّدة األزمة الكامنة يف املنظومة العلمية التي تنامت يف القرن السابع عرش وبدأت 

تظهُر محدودياتها الخطرية يف يومنا الحايل.

 أصبحــت املــآيس التاليــة ككارثــة تــرسُّب الغــاز يف مدينــة بوبــال الهنديــة، والحادثة 

النوويــة يف جزيــرة الثــالث أميــال )Three Mile Island(]]] يف الواليات املتّحدة، وانفجار 

ــوك الفضــاء تشــالنجر]]] يف  ــم مّك ــاد الســوفييتي، وتحطُّ ــووي يف االتّح تشــرينوبيل الن

الواليــات املتحــدة، وكارثتــّي اعتــالل النُّخــاع والعصــب البــرصي شــبه الحــاد وميناماتا]]] 

يف اليابــان، وتلويــث شكات Sandoz]]] و]]]Ciba-Geigy لنهــر الرايــن، أصبحــت كلّهــا 

األميال  النووية »جزيرة  الطاقة  والبرشية يف محطة  امليكانيكية  األخطاء  العام 1979 سلسلٌة من  ]1]- وقعت يف 

الثالث« يف والية بنسليفانيا األمريكية وتُعدُّ أسوء حادثة نووية تجارية يف التاريخ األمرييك. تسبّبت هذه الحادثة 

بانصهاٍر جزيئ أّدى إىل إطالق غازات إشعاعية خطرية إىل الجو.

]2]- كارثة تشالنجر: يف 28 كانون الثاين عام 1986، تحطّم مّكوك الفضاء األمرييك »تشالنجر« بعد 73 ثانية من اإلقالع ممّ 

أّدى إىل مقتل جميع أفراد طاقم املّكوك الذين بلغ عددهم سبعة. 

]3]- كارثة ميناماتا: وقعت هذه الكارثة حني قامت إحدى الرشكات برمي الزئبق بكمياٍت كبرية يف خليج ميناماتا يف 

اليابان. تلّوثت األسمك، وحينم اصطادها الناس وتناولوها أُصيبوا باملرض. بدأت آثار هذه الكارثة بالظهور يف العام 

1956 وبلغت حصيلة الضحايا 900 وتّم تأكيد معاناة 2265 شخص بشكٍل مباش من التسّمم بالزئبق. تجدُر اإلشارة إىل 

أنّه منذ بدء تفّش املرض تقريباً، اشتُِبه بوقوف تلك الرشكة وراء الكارثة ولكن ُمنع توجيه النقد ضّدها ألنّها كانت إحدى 

الدوائر املوظِّفة الرئيسية وكانت تتمتّع بنفوٍذ اقتصادٍي وسيايٍس كبري حتى عىل مستوى الحكومة الوطنية.

بازل  مدينة  قرب  الكيميايئ   Sandoz مصنع  يف  هائل  حريٌق  وقع   ،1986 عام  الثاين  ترشين  من  األول  يف   -[4[

بت أطناٌن من املواد الكيميائية الساّمة إىل نهر الراين املجاور وصبغته باللون األحمر. السويرسية فترسَّ

]5]- بعد عّدة أيام من حريق مصنع Sandoz، اعرتفْت شكة Ciba-Geigy السويرسية الكيميائية بأنّها قد قامت 

.Sandoz عىل وجه الخطأ بإطالق 900 طّناً من مبيدات الحرشات إىل نهر الراين قبل ساعاٍت فقط من وقوع حريق
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نقــاط تحــوٍُّل يف مســار خيبــة األمــل الشــعبية بالعلــم املعــارص.

   بشكٍل أوضح، يتمُّ ربط العلم بالعنف أكرث من ربطه بالكوارث الصناعية. عىل 

سبيل املثال، ساهم العلُم يف الحرب الفيتنامية بشكٍل وثيٍق يف تعزيز برنامٍج عسكرٍي 

سافٍل اعتمد عىل استخدام األسلحة الكيميائية والبيولوجية التي أّدت إىل تدمري متام 

البيئة الحيّة للشعب الفيتنامي.

   بالرغم من فظاعة هذه األحداث ونتائجها، إال أنّها ال تُشبه تلك الناتجة عن 

التحالف الفّعال بني العلم املعارص وصناعة األسلحة النووية والتسابق للحصول عليها. 

ل يف هذه الرتسانة فقط ألنّها مل تُستَخدم  ال ينبغي التقليل من شّدة العنف املتأصِّ

ُح بشكٍل إضايف تورُّط العلم املعارص بشكٍل يومي وأكرث كثافًة يف  بعد، وهذا املثال يوضِّ

التحسني املستمر لهذه األسلحة التي تُفرط يف القتل. مع توسيع العلم والتكنولوجيا 

املعارَصين ليشمال العامل الثالث، انتقلت نوبُة الجنون هذه إىل حكومات هذا العامل 

أصبح  قد  املعارص  العلم  أّن  الواضح  من  وعليه،  يدعمونه.  الذي  العلم  يف  وتجلّت 

املصدر األسايس للعنف الفّعال ضد البرشية وجميع الكائنات الحيّة يف يومنا الحايل.

   ال مُيكن اعتباُر صلة العلم بالعنف التي ذكرناها آنًفا ذات طبيعٍة عرضية ألّن 

عدم  حول  النقاش  يدور  أن  ينبغي  ال  وعليه،  مصادفًة.  تقُع  ال  الصناعية  الكوارث 

لم.  السِّ أوقات  العلمية يف  األنشطة  إلدانة  الحروب  إىل وحشية  اإلشارة  إىل  الحاجة 

لقد أدرك سّكاُن العامل الثالث وجوَد تناقٍض رئييٍس بني العلم املعارص واستقرار جميع 

املنظومات الحيّة واملحافظة عليها، وبني العلم املعارص والدميقراطية. نحن نعترُب أّن 

ًرا عن الهيمنة الدميقراطية التي كانت  مفهوم العلم بحدِّ ذاته ينبغي أن يكون متحرِّ

مسؤولًة عن أكرث العنف املنسوب إىل املنظومة العلمية يف املايض.
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ُمقرتحات

– ينبغي أن تخضَع الوحداُت الصناعية الكبرية وذات التقنية العالية إىل اإلجمع 

هة  الدميقراطي يف جميع البُلدان، ويجب يف كلِّ مكاٍن حول العامل دعم املعارضة املوجَّ

ضّد العلم املفروض بطريقٍة غري دميقراطية.

– يجب أن تقوم الحكومات يف الدول املتطوِّرة بسنِّ الترشيعات التي متنُع تصدير 

املنتجات والصناعات الخطرية املحظورة إىل الدول األخرى.

– يتحتّم عىل دول العامل الثالث التعاون فيم بينها لتقوية قدرتها عىل التحّكم 

سّن  ينبغي  كذلك،  وتنظيمها.  ومراقبتها  الخطرية  واملنتجات  الصناعات  باسترياد 

القوانني لضمنة:

ـ تساوي املعايري الصحية املهنية مع املعايري املوجودة يف الدول الصناعية.

ـ السيطرة املناسبة عىل األنواع املختلفة من التلوُّث والتدهور البيئي.

ـ عدم السمح بدخول املنتجات الخطرية إىل البالد.

لألفكار  السيايس  الدعم  بتقديم  الثالث  العامل  حكومات  تقوم  أن  ينبغي   –

والعمليات واملؤّسسات التي تستفيُد من العلم والتكنولوجيا غري الغربيَّنْي.

– يجب أن تقوم حكومات العامل الثالث بتجميع املوارد وتوحيد الجهود للتعامل 

بحزٍم مع املسؤولني عن كوارث التكنولوجيا الرفيعة.

العلم  بضحايا  لالعتناء  دوالر  مليار  بجمع  الحكومات  هذه  تقوم  أن  ينبغي   –

املعارص وكوارث التكنولوجيا الرفيعة، وأن يرُصف هذا املبلغ أيضاً عىل ضحايا العامل 

أن  الكوارث  املسؤولة عن هذه  العاملية  الرشكات  ينبغي عىل  كذلك،  والثاين.  األول 

م املساهمة املالية إىل هذا الصندوق. تُقدِّ
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ينطوي التمييُز العنرصي عىل أكرث من التحيُّز العرقّي أو عدم املساواة يف الفرص 

البرشية موضوعيًة  بأنّه أكرث املشاريع  الذي يُفرتُض  العلم  إنّه جزٌء ال يتجزأ من  إذ 

و»حيادية«. لقد غدْت الدالالُت العنرصية يف الجدال الدائر حول معّدل الذكاء التي 

وكذلك  الحايل،  يومنا  يف  مشهورًة   )Jenson( وجينسون   )Eysneck( آيزنك  أثارها 

ويلسون  إدوارد  البيولوجي-االجتمعي  العالِم  بها  اضطلع  التي  الراهنة  األبحاث 

البرشية  البيولوجيا االجتمعية إىل ترويج مفهوٍم عن  )Edward Wilson(. تسعى 

لٍة يف جينات بعض املجموعات العرقية واالجتمعية، ويبدو  يرى وجوَد دونيٍّة متأصِّ

أّن مبحث تحسني النَّسل – وهو »علٌم« تّم اإلعراُض عنه يف أوائل الثالثينيات – سوف 

يعود إىل الظهور مجدًدا. لقد تمَّ بالفعل تأسيُس بنوٍك تحتوي عىل الحيوانات املنويّة 

ألناٍس يُعّدون أسمى فكريًا، ومن يودُّ إنجاَب ذريٍّة حائزٍة عىل نوٍع من النقاء العرقي 

والفكري وميتلُك الوسائل لتحقيق ذلك سوف يُصبح بإمكانه الحصول عىل الحيوانات 

املنويّة املناسبة يف املستقبل القريب. كذلك، أصبحت تقنياُت الحمض النووي املعاد 

الرتكيب عىل وشك استنساخ البرش، حيث إّن العلم لديه عادة تحويل األمور الخيالية 

يف الحارض إىل الواقع يف املستقبل.

التمييز العنرصّي عىل مستوى تدريس العلوم

يتمُّ إدخال التمييز العنرصي ُمبكِّرًا يف عملية تدريس العلوم يف املرحلة الثانوية، 

حدِّ  إىل  البُلدان  معظم  تبّنته  والذي  الغرب،  يف  السائد  التعليمي  املنهج  إّن  حيث 

العمل  دًة يف سوق  ُمحدَّ ُمستقبليًة  أدواًرا  ليأخذوا  الطاّلب  تصنيَف  يستهدُف  اآلن، 

هذه  أّن  إال  التعلُّم،  عىل  القدرة  لديهم  التالميذ  جميع  أّن  من  بالرغم  الرأسملية. 
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القدرة تعتمُد بشكٍل جزيٍئ عىل خلفياتهم الثقافية املختلفة. تقوُم البُنية التعليمية 

معهم  باألساس  الطاّلب  يجلبُها  التي  االختالفات  فجوة  بتوسيع  واألنانية  التنافسيّة 

من منازلهم، حيث إنّها تُصّنفهم وفق ثقافة »العرق« والطبقة االجتمعية والجنس. 

التأثري عىل  غالبًا( يف  )الالواعية  املسبََقة  األساتذة  تُساهم أحكام  باإلضافة إىل ذلك، 

خيارات التالميذ يف انتقاء املواد واملستويات الدراسية.

من  العديد  أّن  الرسمية  االختبار  وإجراءات  املدرسية  املمرسات  ُد  تُحدِّ بالتايل، 

الخضوع   – يُريدون  ال  أو   – يستطيعون  ال  ألنّهم  ضعيفٌة«  »قدرٌة  لديهم  التالميذ 

األفراد وتربُز  آمال هؤالء  تنخفُض  بالتايل،  »للنجاح«.  املدارس  التي تضعها  للمعايري 

التسلسالت الوظيفية كنتيجٍة طبيعيٍة لالختالفات »العنرصية« التي تتجىّل يف القدرة 

واالجتهاد وما إىل ذلك.

