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:انصهار العلم والثقافة
مفتاح القرن الحادي والعرشين
Fusion of Science and Culture:
Key to the Twenty-First Century*
 وعن الفصل،الكف عن ربط التحديث بالتغريب
 الفكرة األساسية لهذا املقال هي رضورة:ملخص
ّ
منوذج أحادي للتنمية يكمن مفتاحه يف نرش
 وعن االعتقاد أنه ال يوجد سوى،بني العلم والثقافة
ٍ
 يدعو مهدي املنجرة البلدان، فعىل العكس من ذلك."تكنولوجيا ُيزعم أنها "محايدة" و"كونية
ٍ
بعد-الرؤى ما
العربية وبلدان الجنوب إىل مقاربة القرن الحادي والعرشين
ّ بفلسفة تستند إىل
مصحوب
 وهذا التحذير. وإىل التجربة الفريدة من نوعها لليابان،الحداثية بشأن فلسفة العلوم
ٌ
 وألزمة،املؤسسات واإلجراءات التنظيمية املعارصة
بتحليلٍ رصيح ومن دون محاباة لتأخّ ر تأقلم
ّ
ِ ّظم
ٍ
ُ الن
مرافعة ال هوادة فيها ملصلحة
 ليأخذ املقال يف نهاية املطاف شكل،الق َيمية والتعلّمية
ربا ذلك مفتاح البقاء عىل قيد الحياة يف القرن
ً  معت،إعادة انبعاث الثقافة وانصهارها مع العلم
.الحادي والعرشين
 العلم والثقافة، التغريب، الحداثة:كلامت مفتاحية
Abstract: This paper contends that the linking of modernization with westernization
should cease. Not only would this put an end to the problematic divide between science
and culture, but it would also halt the damaging belief that there is only one model for
development whose key lies in a spread of technology that claims to be "neutral" and
"universal." On the contrary, this paper calls upon Arab countries and the countries of the
Global South to approach the twenty-first century with a philosophy based on a postmodern vision of the philosophy of science, taking as a model the singular experience of
Japan. The paper also presents a frank and unbiased analysis of the delayed adaptation
of institutions and contemporary organizational procedures to contemporary realities, as
well as the crisis in value and educational systems. The paper ultimately takes the form
of an unrelenting argument for the renaissance of culture and its fusion with science, on
the view that this is key to survival in the twenty-first century.
Keywords: Modernization, Westernization, Science and Culture

* Mahdi Elmandjra, "Fusion de la science et de la culture: La clé du 21e siècle", Futuribles, no. 138 (Décembre 1989),
pp. 3-18.
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متهيد
تم تقديم هذا املقال الذي بني أيدينا ،والذي نُرش يف مج ّلة "فوتوريبل" يف كانون األ ّول /ديسمرب
ّ
 ،1989يف ندوة "العلم والثقافة يف القرن الحادي والعرشين :برنامج البقاء عىل قيد الحياة" ،والتي
عقدتها ال ّلجنة الكندية لليونسكو ّ
(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة) بفانكوفر /كندا،
يف الفرتة  15 - 10أيلول /سبتمرب 1989؛ وهي الندوة التي كان مهدي املنجرة مق ّر ًرا لها ،ويف اآلن
رئيسا لـ "الجمعية الدولية للمستقبليات فوتوريبل" (.)Futuribles International
ذاته كان ً
النص وغريه من األعامل الق ّيمةّ ،
تتجل لنا البصرية الحصيفة و ُبعد النظر النافذ
ومن خالل هذا ّ
ال ّلذان برهن عليهام مهدي املنجرة طوال مشواره الفكري املديد؛ وهو ما يعرض يحيى اليحياوي
الصلة ضمن هذا الكتاب (راجع مقالة "املستقبل يف فكر مهدي املنجرة").
لبعض جوانبه ذات ّ
ومن بني