التمييُز العنرصي يف استعامل التكنولوجيا

يف العديد من أماكن العمل وخصوًصا يف الغرب، تُحاُل املجموعات الثقافية التي 

تُوَصُم بـ»قدرٍة متدنِّيٍة« إىل أسوء األعمل والوظائف، وقد عّزز العلُم والتكنولوجيا 

صناعة  تِعُدنا  املثال،  سبيل  عىل  االستغالل.  هذا  من  الرأسملية  للقوة  الخادَمنْي 

اإللكرتونيات الدقيقة بالحصول عىل كامل منافع األجهزة »املستبِدلة لليد العاملة«، 

إال أنّها تتسبَُّب بتسخري البعض وحرمان اآلخرين من العمل. يف الغرب، تقوُم هذه 

الصناعة بإحداث قوٍة عاملٍة ذات مستويَّني، حيث يبقى املهاجرون من العامل الثالث 

وأوالدهم يف املستوى األسفل. أّما يف الواليات املتّحدة، فيقوُم اإلنتاج الكبري للدوائر 

اإللكرتونية املتكاملة – التي تعتمُد متاُم العملية الصناعية عليها – بتخصيص العّمل 

ُم أقلَّ األجور وتُشكِّل أكرب األخطار. اآلسيويني والالتينيني يف الوظائف التي تقدِّ

مع  النموذج  ذلك  بتصدير  العاملية  الغربية  الرشكاُت  قامت  ذلك،  إىل  باإلضافة 

للصحة  الغربية  االحتياطية  التدابرَي  تستويف  ال  التي  الخطرية  الكيميائية  إجراءاته 
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بحمسٍة  آسيا  شق  جنوب  حكوماُت  تنافسْت  الرشكات،  لهذه  خدمًة  والسالمة. 

لتوفري أكرث الظروف جاذبيًة لهذه الرشكات الستغالل أوطان تلك الحكومات. ال تقوُم 

بتوظيف  املاليزية  بينانغ  والية  يف   )Free Trade Zone( الحرة  التجارية  املنطقة 

املاليزيات  النساَء  أسايٍس  بشكٍل  تُوظُِّف  بل  العمل،  عن  العاطلني  املحليِّني  السّكان 

الريفيات اللوايت يتمُّ التحكُّم بتقاليدهّن الثقافية من أجل احرتام األفراد املتسلِّطني 

قيوٍد  عرب  االحرتام  هذا  ترسيُخ  ويتمُّ  املصانع،  يف  الصارم  االنضباَط  يفرضون  الذين 

قانونيٍة عىل حقِّ العّمل يف رصِّ الصفوف. مع غياب أيِّ لوازم فّعالة لحمية صّحة 

العّمل وسالمتهم، يصبُح العديُد من األفراد عاطلني عن العمل بعد بضعة سنوات. 

ُد حكوماُت العامل الثالث موارَد بالدها  بالتايل، تحت ُمسّمى توفري فرص العمل، تُبدِّ

بالتعاون مع الرشكات العاملية.

ُمقرتحات
– ينبغي أن تقف املدارس بوجه الصور النمطية العنرصية من خالل األساليب التالية:

اّدعاءات بعض  العلمية  املواد  تتكّرر يف  ينبغي أن ال  الدراسية:  املواد  ـ محتوى 

العلمء عىل وجود »اختالفاٍت عرقية« استناًدا إىل الجينات. بداًل من ذلك، ينبغي أن 

تؤكِّد هذه املواد عىل توفُّر الدليل العلمي الذي ينفي وجود »األعراق« املتميِّزة. أّما 

املواد التاريخية، فينبغي أن تُفِهم الطاّلب أّن »العرق« هو مجرَُّد مفهوٍم ُمبتََكٍر من 

قبل البُلدان اإلمربيالية لتربير إبادة »األعراق األدىن« أو استغاللها.

علُم  يقوم  أن  ينبغي  »القدرايت«،  التصنيف  تفادي  أجل  من  التعليم:  بُنية  ـ 

أصول الرتبية بالتقليل من شأن التطبيقات املدرسية املعتِمدة عىل الحفظ والتدوين 

النقاش  إىل  املستِندة  التطبيقات  عىل  ذلك  من  بداًل  يُركِّز  وأن  للمالحظات  الرسيع 

الجمعي والتعاون يف حلِّ املعضالت. أّما تقييم التالميذ، فينبغي أّن يقلِّل من التأكيد 

د، والرتكيز بداًل من ذلك عىل التقييم  التنافسية ذات الوقت املحدَّ عىل االمتحانات 
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الجمعي لكيفية مساعدة التالميذ لبعضهم البعض يف عملية االكتساب املعريف.

ـ االختالفات الثقافية: ينبغي أن تُحافظ املدارس عىل احرتامها للخلفيات الثقافية 

لجميع التالميذ، ويف نفس الوقت ينغبي أن تُعرِّف الطاّلب عىل الكيفية التي تشّكلت 

من خاللها الثقافات عرب التاريخ.

– كذلك، ينبغي أن تُبَذل الجهود للتغلُّب عىل قدرة أرباب األعمل عىل التالعب 

الذين  ألولئك  املكثّف  واالستغالل  الُعّمل  بني  التفريق  بُغية  الثقافية  باالختالفات 

يُعتربون »أدىن« من غريهم.

– حيثم تُنَسب الوظائف املتدنِّية )املنخفضة األجر/الخطرية( إىل مجموعٍة ثقافيٍة 

دة، ينبغي أن تُبَذل الجهود لتحسني تلك الوظائف وإزالة تلك السمة. ُمحدَّ

– من أجل تسهيل التضاُمن، ينبغي رفُع جميع القيود املوضوعة عىل حقِّ العّمل 

عن  التعبري  يف  هم  حقِّ عىل  املوضوعة  القيود  إىل  باإلضافة  النقابات  يف  التجّمع  يف 

أنفسهم يف املطبوعات أو ضمن املحافل العامة.

– ينبغي إجبار أرباب األعمل عىل الكشف عن أّي معلوماٍت ذات صلٍة بصّحة 

العّمل وسالمتهم.



7 - العلم، والنساء، والتمييز اجلنيس

يعتمُد العلُم املعارص عىل العالقات غري املتكافئة التي مَتنُح القّوَة للرجال الغربيِّني 

العلمية  النخبة  واجهة  طة. خلَف  املتوسِّ الطبقة  إىل  املنتسبني  البيضاء  البرشة  ذوي 

اللوايت يجمعن  النساء  تتألُّف من  والتكنولوجية الذكورية، توجُد شبكُة دعٍم خفيّة 

ويُوفِّرن  ذاته(،  بحدِّ  خطرٌي  أمٌر  غالبًا  )وهو  واملختربات  املكاتب  وينظِّفن  املعّدات، 

الدعم املادي والعاطفي الذي يُسهِّل الحياة العلميّة الرفيعة.

   يُفيُد موقُع النساء غري املحظوظ نسبيًا ضمن هذا الفاصل الوظيفّي الجنيس يف 

ميدان العلم والتكنولوجيا أّن لديهّن القليل من النفوذ يف القرارات املتََّخَذة، ولكن 

بالرغم من ذلك، لعب العلم والتكنولوجيا يف الثمنينيات دوًرا أكرب يف تشكيل حياة 

النساء. بالنسبة للنساء الريفيات، قد يشمل هذا األمر محاولة التصّدي إىل أحدث 

مع  يتعاملن  قد  أو  صعوبًة؛  أكرث  أو  فّعاٍل  وغري  قدميًا  عملهّن  تجعُل  التي  اآلالت 

املبيدات الحرشية التي تُعرِّضهّن )مع أجّنتهّن( وعائلتهّن إىل الخطر؛ أو طهي الكتلة 

األحيائية )biomass( ذات الدخان الذي ينطوي عىل مخاطر صحية داهمة.

النسـاء  بدفْـع  إّمـا  التكنولوجيـة  االبتـكارات  تقـوُم  الحـاالت،  مـن  العديـد  يف 

بعيـداً عـن الحقـول أو جذبهـّن إىل املصانـع يف املـدن. يف حـاالٍت أخـرى، أّدى إدخاُل 

التكنولوجيـا الجديـدة إىل التلـوُّث والتدهـور البيئي واسـتنفاد املوارد مّم أثّر بشـكٍل 

مبـاٍش عـىل ِقـوام البيئـة، حيـث نشـهُد عـىل سـبيل املثـال تلويـث املصـادر املائيـة 

ر نوعيـة عيـش العائلـة  واقتطـاع الغابـات وتـآكل الرتبـة الفوقيـة. بالرغـم مـن تأثُـّ

بأكملهـا، إال أّن النسـاء هـّن مـن يتحّملـن وطـأة هـذه املعانـاة.
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الخطط املتحيِّزة جنسًيا

يف األوساط الحرضية، يقوُم الخرباء العلميون بتخطيط حياة ربّات املنازل، ويتوىّل 

التقنيون أمَر تصميم بيوتهّن واألدوات املنزلية التي تقُع تحت ترصُّفهن بالرغم من 

إّن  بها.  اكرتاثهم  وعدم  النساء  واهتممات  بحاجات  التقنيني  لهؤالء  الكبري  الجهل 

النساء هّن من يُعانني يف كلٍّ من البيئات الريفية والحرضية من املشاكل والكوارث 

ح واملجاعة، واالهتمم بضحايا  التي تصنعها التكنولوجيا، كالتعامل مع القحط والشُّ

األمراض والحوادث.

   كذلك، ساهمت الخطط املتحيِّزة جنسيًا يف مجال املوضة بتخفيض النساء إىل 

ألبسة  مي  ُمصمِّ ُمعظم  أّن  الواقع عىل  ويشهُد  استهالكها،  يتمُّ  التي  السلع  ُمستوى 

د بإبراز جسد املرأة  م الذين يقومون بشكٍل ُمتعمَّ النساء هم من رجال العامل املتقدِّ

الثالث هذه  العامل  قلَّدت نساُء  الوسائل اإلعالمية،  املتعة واإلثارة. من جرّاء  لصالح 

األزياء وقامت بتبنِّيها، وغالبًا ما تمَّ هذا األمُر عىل حساب صّحتهّن وغذائهن. عىل 

سبيل املثال، من املعروف أّن النساء العامالت يف مصانع ماليزيا يعملَن لوقٍت إضايف 

ويتنازلَن عن تناول الوجبات ليك يجمعن املال الكايف لرشاء الثياب واألحذية وأدوات 

التجميل الجديدة.

استخداُم العلم والتكنولوجيا للنساء كحقل تجارب

يقوُم العلم والتكنولوجيا أيًضا باقتحام األبعاد الخاصة يف حياة النساء، حيث تجد 

التكنولوجية  األمناط  ألحدث  ويخضعن  تجارب  حقوَل  أضحنَي  أنّهن  النِّسوة  هؤالء 

صة يف مجال وسائل منع الحمل وتحديد النَّسل. عىل سبيل املثال، تّم حقن  املتخصِّ

النساء يف بنغالديش واملجتمعات القبلية يف ساراواك )Sarawak( بوسيلة منع الحمل

Depo Provera  من دون أن يتّم إعالمهّن باآلثار السيئة لهذا العقار. تكمُن املفارقة 

يف أّن منظمة الصحة العاملية قد أجازت استخدامه يف العامل الثالث ووضعته ضمن 
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القامئة النموذجية للعقاقري األساسية بينم هو محظوٌر يف الواليات املتّحدة وزميبابوي 

وُمقيٌَّد بشّدة يف جمهورية أملانيا الفيدرالية]]] وبريطانيا والسويد. بالتايل، نحثُّ منظمة 

الصحة العاملية عىل سحب موافقتها عىل هذا العقار كوسيلٍة ملنع الحمل يف العامل 

د يف تقييد استعمله.  الثالث بسبب مخاطره وقيام العديد من الدول بحظره أو التشدُّ

يقوُم الرجال بشكٍل رئييٍس بتصميم االخرتاعات يف مجال وسائل منع الحمل – 

والقوة  الطبيّة  الخربُة  ولقد سلبت  الربح،  أجل  االبتكارات – من  كم يف غريها من 

التي تُجرِّد  الطبية  التحكُّم بأجسادهّن. من بني املعامل  النساء يف  التكنوقراطية حقَّ 

النسل.  العالية للحمل وتحديد  التقنية  املراقبة ذات  تندرُج  إنسانيتهّن،  النساء عن 

عىل سبيل املثال: املراقبة عرب املوجات ما فوق الصوتية، واملراقبة امليكانيكية لنبضات 

الجنني، واختبار بزل السائل األمنيويس )Amniocentesis(. تجدُر اإلشارة إىل أنّه قد 

تّم استخداُم املراقبة عرب املوجات ما فوق الصوتية لتحديد جنس الجنني مم أّدى 

غالبًا إىل إجهاض اإلناث يف املجتمعات الذكورية، وقد تّم تعزيز هذا التحيُّز بشكٍل 

أكرب مع تطوُّر التكنولوجيا البيولوجية يف يومنا الحايل.

إىل جانب هذه األمور، يتمُّ ترويج األدوية الخطرية كالعقاقري النفسية، باإلضافة 

إىل السجائر والكحول، ليك تُستَخدم يف أوساط النِّساُء كدواٍء شامٍل لجميع مشاكلهّن، 

يف  لهّن  املجتمع  دها  يُحدِّ التي  والوظائف  التوقُّعات  جرّاء  من  تنشأُ  ما  غالبًا  التي 

انخفاض  الحديثة إىل  الغذائية  التكنولوجيا  أدَّت  باإلضافة إىل ذلك،  الراهن.  الوقت 

الرضاعة الطبيعية بسبب إدخال الغذاء الصناعي وأطعمة الفطام املكلِفة واملحفوفة 

باملخاطر يف آٍن واحد. لقد أّدى جنوُن كْسب األرباح إىل موت آالف األطفال ومعاناة 

املاليني من األوالد وأّمهاتهم يف العامل الثالث.

الدعائية والسينيمئية  الصناعة  العاّمة، فقد عّززت  أّما يف ميدان وسائل اإلعالم 

]1]-  تجدُر اإلشارة إىل أنّه يف زمن طباعة هذا الكتاب، كانت أملانيا ما تزاُل منقسمًة.
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وتّم  سلع،  إىل  النساء  تحويل  عملية  من  البرشي  التاريخ  يف  لها  نظري  ال  بطريقٍة 

تخفيضهّن إىل مستوى األدوات الجنسية وضحايا العنف يف جميع أشكاله الخبيثة.

باإلضافة إىل هذه األبعاد املباشة املرتتِّبة عىل تعرُّض النساء للعلم والتكنولوجيا، 

التكنولوجيا العسكرية. ينبغي أن يُعلَم أنّه قد  تُضاُف مسألة سحب املوارد لصالح 

م عىل حساب موارد  تحّقق التجنيد وتراكم األسلحة النووية الحديثة يف العامل املتقدِّ

يُسيطُر  أخرى،  أسايس. مرًة  النساء بشكٍل  يؤثِّر عىل  النهب  وأّن هذا  الثالث،  العامل 

تُوافُق  العسكريَّنْي بينم ال  العلم والتكنولوجيا  القرار يف ميدان  الرجال عىل صناعة 

معظم النِّساء عىل تفاقُم القوة الحربية.

يف يومنا الحايل، تقوُم العديد من النِّسوة باالعرتاض عىل القوة املتنامية والخبيثة 

يَن تحكُّم هؤالء بحياتهّن. لخرباء العلم والتكنولوجيا، ويتحدَّ

ُمقرتحات

– تقوُم النساء العامالت – كاللوايت يعملَن يف صناعة علم اإللكرتونيات الدقيقة 

– بدفع مثن هذه الثورة التكنولوجية. ينبغي تطبيُق أنظمٍة أكرث رصامًة عىل مستوى 

ظروف عملهّن )ويشمل ذلك تدابري الصحة والسالمة، وُمستلزمات العمل باملناوبة( 

وعىل صعيد رواتبهّن. يجب أن مُتَنح النساء كامل حقوق العّمل )باإلضافة إىل حقِّ 

يف  األخرى.  النقابات  أعضاء  من  الدعم  نَي  يتلقَّ وأن  العّمل(،  نقابات  إىل  االنضمم 

مع  تتناسُب  وأدواٍت  بآالٍت  املطالبة  النساء  عىل  يتحتُّم  األخرى،  الوظائف  ميادين 

يتّم ترشيع  أّن  وينبغي  بشكٍل مالئم،  األدوات مصنوعًة  تكون هذه  وأن  حاجاتهّن 

القوانني التي تضمُن تنفيَذ هذا األمر.

ال  وأن  النساء  كرامَة  تحمي  التي  القوانني  بسنِّ  الحكومات  تقوم  أن  ينبغي   –

يُسَمح لإلعالم والحمالت الدعائية بإظهار النساء كأدواٍت جنسيٍة أو كمرىض أعصاب 
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يف إعالنات العقاقري النفسية وترويج هذا األمر.

– يف عرص الحقوق اإلنجابية، ينبغي أن تُحِرَز النساء سيطرًة أكرب عىل أجسادهّن، 

وهذا يتطلُّب أواًل حظَر وسائل الحمل الخطرية التي ُمنع عدٌد كبريٍ منها يف الغرب كـ

Depo Provera . ينبغي أيًضا أن تُكرَّس املوارد لصالح أدوات تحديد النسل املتاحة 

وغري الكيميائية، وال ينبغي أن يتّم إخضاع النساء بعد اآلن الختبارات الصانعني الذين 

يطمعون لكسب األرباح.

الحمل  بظروف  يتعلّق  فيم  الحرية  من  مزيٍد  عىل  النساء  تحصل  أن  يجُب   –

هذه  يف  والتكنولوجية  الطبية  بالتدخُّالت  صارًما  تحكًُّم  يستلزُم  وهذا  واإلنجاب، 

العمليات والتشجيع عىل الرضاعة الطبيعية بداًل من أغذية األطفال املصّنعة. كذلك، 

ينبغي ترشيُع القوانني لحمية النساء من هذه التكنولوجيات الخطرية.

باستخدامها  تسمح  وأن  املصنَّعة،  األطفال  أغذيَة  الحكومات  متنع  أن  يجُب   –

كاملنتجات  متاًما  طبية  وصفات  عرب  ُمتاحًة  تكون  وأن  فقط،  استثنائيٍة  حاالٍت  يف 

الصيدالنية.

هذه  عىل  تُفرض  وأن  والكحول  السجائر  وتسويق  بيع  عملية  تقييد  ينبغي   –

املنتجات رضائب عالية للردع عن استهالكها.





8- العلم والتعبئة العسكرية

يتنامى يف الكثري من البلدان عدُد العلمء والتقنيني الذين يستخدمون معرفتهم 

معرفتهم  استعمل  يف  الحقيقية  العلمء  مسؤولية  تتمثّل  بينم  للتدمري،  العلمية 

الستصالح حال البرشية. من الواضح أنّه ال مُيكن حلُّ املشكالت االجتمعية واالقتصادية 

والسياسية يف العامل عرب األساليب العسكرية، وينبغي أن تقوم جميُع الدول بتجنُّب 

اللجوء إىل التهديد باستخدام القّوة أو العنف لحلِّ النزاعات القامئة ضمن الحدود 

الوطنية. ينبغي أن ال تسمح أيُّ دولٍة بتواجِد قّواٍت عسكريٍة أجنبيٍة عىل أراضيها كم 

يف أفغانستان، وينبغي أن ال يقوم أيُّ بلٍد باستخدام قّواته املرتزقة ضّد بلٍد آخر كم 

هو الحال يف نامبيا، أنغوال، املوزمبيق، وأمريكا الُوسطى. بالرغم من ذلك، ينبغي أن 

نذكر أّن الدفاع عن الوطن هو مبدأ ُمعرَتٌَف به يف القانون الدويل، وبالتايل متتلُك كلُّ 

دولٍة حقَّ الدفاع عن نفسها ضّد العدوان الخارجي.

ٍل هائٍل، حيث بلغت النفقاُت العسكرية  تتنامى التعبئة العسكرية يف العامل مبعدَّ

واالتّحاد  املتّحدة  الواليات  أقرّت  ولقد  دوالر]]]،  مليار   900  1985 العام  يف  العاملية 

الحضارة  ألّن  نووية  حرٍب  أيِّ  يف  الفوز  إمكانية  بعدم  رسمي  بشكٍل  السوفييتي 

ستتدّمر. تتمثُّل أخطر سمت السباق نحو التسلُّح يف القدرة التدمريية املتزايدة التي 

قد تؤدِّي باإلضافة إىل املواجهات العسكرية املحليّة إىل اإلبادة التامة للجنس البرشي، 

ولكن مع ذلك ما زالنا نشهُد استمراَر صناعة األسلحة النووية.

نحُن ال نُواجه خطَر الّدمار النووي فحسب بل أيًضا الدمار البيولوجي والكيميايئ، 

األعصاب  غاز  أسلحة  بإنتاج  البدء  لصالح  صّوت  قد  األمرييك  الكونغرس  إّن  حيث 

]1]-  تجدُر اإلشارة إىل أّن هذا العدد قد ارتفع إىل 1.686 مليار يف العام 2016.
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الدول  تلتزم جميُع  ينبغي أن  القامئة.  الدولية  للمعاهدات  انتهاكًا  مُيثُِّل  الثنايئ، مم 

واتّفاقية   1925 عام  جينيف  كربوتوكول  باالتّفاقيات  العظمى  القوى  إىل  باإلضافة 

األسلحة البيولوجية عام 1972. لقد قامت كلُّ بلدان العامل تقريبًا بالتوقيع عىل هذه 

قام  الحظر  هذا  من  بالرغم  لكن  األسلحة،  هذه  استخداَم  تحظُر  التي  املعاهدات 

العراُق باستخدام عدٍد منها]]].

األنظمة  بقيام  الثالث  العامل  يف  والتكنولوجيا  للعلم  األسوء  االستخدام  يتمثُّل 

االستبدادية والنخب املحلية الحاكمة باستعمل األسلحة التي قام العلم والتكنولوجيا 

الغربيَّنْي بتطويرها إلسكات الشعوب واملحافظة عىل البُنى االستغاللية القامئة، وقد 

أّدت التعبئة العسكرية املتنامية إىل زيادة عدد األنظمة العسكرية يف العامل الثالث.

الدول  هذه  بقيام  الثالث  للعامل  التطوُّري  املسار  يف  الكربى  الفضيحة  تتمثّل 

باستخدام قسٍم كبريٍ من مواردها الوطنية وميزانياتها الحالية لرشاء األسلحة، حيث 

إّن بلدان العامل الثالث قد رفعت نفقاتها العسكرية بشكٍل هائل. ترَِصُف هذه الدول 

الصحي، ويف مقابل كلِّ  املجال  العسكري ثالثَة أضعاف ما ترصفه عىل  املجال  عىل 

طبيٍب يف العامل الثالث يوجد 25 جندي. منذ الحرب العاملية الثانية، نشبت أعداٌد 

كبريٌة من الحروب يف العامل الثالث وقىض املاليني نحبهم، وما يحتاجه العامل اليوم هو 

السالم ونهاية التعبئة العسكرية.

ُمقرتحات

– ال مُيكن حلُّ مشكالت العامل السياسية واالقتصادية واالجتمعية عرب الوسائل 

العسكرية، ويجب أن ال تقوم أيُّ دولٍة بالتدخُّل عسكريًا يف أيِّ بلٍد آخر، وهذا األمر 

يتضمن عدم إنشاء قواعد عسكرية.

]1]-  يف إشارٍة إىل استخدام نظام صّدام لهذه األسلحة ضّد القوات اإليرانية يف الحرب اإليرانية-العراقية وضّد األكراد 

يف مجزرة حلبجة.
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– ينبغي أن تُوقف جميع الدول تبديد املليارات من األموال عىل املجال العسكري 

وأن تُستخدم األموال والعقول لتلبية الحاجات األساسية، وهذا ينطبق بشكٍل خاص 

عىل القوى العظمى املسؤولة عن 60 باملئة من النفقات العسكرية. ينبغي أن ال تقع 

البُلدان النامية يف فخِّ شاء األسلحة أو القبول مبا يُسّمى »ُمساعدات عسكرية« لقمع 

شعوبها أو أن تستعّد لرصاعاٍت عسكريٍة مع الدول املجاورة.

– تتمثّل أخطُر أبعاد التعبئة العسكرية يف تطوير األسلحة النووية التي تجعُل 

الحرب أداًة قابلًة للتطبيق يف السياسة الخارجية. بالتايل، ينبغي حثُّ الواليات املتّحدة 

عىل إيقاف تجارب األسلحة النووية وإمضاء وثيقة الحظر الشامل للتجربة النووية 

كخطوٍة نحو القضاء عىل جميع األسلحة النووية.

– ينبغي إيقاف التعبئة العسكرية يف مجال الفضاء الخارجي التي كرّسْت إدارة 

ريغان االهتمم بها بشكٍل حازم سعيًا وراء األمل الوهمي املتمثّل بالتفوُّق العسكري 

املطلق. نحن نحثُّ املجتمع العلمي عىل االنضمم إىل العلمء واملهندسني األمريكيني 

إجراء  يف  املشاركة  لرفض  تعهٍُّد  عىل  بالتوقيع  قاموا  الذين   ،6500 عددهم  البالغ 

األبحاث حول الحروب الفضائية.

 )Aquino( ينبغي أن يقوم علمء الواليات املتّحدة والفليبني بحثِّ إدارة أكوينو –

عىل إلغاء اتّفاقية القواعد العسكرية األمريكية، وتحويل القواعد لالستخدام السلمي، 

ل العسكري  وتوجيه الطلب إىل الواليات املتّحدة والدول األخرى بوقف الدعم والتدخُّ

يف البالد. يتحتّم عىل حكومات جنوب شق آسيا أن تجعل املنطقة خاليًة من األسلحة 

النووية وأن تضمن عدم إنشاء أيِّ قواعد عسكرية فيها.

– ينبغي أن يتّحد العلمء يف جميع أرجاء العامل للحيلولة دون قيام جنوب أفريقيا 

قة  املتفوِّ العسكرية  تكنولوجيتهم  عرب  السياسية  أهدافهم  وراء  بالسعي  وإرسائيل 

والقدرة النووية.
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العلمية  مواردها  تكريس  عن  االمتناَع  الثالث  العامل  حكومات  من  نطلُب   –

أن  ينبغي  املستمرة.  النووية  برامجها  لتعزيز  املحدودة  واالقتصادية  والتكنولوجية 

ونُناشد  الكلمة،  معنى  بكلِّ  النووي  السالح  من  خاليًة  آسيا  جنوب  منطقة  تُصبح 

األرجنتني،  الربازيل،  باكستان،  )كالهند،  الثالث  العامل  دول  يف  العلمية  املجتمعات 

والصني( لوضع تدابري واقعية لوقف حّدة سباق التسلُّح النووي.

– تُقلقنا الحرب املستمرة بني إيران والعراق بشّدة حيث إنّها قد اتّخذت بُعًدا 

هذا  إيقاف  وينبغي  الكيميائية،  األسلحة  باستخدام  العراق  قيام  جرّاء  من  جديًدا 

االستعمل فوًرا.

املحيط  يف  النووية  األسلحة  تجارب  بإجراء  فرنسا  لقيام  فورٍي  بوقٍف  نُطالب   –

الهادئ، ونُسانُِد موقَف حكومة وشعب نيوزيالند الرافض إليواء أيِّ سفٍن حربية نووية.

– ندعُم الجهود الرامية إىل إنشاء مناطق حظر نووي يف أنحاء العامل.

– ينبغي أن يتّم فوًرا إيقاف التعذيب واالختبارات القاسية عىل البرش والحيوانات 

لغاياٍت عسكرية، وينبغي أن مُينع فوًرا تصدير الحيوانات إىل أيِّ دولٍة بُغية إجراء 

االختبارات عليها.



9- الطاقة

يتمُّ التحكُّم بشؤون تخطيط واستهالك الطاقة يف العامل الثالث لخدمة احتياجات 

سبيل  الطاقة. عىل  من  الشعوب  أغلبية  احتياجات  تُلبّى  ال  بينم  النخبوية،  األقلية 

املثال، يقوُم أقل من 1 باملئة من السّكان يف رسيالنكا باستخدام ما يُقارب 45 باملئة 

من متام االستهالك املحيل للكهرباء يف البالد. كذلك، يتفاوُت استهالك الطاقة بشكٍل 

م والعامل الثالث، حيث إّن املواطن الهندي العادي يرصُف أقّل   كبري بني العامل املتقدِّ

من 1 من األلف من الطاقة ذات الجودة العالية )كالنفط والكهرباء( التي يستهلكها 

املواطن األمرييك.

ملوارد  املستهرِت  االستغالل  عىل  املعتمَدين  املعارَصين  والتكنولوجيا  العلم  إن 

األرض املحدودة يفتقدان للفاعلية، أّما املجتمعات التقليدية التي تعتمُد عىل الزراعة 

تزيُد كفاءة  التقليدية،  الزراعة  فتًكا. يف  أقّل  فّعالٌة وتَُعدُّ  فإنّها  الصغرية  والصناعات 

تستخدُم  ألنّها  املعارصة،  الزراعية  املمرسات  يف  الحال  هو  عّم  كبري  بشكٍل  الطاقة 

الطاقة الشمسية املتاحة، ويف العديد من الحاالت تبلُغ كفاءتها 50 إىل 250 ضعًفا 

الغربية  املنهجية  تفتقُر  كذلك،  الجديدة.  التكنولوجيات  من  استدامًة  أكرث  وهي 

الحيوانات  إّن  الكفاءة، حيث  إىل  بشّدٍة  الحيواين  الربوتني  تؤكُِّد عىل  التي  الغذائية 

تستهلُك عرشَة أضعاف الطاقة الغذائية التي تُوفِّرها يف النهاية.

تقوُم التكنولوجيا املعارصة – التي تستهلُك من الطاقة أكرث مّم تُنتجه – بتغطية 

الطاقة  استخراج  عرب  االستغالل  هذا  ويتمُّ  الثالث،  العامل  دول  استغالل  عرب  العجز 

واملوارد من هذه البلدان بأسعاٍر منخفضة جًدا. عالوًة عىل ذلك، تقوُم دول العامل 

الثالث التي تُقلِّد مناذج التصنيع الغربية مبساعدة الغرب عىل استغاللها. ينبغي أن 
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يكون معلوًما أّن نحو 50 باملئة من طاقة الكتلة الحيوية املستخَدَمة يف العامل الثالث 

تنصبُّ يف مجال الطهو، ومُتثّل الندرة الحالية يف هذه الطاقة فرصًة جديدًة لالستغالل 

دة. الحديث عىل يد الغربيِّني من جنسياٍت ُمتعدِّ

النووية. لقد     ينبغي أن ال تُستَخدم أشكال الطاقة الخطرية وامللوِّثة كالطاقة 

ل عدٍد كبريٍ من البلدان إىل صناعة  أّدى استخدام الطاقة النووية »السلمية« إىل توصُّ

األسلحة النووية الخاصة بها. تجدُر اإلشارة إىل أّن محطات توليد الطاقة النووية هي 

أهداٌف عسكريٌة ُمحتََملٌة للدول املعادية، ومع انتشار هذه املنشآت حول العامل مُيكن 

أن تتحّول حرٌب تقليدية بسهولٍة إىل إبادٍة نووية. كذلك، تتسبُّب النفايات الناجمة 

عن املنشآت النووية بإحداث تلوٍُّث إشعاعٍي مُيكن أن يستمر ملئات السنني.

ُمقرتحات

الثالث  العامل  دول  تقوم  أن  ينبغي  للتنمية،  بديلٍة  مساراٍت  عن  البحث  مع   –

يتمثُّل الرشط  فّعالًة وتخدُم حاجات األكرثية.  للطاقة تكون  بتطوير سياسٍة سليمٍة 

األول برضورة استمرار إنتاجية القطاع الزراعي للطاقة وأن ال يُصبح قطاًعا ُمستهلًِكا 

الطاقة  موارد  واستخدام  تطوير  مرشوَع  الثالث  العامل  دوُل  تفتتَح  أن  ينبغي  لها. 

والكتلة  واألمواج  والرياح  الشمس  من  ة  املستَمدَّ كالطاقة  دة،  واملتجدِّ الطبيعية 

الحيوية، وذلك بطريقٍة ال تنقاُد فيها للسيطرة االحتكارية.

– ينبغي أن يعتمد تخطيُط موارد الطاقة وتطويرها عىل فهم وتقييم احتياجات 

األكرثية، مع إعطاء األولوية الُقصوى للحاجة األساسية أال وهي تأمني الحياة العزيزة 

للجميع. ينبغي أن يتّم هذا األمر يف املرحلة األوىل عرب النمو الذي يستهلُك الطاقة 

املنخفضة ليك يكون هناك وقٌت كاٍف لتطوير مصادر الطاقة الحميدة.

تحديد  عرب  للطاقة  املجتمع  باحتياجات  والتنبُّؤ  التخطيط  يتّم  أن  ينبغي   –
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الحاجات البرشية األساسية، وينبغي دراسة هذه االحتياجات بشكٍل واضح لتقدير 

الطاقة املطلوبة إلشباعها. يُوىص بتشكيل شبكٍة يف العامل الثالث تتمحوُر حول سياسة 

ين للعمل عىل منهجية تخطيٍط للطاقة تكوُن  الطاقة وتتألَّف من األشخاص املستعدِّ

مستندًة إىل سياسة تلبية االحتياجات.

– ينبغي أن تقوم الدول التي تتواجُد عىل أراضيها محطاٌت لتوليد الطاقة النووية 

بالتخلُّص التدريجي من استخدام هذه الطاقة. أّما يف البُلدان األخرى، ينبغي حثُّ 

غري  واملنظّمت  الشعوب  تقوم  وأن  الطاقة،  هذه  استخدام  عدم  عىل  الحكومات 

الحكومية بالتظاهر ضّد استعمل الطاقة واألسلحة النووية.





10- الزراعة

قام أعضاُء املؤمتر بالبحث الدقيق حول مكانة الزراعة يف العامل الثالث، وتشاوروا 

حول هذا املوضوع بشكٍل ُمستفيض، وتوّصلوا إىل أّن املوارد والتقنيات واملمرسات يف 

ميدان الزراعة، والرّي، واألحراج، وتربية الحيوانات، وصيد األسمك يف العامل الثالث 

ل املمرسات الغربية  تتعرُّض لخطر االندثار الفوري تحت تأثري السياسات التي تُفضِّ

َمة أن تستخدَم املوارد  يف جميع هذه املجاالت. ال تستطيُع املمرسات الجديدة املقدَّ

املتاحة يف العامل الثالث بفاعلية أو أن مُتدَّ شعوَب هذا العامل مبتطلباتها. تؤثِّر هذه 

من  وتزيُد  البيئي،  التوازن  وتُزعزع  األرايض،  إنتاجية  عىل  سلبٍي  بشكٍل  املمرسات 

واملدخالت،  والتقنيات  العلم  ميادين  يف  الصناعية  الدول  عىل  الثالث  العامل  اعتمد 

تلبية  عىل  قادرًة  قريب  وقٍت  حتى  بقيْت  الوطنية  واملوارد  العلوم  أّن  من  بالرغم 

االحتياجات بنحٍو يبعُث عىل الرضا. باإلضافة إىل ذلك، يُذكَر أّن قطع األشجار وتدهور 

الغابات قد أّديا إىل تعريٍة هائلٍة يف الرُتبة يف بُلدان العامل الثالث.

مبا أّن الزراعة واملمرسات املتّصلة بها هي أسلوب الحياة األسايس يف مجتمعات 

من  الوطنية  واملوارد  والتطبيقات  العلم  لحمية  ماّسٌة  حاجٌة  هناك  الثالث،  العامل 

إلعادة  ُمشرَتَكًا  مجهوًدا  الثالث  العامل  دول  تَبُذل  أن  يجُب  بالتايل،  الغريب.  الهجوم 

أسلوب الحياة الوطني إىل ربوعها.

ُمقرتحات

– ينبغي إنشاُء مركٍز لألبحاث والتوثيق الزراعي يف العامل الثالث من أجل تسجيل 

علوم الرّي والزراعة الوطنية وتطبيقاتهم يف دول جنوب شق آسيا. ينبغي أّن يجمع 

هذا املركز املعلومات حول موارد الزراعة والرّي املتوفِّرة يف هذه البلدان وأن يدأب 
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الخربات  عرب  ممكنة  طريقٍة  بأفضل  املوارد  هذه  الستخدام  األساليب  إيجاد  عىل 

واملمرسات الوطنية. مُيكن أن يُجَعل مقّر هذا املركز يف رسيالنكا وأن يكون له مكتٌب 

محيّل يف كلِّ دولة من دول جنوب آسيا وجنوب ـ شقها.

– ينبغي إنشاء »مؤّسسة العامل الثالث« من أجل املحافظة عىل املوارد الجينية 

وغري  وحرًّة،  ُمستقلًة،  سة  املؤسَّ هذه  تكون  أن  يجُب  الثالث.  العامل  يف  الزراعية 

الذي  الدوُر املهم  خاضعٍة للتالعب من أيِّ جهة عىل اإلطالق، وينبغي أن يحظى 

الالزم. يتحتّم عىل هذه  املبادرة باالعرتاف  الحكومية يف هذا  تلعبه املنظمت غري 

املؤّسسة أن:

أجل جمع  من  الخطوات  باتّخاذ  وجنوب شقها  آسيا  تُقنع حكومات جنوب  ـ 

املؤسسة  هذه  تقوم  وأن  عليها،  واملحافظة  الدول  تلك  يف  الزراعية  الجينية  املوارد 

مبساعدة الحكومات يف ذلك؛

التخزين  ملرافق  الفوري  التأسيس  أجل  من  واملالية  التقنية  املساعدة  م  تُقدِّ ـ 

الطويلة األمد التي تحتوي عىل املوارد الجينية يف تلك الدول؛

ع عىل القيام بأبحاٍث حول املناهج الوطنية لجْمع املوارد الجينية املنترشة  ـ تُشجِّ

يف هذه الدول وتخزينها. يف هذا املجال، ينبغي أن مُينح مزارعو العامل الثالث دوًرا 

رئيسيًا يف املحافظة عىل الِجِبلّة الوراثية )Germ Plasm( كم هي.

الوطنية  األشجار  أنواع  باستخدام  الثالث  العامل  حكوماُت  تقتنع  أن  ينبغي   –

فحسب حينم تبدأ بربنامج إعادة التشجري، وينبغي أن يُلبِّي هذا الربنامج املتطلّبات 

واالحتياجات املحليّة. للمساعدة يف هذا األمر، يجُب إطالُق مرشوٍع لتبادل األشجار 

يخدُم يف تجهيز دليٍل توجيهي حول أنواع األشجار ومساعدة الحكومات املختلفة يف 

الحصول عىل األنواع املناسبة منها لربنامج إعادة التشجري، ومُيكن إنشاء هذا املرشوع 

يف ماليزيا أو إندونيسيا.
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– ينبغي إنشاء منظّمٍة محليٍّة للموايش يف منطقة جنوب آسيا وجنوب شقها، 

ويجب أن تقوم هذه املنظّمة بتجهيز قاعدٍة تحتوي عىل املعلومات املتعلِّقة برتبية 

املوايش املحلية وتوفري املرافق لتبادل هذه املوايش يف املنطقة، وينبغي أن يتّم تشجيُع 

الحكومات عىل الحدِّ من تهجني املوايش.

– ينبغي أن يُطلب من شبكة العامل الثالث ورابطة املستهلكني يف بينانغ أن يقوما 

فوراً بتأسيس »لجنة حول أثر الثورة الخرضاء يف جنوب آسيا وجنوب شقها«، 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 االعتمد الذايت للدول يف شؤون املعرفة 

واملدخالت الزراعية؛

ـ ما هي آثار التكنولوجيات الجديدة عىل إنتاجية األرايض يف هذه الدول؛

الزراعية  واملمرسات  التكنولوجيا  عىل  االقتصادية  ـ  االجتمعية  اآلثار  هي  ما  ـ 

الجديدة؛

الوراثية وعىل  الجينات  َمجمع  الجديدة عىل  التكنولوجيات  تداعيات  ما هي  ـ 

البيئة يف املنطقة.

أن  بينانغ  يف  املستهلكني  ورابطة  الثالث  العامل  شبكة  من  يُطلب  أن  ينبغي   –

يقوما فوراً بتأسيس »لجنة حول أثر إدخال الصناعة الجديدة لأللبان إىل جنوب آسيا 

وجنوب شقها«، 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 االعتمد الذايت لهذه الدول يف شؤون صناعة األلبان؛
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ـ كم بلغت النفقات املرصوفة عىل البُنية 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 االجتمعية 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 لجاٍن لدراسة األمور التالية:

الحديثة لصيد األسمك يف منطقة جنوب آسيا وجنوب  أثر إدخال املمرسات  ـ 

شقها؛

ـ آثار السدود الكبرية وممرسات الرّي عىل الرتبة، وسطح املاء الجويف، وترصيف 

املياه، والصحة يف دول املنطقة.

أن  بينانغ  يف  املستهلكني  ورابطة  الثالث  العامل  شبكة  من  يُطلب  أن  ينبغي   –

يستكشفا إمكانية إنشاء منظمٍة محليٍة لالهتمم مبصالح املستهلكني يف منطقة جنوب 

آسيا وجنوب شقها، وذلك يف ميدان الزراعة والغذاء والدواء. ينبغي أن تقوم هذه 

املنظّمة مبراقبة أنشطة التجارة الزراعية يف هذه املنطقة بدقة، ويتحتّم عليها أيًضا 

)الكيميائية،  الجديدة  الزراعية  املدخالت  بجميع  املتعلِّقة  املعلومات  ونقل  جمع 

الغرض، من الرضوري  لهذا  الغذائية.  البيولوجية، وامليكانيكية( واألدوية واملنتجات 

إنشاء شبكٍة من املنظمت املمثِلة يف جميع دول املنطقة، وتقوُم املنظّمة اإلقليمية 

بتنسيق املعلومات املجموعة يف هذه الدول ونقلها إىل البُلدان األخرى.

– ينبغي أن ينفرد األرّز بذكٍر خاص حيث تتمُّ زراعته يف نحو 111 دولة ويَُعدُّ 
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الثالث، وتجدُر اإلشارة إىل أّن »برنامج تقاُسم  العامل  الرئييّس ملعظم شعوب  الغذاَء 

املوارد الجينية« – الذي يُوثِّق ملا يُقارب 125,000 نوًعا من األرّز ويهدف إىل جمعها 

يف مركٍز واحد – مُيثُِّل تهديًدا لتمم وجود الجبلّة الوراثية. بالتايل:

ـ يجب أن ال يتّم إيقاف زراعة أيِّ صنٍف من األرّز ألنّه قد وصل إلينا عرب العديد 

من األجيال، ويرتبُط بالبيئة املحلية، وقد حافظ عليه مزارعو األرّز انطالقًا من كفاءته، 

وفائدته، واستساغته لألكل.

ـ يجب إحباط أيِّ برنامٍج يهدُف إىل جعل املركزية عىل املستوى الدويل لجبلّة 

.Grassy Stunt أُرٍز وراثية، يجُب اإلبقاء عىل جينٍة نادرٍة كـ»جينٍة ُمقاِومة« لفريوس

– ينبغي عىل علمء األُرز يف العامل الثالث أن يتحّملوا مسؤوليَة تنمية األنواع ذات 

اإلنتاجية العالية املستخرََجة من الجبلّة الوراثية الوطنية، وأن يُحافظوا عىل تراث بُلدانهم. 

بيئاتها  بإنتاجيٍة عاليٍة يف  أّن أصناف األرّز تتمتّع  الدعوة يف  يكمُن السبب وراء هذه 

نة املتناغمة مع البيئة. املحليّة إذا تّم تطبيق العلم الجيني واملمرسات الزراعية املحسَّ

– يتحتّم عىل البُلدان املنِتجة لألرّز يف العامل الثالث أن تنطلق يف خطواٍت ثابتٍة 

للمحافظة عىل جبلّة األرز الوراثية الخاصة بها من خالل املنظّمت الزراعية املناسبة. 

كذلك، عليها أن تُنشئ البنوك التي تحتوي عىل هذه الجبلّة، وأن تكون هذه البنوك 

مبثابة وحداٍت متكاملٍة مموَّلٍة من قبل املنظّمت التطوعية واملساهمت العامة.

– ينبغي إطالُق حملٍة تتوىّل تحقيق األهداف التي عّددناها آنًفا.

– كلُّ هذه الخطوات ينبغي أّن تتّم عىل يد شعوب املنطقة وباستخدام املوارد املحليّة.
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لقد اخرتقْت املنظومُة الغربية للطبِّ والصّحة يف يومنا الحايل جميَع مجتمعات 

العامل، ويعوُد نجاحها املعارص بشكٍل جزيٍئ إىل فنِّ البيع املتِّسم بالشدة الذي يتحىّل 

به ُمصنِّعو املعّدات والرشكات الصيدالنية. يف الواقع، شهدت هذه املنظومة إخفاقاٍت 

الناس من خالل  أنظار  إخفاؤها عن  تّم  قد  أنه  إال  بجرائم خطريٍة  هائلًة وتسبّبت 

تقديم الرشوة للحكومات والكوادر الطبية.

تَُعدُّ الصناعة الطبيّة قوًة سياسيًة كبريًة يف العامل املعارص، ومل يُعد الهدف الرئييس 

لنظام الرعاية الصحية االهتمم بصحة البرش. يف ميدان املنتجات الصيدالنية، أّدت 

هذه الصناعة إىل نرش األدوية الخطرية أو عدمية الفائدة يف دول العامل الثالث. عىل 

سبيل املثال، قبل العام 1982 يف بنغالديش، كان يسهُل الوصول إىل نحو 1700 من 

األدوية الرديئة، أما حاليًا يف ماليزيا فهناك أكرث من 25000 تركيٍب يف السوق.

يتمتّعون  الذين  األشخاص  مخاوف  باستغالل  لألدوية  املعارصة  الصناعة  تقوُم 

بصحٍة جيدٍة لتقنعهم بتناول العقاقري غري الرضورية. عىل سبيل املثال، يأخذ األفراد 

التعامل مع  الوزن، ويتمُّ  ياٍت غذائيًة لكْسب  الساملون صحيًا ولكّنهم نحيفون مقوِّ

مسألٍة طبيعيٍة للغاية – أال وهي الحمل – كمرٍض يستوجُب تناول حبوب الفيتامني.

يتمُّ  األورويب.  للنموذج  تقليٍد  الثالث، فهو مجرّد  العامل  الصحي يف  التثقيف  أّما 

تاٍم  بشكٍل  املعتِمدة  الصحية  الرعاية  لتقديم  املدنية  العالجية  األنظمة  الرتكيز عىل 

رة بكلفٍة عالية، وهذا يؤدِّي إىل سحب كمياٍت كبريٍة من  عىل التقنيات الطبية املَصدَّ

امليزانية الوطنية يف هذه البُلدان.

يف الوقت الراهن، يتّم إجراء البحوث عىل »األمراض الغريبة« مّم يتسبّب برصف 
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كمياٍت هائلة من املوارد واألموال، وقد ساهم هذا األمر يف حرف االنتباه عن األمراض 

األخطر التي تُصيُب أغلبية شعوب العامل الثالث. عىل سبيل املثال، تتدفّق مبالغ مالية 

ُمتزايدة لتمويل بحوث مكافحة مرض اإليدز، بينم يتّم إهمل البحوث التي تروُم 

إنتاَج تحصنٍي مناعي آمن ورخيص وُمتاح اللتهاب الكبد »ب« )Hepatitis B(، وهو 

مرٌض خطرٌي يفتُك بالشعوب اآلسيوية. باإلضافة إىل ذلك، يتّم إهمل البحوث والتنمية 

يف مجال األمراض االستوائية كاملالريا واإلسهال ألنها ليست ُمربحًة اقتصاديًا.

الرابط بني العلم والتكنولوجيا املعارَصيْن والفقر والصحة

أمريكا  أفريقيا،  آسيا،  شعوب  ألغلبية  بالنسبة  مشكلًة  الصحية  الشؤون  مُتثّل 

الشؤون  تتأثُّر  الغربية.  البُلدان  يف  شني  املهمَّ األفراد  من  املتنامي  والعدد  الالتينية، 

الصحية بالفقر وانعدام األمن اللََّذين تّم إقحامهم يف حياة املاليني من األشخاص خالل 

للثقافات  الذايت  االعتمد  دّمرت  التي  »املعارصة«،  التطوُّرات  من  األخريين  القرنني 

التي  الكافية  األدلة  توجد  أمريكا.  وجنوب  أفريقيا،  آسيا،  أرجاء  جميع  يف  الوطنية 

تُثبت أّن العلم والتكنولوجيا الغربيَّنْي – من خالل ارتباطهم الجوهري باألخالقيات 

يف  استخدامها  تّم  التي  الرئيسية  واملادية  الفكرية  األدوات  شّكال  قد   – الرأسملية 

عملية التدمري هذه.

قمع املنظومات الصحية الوطنية

خالل القرنني األخرَيين من السيطرة الغربية الثقافية عىل املجتمعات غري الغربية، 

تّم قمُع منظومات الرعاية الصحية الوطنية واملستقلة ذاتيًا يف هذه املجتمعات. يف 

املتوفِّرة  النباتات والحيوانات واملعادن  املنظومات عىل  السابق، كانت تعتمُد هذه 

محليًا، وكانت ال-مركزيًة للغاية. لقد قامت هذه املنظومات عرب آالف السنني بتطوير 

تراٍث شعبٍي منترٍش يتناوُل املشاكل الرئيسية يف الرعاية الصحية، وقد بقي هذا الرتاث 
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املنقول يف آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية موجوًدا إىل يومنا الحايل وتتمثّل خاصيّته 

األهم يف طبيعته املستقلة، واملعتِمدة عىل الذات، واملدعومة من املعارف الشفهية. 

العديد من املجتمعات اآلسيوية علٌم وطنٌي شامٌل ترضُب جذوره  كذلك، يوجد يف 

التجريبية يف أعمق الرتاث الشعبي.

ي الشؤون الصحية مواجهة تحدِّ

قادها  التي  األساطرَي  تُدرُك  الحايل  يومنا  يف  الغربية  غري  املجتمعات  أصبحت 

العاملُ الغريب لإلميان بها، وتعلُم بالفقر املسترشي يف األوساط الوطنية، وتُدرُك القّوة 

واإلمكانية التي تتمتّع بها ذاتيًا. يف ميدان الصحة، يتمثُّل أكرب تحدٍّ أمام العامل غري 

الغريب يف إعادة تنشيط منظومة الرعاية الصحية الوطنية، وهذا مرشوٌع طويل األمد 

يستدعي جهوًدا ُمخلصًة وثابتًة بسبب رضورة التغلُّب عىل العديد من نقاط الضعف 

الحالية الناتجة عن قرنني من قمع هذه املنظومة. يف املرحلة االنتقالية، تتمثّل إحدى 

املهمت العاجلة يف فهم املنظومة الغربية للرعاية الصحية التي تستغلُّ البرش. 

ُمقرتحات

– ينبغي عىل حكومات العامل الثالث أن تتبّنى خطًّة عقالنيًة حول األدوية، وأن 

تكون هذه الخطّة تابعًة للسياسة الدوائية األساسية للمنظمة العاملية التي تقرتُح أّن 

دة. ما يفوق 200 دواًء هو أكرث من الالزم فيم يتعلّق باالحتياجات الدوائية لدولٍة محدَّ

بحظر  الثالث  العامل  حكومات  تقوم  أن  ينبغي  السياسة،  هذه  إىل  استناًدا   –

استخدام األدوية الخطرية وغري الفّعالة.

الجودة  ذات  العقاقري  استخدام  ترويج  الثالث  العامل  حكومات  عىل  ينبغي   –

العالية وتصنيعها.

– يجب عىل حكومات العامل الثالث صياغة سياساٍت صحيّة وطنية تأخُذ بعني 
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الوطنية  السياسة  الخاصة يف كلِّ دولٍة عىل حدة، وأن تتضّمن  االعتبار االحتياجات 

للصحة العنارَص املهمة التي ذكرناها يف املقرتحات السابقة.

– ينبغي أن تتّجه السياسة الوطنية للصحة بشكٍل رئييس نحو الصحة الوقائية.

– يجُب الرتكيز عىل تثقيف الناس حول املعالجة املنزلية لألمراض واإلصابات.

– ينبغي تصميم املستشفيات بشكٍل يتالئُم مع األعراف املحلية، والثقافية، واالجتمعية.

ووسائل  الوطنية  األدوية  عىل  للصحة  الوطنية  السياسة  تنطوي  أن  يجب   –

تطبيقها.

للتقاليد  الحايل  الوضع  بتوثيق  فوًرا  الثالث  العامل  حكومات  تقوم  أن  ينبغي   –

الحيوانية  األجزاء  أو  املعادن  أو  والنباتات  معالجتها،  تّدعي  التي  واألمراض  الطبية، 

التي تستخدمها، والروحية االجتمعية حيث يتمُّ تطبيقها.

الوطنية  العلوم  مبساعدة  التقاليد  هذه  بتقييم  الحكومات  تقوم  أن  يجُب   –

واألدوات املعارصة للتقييم. مبا أّن املنظومة الغربية متتلُك مبادئ ومفاهيم ومقوالٍت 

مختلفًة متاًما، فإنّها تعجُز عن تفسري التقاليد الوطنية.

ساٍت بحثيٍة لدراسة العلوم الطبية الوطنية. – يجب أن تقوم الحكومات بإنشاء مؤسَّ

ــآالف مــن  ــج عــىل املســتوى املحــيل ل ــات بالرتوي ــوم الحكوم – ينبغــي أن تق

ــة يف  ــوارد الدوائي ــىل امل ــوي ع ــي تحت ــات الت ــاحات الغاب ــاب ومس ــول األعش حق

ــث. ــامل الثال ــاء الع أرج

– يجُب تشكيل شبكاٍت ضمن املنظّمت غري الحكومية لتسهيل تبادل العديد من 

الجوانب النظرية والعملية للعلوم الطبية الوطنية.

– ينبغي ترشيُع قانون امللكية الصناعية لحمية األدوية الوطنية ومنع الرشكات 

العاملية من التحكُّم بها.
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االتّصال،  ووسائل  الدقيقة،  اإللكرتونيات  علم  أّن  الناس  من  العديد  يعترُب 

النصف  التي شهدها  العلمية  التطورات  الجديدة، هي أهّم  وتكنولوجيا املعلومات 

تنبُّؤاٍت  إىل  امليدان  التكنولوجية يف هذا  التطوُّرات  أّدت  لقد  القرن.  الثاين من هذا 

حول وقوع »ثورٍة معلوماتية« تُؤثِّر عىل تنمية القدرات والقوى الذهنية، متاًما كم 

أثّرْت الثورة الصناعية عىل تقوية القدرات الجسدية.

لقد اّدعى بعض »علمء املستقبل« التكنوقراطيني أّن بإمكان هذه التكنولوجيا 

إىل  تُشرُي  األدلة  كّل  ولكّن  دميقراطيَّنْي،  واملجتمع  العمل  ميدان  تجعل  أن  الجديدة 

أّن طبيعة صناعة اإللكرتونيات الدقيقة تؤدِّي إىل انحصاٍر هائٍل لرأس املال واملعرفة 

والقوة يف عدٍد قليل من الدول والرشكات العاملية.

تراجع  إىل  الدقيقة  املعالجة  أجهزة  أّدت  الثقيلة،  األعمل  القضاء عىل  بداًل من 

املهارات واالحرتام واالهتمم بالعمل لدى أغلبية العاملني يف ميدان هذه التكنولوجيات 

األبعاد  مبزاولة  املتطّورة  الدول  يف  املتمركزين  األشخاص  من  قلٌّة  وتقوُم  الجديدة، 

اإلبداعية لهذا العمل، وتؤثِّر نتائجهم عىل ماليني األشخاص.

التحكُّم بوسائل االتّصال واإللكرتونيات الدقيقة من ِقبل الرشكات الغربية العاملية

يقع التحكُّم ببحث وتطوير اإللكرتونيات الدقيقة، وصناعة املنتوجات املتطوِّرة، 

النافذة، ولعّل  وتسويق خدمات التواصل يف أيدي عدٍد قليل من الرشكات العاملية 

هذا التحكُّم يفوق أيَّ سيطرٍة عىل الصناعات الرئيسية األخرى. ترتكُّز عمليُة بحث 

هذه  وتعتمُد  واليابان،  املتّحدة  الواليات  يف  الصغرية  اإللكرتونية  الرقاقات  وتطوير 

الصناعة عىل املعايري والقوانني واملفاهيم الغربية بشكٍل تام. حتّى الرشكات الغربية 
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بحث  ميدان  يف  واليابان  املتّحدة  الواليات  منافسة  عىل  قادرة  غري  أنّها  اآلن  تجُد 

وتطوير اإللكرتونيات الدقيقة القائم عىل كثافة رأس املال.

الدقيقة  اإللكرتونيات  وتطوير  بحث  مجال  يف  العاملة  الرشكات  معظم  تعتمُد 

العسكرية للحصول عىل حّصٍة كبريٍة من  العقود  ووسائل االتّصال بشكٍل كبري عىل 

التطوير  مرحلة  يف  العسكرية  املؤّسسة  مع  وثيٍق  بشكٍل  تتعاوُن  وبالتايل  العمل، 

العديد من استخدامات  ومتنح األولوية لالستخدامات العسكرية للتكنولوجيا. تنشأُ 

املرتبة  يف  وتأيت  العسكري،  العمل  لهذا  مباشٍة  غري  كنتيجٍة  الدقيقة  اإللكرتونيات 

الثانية بعد هذا العمل إذا وقع تضارٌب يف املصالح.

املال، تشهُد بعض  القامئة عىل كثافة رأس  البحث والتطوير  عىل خالف مرحلة 

مراحل عملية إنتاج اإللكرتونيات الدقيقة استخداًما كبريًا لليد العاملة. بالرغم من 

أّن  إال  الدقيقة،  اإللكرتونيات  إنتاج  بعملية  العاملية  الرشكات  قليٍل من  عدٍد  تحكُّم 

هذه الصناعة قد انترشت يف أرجاء العامل بُغية استغالل اليد العاملة الرخيصة وغري 

املتلهِّفة  الحكومات  تُقّدمها  التي  دة  املتعدِّ املالية  الحوافز  من  واالستفادة  املنظَّمة 

لجذب االستثمر األجنبي.

م صناعة اإللكرتونيات يف بُلدان العامل الثالث فرًصا كبريًة لنقل التكنولوجيا     ال تُقدِّ

سات الصناعية هي غري ثابتٍة للغاية، بحيث إنّه  أو املهارات إىل العّمل، وهذه املؤسَّ

إذا تغرّيت الظروف مُيكن نقلها إىل مكاٍن جديد أو إغالقها من دون التسبُّب بوقوع 

خسائر كبرية للرشكات. لقد برزت صناعة اإللكرتونيات يف يومنا الحايل كأقل األشكال 

ثباتًا من االستثمر األجنبي يف دول العامل الثالث.

بالرغم من الصورة »النقيّة« لهذه الصناعة، يتعرُّض العّمل يف مصانع اإللكرتونيات 

املعّقدة  الكيميائية  للمواد  الرسيع  االنتشار  الناشئة عن  املخاطر  كبريٍ من  إىل عدٍد 

الكيميائية  املواد  إىل  باإلضافة  الصحية.  آثارها  بتوثيق  حديثًا  البدء  تّم  التي  للغاية 
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صناعة  عمليُة  تُعرِّض  أن  مُيكن  م،  والتسمُّ التناسلية  واملشاكل  للرسطان  املسبِّبة 

اإللكرتونيات العّمَل إىل اإلرهاق البرصي واإلجهاد.

كذلك، نشهُد وقوع السيطرة الغربية يف ميدان تطبيق علم اإللكرتونيات ووسائل 

التواصل. يقُف عدٌد ضئيٌل جًدا من الرشكات العاملية وراء تصميم وتوزيع منظومات 

الفضائيات ونظام الكابالت تحت املاء، بينم تقوُم مجموعٌة صغرية أخرى بتشغيل 

خدمات التواصل عىل هذه املنظومات.

اآلثار املرتتِّبة عىل العامل الثالث

وتقوُم  أوروبا،  أو  أمريكا  شمل  من  هي  تقريبًا  العاملية  الرشكات  هذه  كلُّ 

لة يف عملية تصميم وتشغيل منظومات االتّصال العاملية –  التحيُّزات الثقافية املتأصِّ

والتي تتجىّل يف أموٍر كاللغة، والقواعد املفهومية، والصيغ املخترََصة – بفرض املطابقة 

والتوحيد القيايس عىل املستخدمني مبا ال يُغريِّ شكَل التواصل فقط بل محتواه أيًضا.

بُنيَْت منظومات التواصل الرئيسية لضمن استخالص الرشكات والبنوك للمعلومات 

أكرث  متتدُّ  تنافسية.  مصلحٍة  لنيل  استخدامها  بُغية  الثالث  العامل  دول  من  املفيدة 

قنوات التواصل فعاليًة عرب املناطق الشملية وتصُل الشمل بالجنوب، إال أنّها ال تربُط 

دول العامل الثالث ببعضها. من خالل هذه القنوات، تستطيُع الرشكات والبنوك أن 

تقوم بشكٍل رسيع بنقل املعلومات حول املال واالقتصاد والسياسة والعمل لتتمّكن 

من التغلُّب عىل املنافسني وتدمري أّي معارضٍة ُعّمليٍة أو سياسيٍة لخططهم. مع بقاء 

تنظيم  عملية  عىل  قبضتَها  الوطنية  الحكومات  تفقُد  مكانها،  يف  التكنولوجيا  هذه 

أنشطة البنوك والرشكات العاملية عىل أراضيها.

اإلدارات  بتمكني  الحاسوب والتواصل  التكنولوجيات يف ميدان  لقد قامت هذه 

املركزية  السيطرة  مع  ُمتزامًنا  العاملي  املستوى  عىل  الالمركزي  اإلنتاج  »جْعل  من 
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املحضة عىل األصول اإلسرتاتيجية«. تقوم بُنية املنظومة العاملية لالتّصاالت وطبيعتها 

والحمالت  األخبارية،  والنرشات  اإلعالمي،  الرتفيه  اخرتاق  عملية  بتسهيل  املتحكِّمة 

والسياسية  الثقافية  الغربية  القيم  تأكيد  من  يزيُد  مّم  للجنوب،  الغربية  الدعائية 

وتوسيع نطاق السوق أمام البضائع الغربية.

تقوُم الرشكات باستخدام منظومات التواصل لجمع املعلومات التجارية، وكذلك 

السيطرة  لنيل  املعلوماتية  التكنولوجيا  هذه  استغالَل  الوطينة  الحكومات  تستطيُع 

االجتمعية من خالل املراقبة، والرصد، وإنشاء قواعد بياناٍت فّعالٍة للغاية تحتوي عىل 

معلوماٍت حول املجموعات املعارِضة واملنشقِّني. عرب هذه الوسيلة، تنتهُك الحكومات 

ُس للقمع عىل نطاٍق هائل. حقَّ الخصوصية وتُؤسِّ

كم يف مجال إنتاج أدوات التواصل، يسعى ميداُن تشغيل خدمات االتّصال نحو 

سات وإداراتها تدابرَي وقائيًة  زيادة األرباح بشكٍل كبري. بناًء عىل ذلك، ال تتّخُذ املؤسَّ

كافيًة ضّد املخاطر الصحية التي تُواجه العاملني القامئني عىل تشغيل النظام، كخطر 

َورة،  املصَّ األشطة  عرض  شاشات  جرّاء  من  الحاصل  البرصي  واإلرهاق  اإلشعاعات، 

وظروف العمل املجِهدة.

ُمقرتحات

الدقيقة  لإللكرتونيات  الوطني  إنتاجها  بقرْص  كالربازيل  الدول  بعُض  قامْت   –

عىل الرشكات املحلية فقط، ووضعت الحدود عىل تصدير البضائع اإللكرتونية مّم 

أّدى إىل تطوير الصناعة الوطنية لإللكرتونيات الدقيقة. ميتاُز هذا اإلجراء بتخفيض 

تُناسب  التي  البضائع األجنبية، ويُساعد يف تشكيل املنتوجات  الكبري عىل  االعتمد 

الحاجات والظروف املحلية بشكٍل أكرب. ينبغي ُمقاومة الجهود التي مُتارسها الدول 

اإلجراءات عرب مطالبتها  لعرقلة هذه   – املتّحدة  الواليات  رأسها  رة – وعىل  املتطوِّ
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بفتْح هذه األسواق كجزٍء من االتّفاقيات التجارية.

– ينبغي حثُّ حكومات العامل الثالث عىل اإلذعان بأّن املواد والعمليات الكيميائية 

دة، واملتطوِّرة املستَْخَدمة يف مجال صناعة اإللكرتونيات تُشّكل أخطاًرا صحيًة  املعقَّ

شديدًة ال مُيكن إدراك مداها الحقيقي. بالتايل، ينبغي اتّخاذ التدابري لتحديد املخاطر 

الصحية يف ميدان الصناعات ذات التقنية العالية والسيطرة عليها.

الثالث حول طبيعة  العامل  مني يف  العلمء واملهندسني واملصمِّ تثقيُف  ينبغي   – 

القوى  تقوُم  التي  الكيفية  إىل  أنظارهم  ولفت  الدقيقة  املعالجة  أجهزة  تكنولوجيا 

الغربية باستغاللها، وذلك من أجل السعي إىل الكشف عنها وإزالتها لدى اإلمكان عرب 

إعادة الربمجة والتصميم بشكٍل إبداعي.

اإللكرتونيات  صناعة  مبيدان  العاملية  الرشكات  من  قليٍل  عدٍد  تحكُُّم  يعتمُد   –

العامل  ينبغي أن تقوَم حكومات  التطبيق.  التكنولوجيا وكيفية  الدقيقة عىل احتكار 

الثالث واملجموعات غري الحكومية بإلقاء نظرٍة ناقدٍة عىل املعايري الحالية لقوانني حّق 

النرش وبراءة االخرتاع التي فرضتها عليهم بُلدان العامل املتطوِّر والتفكُّر بوْضع بدائل 

التطوير ذات األولوية كالصّحة، واإلسكان،  أكرث توازنًا محلّها، وخصوًصا يف مجاالت 

والتعليم، وإنتاج الغذاء.

– ينبغي أن تَبُذل املنظّمت غري الحكومية كامَل جهدها لضمن عدم بقاء أحدث 

ا حرصيًا للرشكات األجنبية، واملؤّسسات املحليّة، والحكومات.  منظومات التواصل حقًّ

يجب أن تُصبح هذه املنظومات الحديثة متاحًة أمام األفراد واملؤّسسات غري الحكومية 

التي ال تتوّخى الربح، وذلك لفتح املجال أمام التبادل الحّر لألفكار.

لضمن  إجراءاٍت  الثالث  العامل  حكوماُت  تتّخذ  أن  ينبغي  نفسه،  الوقت  يف   –

عدم التالعب مبنظومات التواصل من قبل الرشكات العاملية، وذلك ملنعها من نقل 

األموال برسعٍة من دولٍة إىل أخرى، مّم يتسبَُّب باضطراٍب اقتصادي أو بجمع وتحويل 
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الظاملة عىل  السيطرة  أو  النفوذ  التي تستخدمها هذه الرشكات ملمرسة  املعلومات 

العّمل، واالقتصادات املحليّة، والرشكات املحلية، والحكومات الوطنية.

– يجُب أن تقوم حكومات العامل الثالث باتّباع أسلوب تسجيل قواعد البيانات 

والتحكُّم بها ليك تْضَمَن عدم قيام الرشكات أو الحكومات بجمع املعلومات حول 

األفراد التي مُيكن استخدامها الحًقا النتهاك حّقهم بالخصوصية، أو تقليص حقوقهم 

املدنية والسياسية، أو كْسب نفوٍذ تجارٍي ظامٍل عليهم. يف نفس الوقت، ينبغي أن 

تسمُح  بطريقٍة  اإللكرتونية  املعلومات  عىل  ُمهيمٍن  قانوٍن  أيِّ  عن  التعبري  يتّم  ال 

للحكومات باإلحراز غري املقيَّد للمعلومات من قبل املجموعات غري الحكومية أو 

املعارِضة.

جهود  تشجيُع  ينبغي  والضعفاء،  األقوياء  بني  الفجوة  تقليص  أجل  من   –

وجعلها  املعلوماتية،  التكنولوجيا  عن  التعلّم  إىل  الرامية  الشعبية  املجموعات 

هذه  تطبيق  لدى  ولكن  ودميقراطية.  مركزية  وغري  صغرية  بدائل  وإقامة  مالمئًة، 

التكنولوجيا، ينبغي أن تقوم جميع املنظّمت بإجالة الفكر حول التأثريات الصحية 

والهرمية أليِّ أدواٍت تقوُم بإنتاجها.

– حيثم تقوُم تطبيقات اإللكرتونيات الدقيقة بخدمة املراقبة الحكومية والقمع 

يتولَّون تخريَب هذه  الذين  الدعم لألفراد  ينبغي تقديم  الوظائف،  القضاء عىل  أو 

التكنولوجيا.



13- مفهوم التكنولوجيا والصناعة املناسَبنْي

تُساهُم كلٌّ من التكنولوجيا والصناعة املناسبتنَي يف دفع عجلة التطوير إىل األمام، 

حيث إّن هذه العملية تؤدِّي إىل حياٍة عزيزة، وذلك من خالل:

- تلبية االحتياجات الرئيسية بدًءا باحتياجات أكرث املواطنني عوزًا؛

- االعتمد الذايت؛

- عدم تدمري البيئة والتناغم معها.

هذه هي األبعاد الثالث للتكنولوجيا املناسبة، أي بتعبريٍ آخر: انتقاؤها، توليُدها، 

ن يف النطاق الواسع للتكنولوجيات التي ترتاوُح بني تكنولوجيات  ونرشُها. ينبغي التمعُّ

الدول الصناعية )التي ينبغي تفّحصها بعنايٍة قصوى نظرًا إىل تسبُّبها بزيادة الظلم، 

التكنولوجيات  إىل  وصواًل  العنف(،  وترويج  البيئة،  تدمري  الذايت،  االعتمد  تقويض 

ل(. التقليدية )إّما بشكلها األصيل أو املعدَّ

الشبكات  تلعُب  والنرش،  والتوليد  باالنتقاء  املتمثّلة  الثالث  األبعاد  جميع  يف 

التكنولوجيات  انتقاء  عملية  يف  التعاون  أهمية  تربُز  حاسًم.  دوًرا  الثالث  العامل  يف 

املناسبة بشكٍل خاٍص لدى مواجهة تكنولوجيات الدول الصناعية. تستطيُع دول العامل 

الثالث االستفادَة بشكٍل كبريٍ إذا تآزرت يف عملية توليد التكنولوجيا، وتستطيع فعاًل 

التعاون لتوليد التكنولوجيات املناسبة. كذلك، ينبغي تقاُسم الخربات حول نرش هذه 

التكنولوجيات.

الصغرية  التكنولوجيات  عىل  املناسبة  التكنولوجيا  نطاُق  يشتمل  أن  يجُب     

 )Hardware( والكبرية أو املركزية والالمركزية، وأن يجري االهتمم بكلٍّ من املعّدات

والربمجيات )Software( وجميع القطاعات )ليس الصناعة فحسب بل أيًضا الزراعة، 



أزمة العلم المعاصر 72

والصحة، والنقل وما إىل ذلك(. باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يكون هناك تركيٌز خاٌص 

عىل التكنولوجيات املناسبة التي تُلبّي )من خالل االعتمد عىل الذات وبأسلوٍب سليم 

بيئيًا( االحتياجات األساسية املتمثّلة بالغذاء، واملأوى، واللباس، والصحة، والتعليم...، 

واالهتمم عىل وجه الخصوص بأفقر أفراد املجتمع.

ُمقرتحات

– ينبغي أن تقوم الدول النامية بتطوير تكنولوجياتها املناسبة وتقنيّاتها يف ميادين 

النقل،  املائية،  املوارد  إدارة  املأوى،  الصحية،  الرعاية  الصناعة،  كالزراعة،  دة  متعدِّ

الطاقة، وما إىل ذلك. من املعلوم أّن صالح إحدى التكنولوجيات أو املنتوجات يعتمُد 

جزئيًا عىل ظروف البلد. ينبغي أن تستفيد هذه التكنولوجيات املناسبة قدَر اإلمكان 

من املوارد املحلية، وينبغي أن تكون عملية تشغيلها سهلًة، وأن تكون املهارات قابلًة 

للنقل، وأن تعتمد هذه التكنولوجيات عىل مبادئ بيئيٍة سليمة، وأن تكون محدودًة 

ومالمئة الستخدام العائلة أو املجتمع.

العامل  يف  فقط  ليس  سياسًة  املناسبة  التكنولوجيا  استخداُم  يكون  أن  ينبغي   –

تستمّر هذه  أن ال  يجُب  الخصوص.  الصناعية عىل وجه  الدول  أيًضا يف  بل  الثالث 

وإصدار  املال  رأس  كثافة  عىل  تعتمُد  التي  التكنولوجيات  تشغيل  يف  الرثية  الدول 

تبنَّى  إذا  العاملية.  املوارد  تستنفُذ  التي  الحاجة  عن  الفائضة  أو  الفاخرة  املنتََجات 

العاملُ الثالث التكنولوجيات املناسبة التي تُرّشُد استخدام املوارد ولكن استمرّت الدول 

دة للموارد، فإّن الوضع الحايل املتمثّل  الغنيّة يف استعمل التكنولوجيا الصناعية املبدِّ

األفراد  يقوم  أن  ينبغي  بالتايل،  يستمر.  والقّوة سوف  للموارد  العادل  غري  بالتوزيع 

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 تَُعدُّ نوًعا آخر من التجربة(، الدقّة هي الهدف 

األسمى، ولكّننا نعلُم أّن الدقّة ال مُيكن أن تكون ُمطلقًة أبًدا. حينم نعرتُف بهذا األمر، 

ال حاجة للتطلُّع نحو هذه الدقة غري الرضورية التي تتضّمن العنف. بالتايل، ينبغي 

أن يلتزم هذا املنهج بالقيم واملعايري اإلنسانية، وإذا اشتمل عىل العنف فإّن الدقة غري 

رضوريٍة ُمطلًقا، وينبغي التخيلِّ عنها بشكٍل غري مرشوط. أّما يف مجال التكنولوجيا، 

يتحتّم وجود القيم واملعايري اإلنسانية. نحُن نعلُم أنّه ال توجد حاجٌة الستخدام كل ما 

هو موجود عىل سطح األرض يف سبيل الحياة السعيدة، حيث إّن هذه الحياة ممكنة 

من دون اإلرساف املفرط، وإلحاق املعاناة بالبرش والحيوانات، وإفساد الحرث والرتبة، 

وينبغي أن نتبّنى كّل هذه القيم السامية.

– يجُب أن تخدم االبتكارات التكنولوجية عاّمة البرش وأن تكون تحت سيطرتهم. 

لتحقيق هذا الهدف، مُيكن تصميم بُنيٍة تنظيميٍة تتألُّف من الحكومة، واملنظّمت غري 

الحكومية، وممثيّل الشعب.





14- تدريُس العلوم

رًا يف املنظومة التعليمية  تدريُس العلوم يف العامل الثالث مُيثُِّل تراثًا استعمريًا متجذِّ

التعليمية  املنظومة  مت هذه  ُصمِّ لقد  الثالث.  العامل  يُناسُب مجتمعات  الغربية، وال 

ة واملخطَّطة يف الغرب،  لتشكيل كادٍر من العنارص الذين يتولّون تطبيَق الربامج املعدَّ

ومتثّلت نتيجة هذا الرتاث اليسء الذي مل تتخلَّ عنه أغلبية دول العامل الثالث بتحويل 

جهود علمء العامل الثالث إىل مجرد امتدادات لربامج معلميهم الغربيني.

يقوم التالمذة والباحثون بزيادة التأثري الغريب عىل العامل الثالث حينم يُسافرون إىل 

لٍة، مّم يُفاقم املشاكل الكامنة  الغرب للدراسة والتدرُّب فيعودون مع أفكاٍر غربيٍة متأصِّ

الدكتوراه  امتداًدا ألطروحات  العلمية  تُعدُّ بحوثهم  الوطني بداًل من رفعها.  العلم  يف 

التي حصلوا عليها تحت إشاف العلمء الغربيني، وبتعبريٍ آخر: إّن العلمء الذين تلّقوا 

تسعى  الذي  الغريب  الفريوس  يحمُل  من  أبرز  هم  األجنبي  اإلشاف  تحت  دراستهم 

ن ضّده. مجتمعاتنا للتحصُّ

ما يزيد الوضع سوًءا هو النزوح الجمعي لعدٍد كبريٍ من العلمء والتقنيني من العامل 

الثالث إىل الغرب، وتُشكُِّل هجرة األدمغة نوًعا آخر من استنفاد موارد العامل الثالث. من 

أجل العثور عىل حلٍّ لهذا الوضع، ينبغي أن تجري عملية تثقيف العلمء والتقنيني عىل 

نحٍو يحافظون فيه عىل روابطهم الثقافية واالجتمعية، باإلضافة إىل توجيه اهتممهم 

العلمي بشكٍل دائم نحو حّل املشاكل املتّصلة ببيئتهم الوطنية. من الواضح أّن هذه 

ر قيمة الثقافة العلمية والتكنولوجية الوطنية. املنظومة التعليمية ينبغي أن تُقدِّ

املستوى  عىل  العلمي  الدرايس  املنهج  صياغة  إعادة  الهدف  هذا  تحقيُق  يتطلَُّب 

املدريس والجامعي، باإلضافة إىل إجراء تغيريٍ مفهومي يف هيكلية تدريس العلوم. ينبغي 

أن يكون هدف تدريس العلوم تخريج شخصياٍت ُمخلصٍة وُمبدعة، ماهرٍة ومسؤولة. 

بالتايل، ينبغي عدم فْصل عملية تدريس العلوم عن املنظومة القيمية للحضارة الوطنية، 
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ويجب عىل الطاّلب تطوير قدرٍة نقديٍة مُتكِّنهم من الحكم عىل التحيُّز الثقايف والفكري 

للعلم والتكنولوجيا الغربيَّني.

ُمقرتحات

– ينبغي أن يقوم طاّلب العلوم باكتساب املعلومات عن املجاالت االجتمعية – مبا 

فيها االقتصاد، السياسة، والثقافة – وأن يُدركوا عىل وجه الخصوص هيمنة املنظومة 

العاملية عىل العامل الثالث.

– يجب أن يتعرّف طاّلب العلوم بشكٍل تاٍم عىل العالقة بني العلم وتأثرياته عىل 

التي يُحتمل تسبّبها بالرضر. كذلك، ينبغي أن تتمحور  نتائجه  املجتمع، باإلضافة إىل 

العملية التعليمية لطالب العلوم حول املسؤولية االجتمعية للعلمء والقضايا السياسية 

املحيطة بالعلم.

– ينبغي أن يقوم تالميذ العلوم باالطاّلع عىل العلم الوطني وجذوره وأن يدرسوا 

العنارص الوطنية للطب، واإليواء، والغذاء، والصناعة، ووسائل النقل يف بالدهم.

– يجب أن ال يكون العلم مقترصًا عىل النخب بل أن يتّم منحه أيًضا للفالحني، 

والصيّادين، والعّمل، والنساء، وغريهم، وأن يتّم تطبيقه لتستفيد منه كل هذه الفئات 

العلوم متوفرًا  ينبغي أن يكون تدريس  وتتحّسن أوضاعهم املعيشية. بكلمٍة موجزة، 

ملجموع املواطنني.

– ينبغي أن تكون األبعاد البيئية مسألًة رئيسيًة يف تدريس العلوم، وأن يتّم عىل وجه 

الخصوص تسليط الضوء عىل العالقة املتبادلة بني العنارص الطبيعية املختلفة. ينبغي 

أن يُركِّز الطاّلب والباحثون اهتمَمهم عىل تأثري األنشطة التدمريية لإلنسان عىل البيئة 

وأساليب تفاديها وإصالح الطبيعة كلّم أمكن ذلك.

– يجب أن مُتنح أولوية البحث العلمي لتحديد التكنولوجيات والقيم واملنظومات 

العلمية والعمليات اإليجابية الوطنية يف ميادين مختلفة كالزراعة، الصناعة، الطبابة، 

املأوى، وما إىل ذلك، وينبغي الدفاُع عن هذه املنظومات وتحسينها.



15- سياسُة العلم وإدارته

ميتلُك عدٌد قليٌل فقط من بُلدان العامل الثالث سياساٍت علميًة واضحة، ويتمُّ 

البالد.  وتكنولوجيٍة يف  علميٍة  تحتيٍة  بُنيٍة  العلمية إلنشاء  السياسات  تسخرُي هذه 

فتُصبُح  الوطني  االستقالل  حساب  عىل  التحتية  البُنية  هذه  تطوير  يتمُّ  ما  غالبًا 

للمؤّسسة  امتداًدا  الثالث  العامل  يف  الجديدة  والتكنولوجية  العلمية  املؤّسسات 

العلمية يف الدول الصناعية. باإلضافة إىل ذلك، تتّجه البُلدان التي متتلُك سياساٍت 

علميًة واضحًة نحو الرتكيز عىل الوجاهة يف مشاريع العلم والتكنولوجيا الرفيعة، 

مّم جعل البُنية التحتية غري متّصلٍة باحتياجات البالد ومتطلّباتها.

ال متتلُك أغلبية دول العامل الثالث سياسًة علميًة ُمعلََنة، ولكّن السياسة العلمية 

إنشاء  التكنولوجيا،  نقل  عىل  العام  الرتكيُز  يتمثُّل  مكان.  كلِّ  يف  تُطبَُّق  الضمنية 

مراكز األبحاث العرصيّة بدعٍم تقنٍي ومادي، واالستعانة مبستشارين أجانب لحلِّ 

الرصيحة  العلمية  السياسات  املؤلَّفة من  الهيكلية  املحلية. ضمن هذه  املشكالت 

الجانب  األحادي  الرتاتبية، والتواصل  تعتمُد عىل  إداريٍة  بُنيٍة  تبنِّي  تّم  والضمنية، 

من األعىل إىل األسفل، والبريقراطية الخانقة. لقد قامت هذه البُنية اإلدارية بعزل 

العمل  عزلهم عن ظروف  إىل  باإلضافة  والتقنيني  العلمء  القرار عن عموم  صّناع 

املحلية وبيئة العمل.
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ُمقرتحات

ــر  ــادة النظ ــث بإع ــامل الثال ــمء يف الع ــات والعل ــوم الحكوم ــي أن تق – ينبغ

يف تحيُّزهــم الحــايل للتكنولوجيــا املعــارصة التــي تعتمــُد عــىل كثافــة رأس 

املــال وتُعــادي البرشيــة. يجــُب تنميــة فهــٍم أعمــق حــول عــدم صالحيــة هــذه 

ــرة، وذلــك مــن خــالل السياســات العلميــة  التكنولوجيــات وطبيعتهــا املدمِّ

ــث. ــامل الثال ــة يف الع الوطني

– ينبغي أن تُركِّز السياساُت العلمية يف العامل الثالث عىل إنشاء قاعدٍة وطنيٍة 

عىل  حرصي  بشكٍل  تُركِّز  وأن  ونقلهم،  واستخدامهم  والتكنولوجيا  العلم  لتوليد 

مسألة نقل التكنولوجيا، ومسألة االعتمد عىل البحوث العلمية التي تّم إجراؤها 

يف الدول الصناعية، والدعم التقني، واملستشارين األجانب. ينبغي أن تسعى هذه 

وتحسينها.  واملعارِصة  التقيليدية  الوطنية  املعرفة  مصادر  ترويج  إىل  السياسات 

تزخُر بيئتنا الثقافية – عىل املستوى القبيل والحرضي – بتقنياٍت وِحكم ومناهج 

يتّم  أن  ينبغي  الخاصة. كذلك،  الرابط األسايس بجذورنا  لتأمني  ينبغي استخدامها 

هو  العلم  أّن  االعتبار  بعني  تأخُذ  التي  الجديدة  اإلدارية  الهيئات  إنشاء  تشجيع 

عمليٌة سياسيٌة واجتمعية.

وتعتمُد  الحايل،  يومنا  يف  ببعضهم  وثيٍق  بشكٍل  والتكنولوجيا  العلم  يرتبُط 

عن  الثالث  العامل  دول  تخرج  ليك  العلم.  عىل  الحديثة  التكنولوجيات  أغلبيُة 

وضعها االتّكايل، ينبغي أن تسعى إىل إقامة روابط مشرتكٍة مع بعضها، حيث إّن 

الذات،  يعتمدان عىل  اللََّذين  والتكنولوجيا  العلم  توليد  تُساهم يف  الروابط  هذه 

ويتوّجهان نحو تلبية االحتياجات األساسية، وال يرّضان بالبيئة.
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– ينبغي إطالُق البحث الجديد عن العلم والتكنولوجيا عرب تشجيع املجموعات 

الحيوية والواعية من الناحية االجتمعية والعارفة مبجاالتها العلمية. يتحتُّم تطوير 

اآلليات التي تُساهم يف التفاف عموم الشعب حول هذه املجموعات إلنتاج العلم 

آلياٍت  تطويُر  ينبغي  كذلك،  االجتمعي.  املنحى  وذات  اإلبداعيَّني  والتكنولوجيا 

الفئات  مُتارسها  التي  الضغوط  من  اجتمعيًا  والواعية  املبِدعة  املجموعات  لحفظ 

املنتفعة املتعّددة، وتشجيعها عىل إنشاء الروابط مع عموم الشعب.
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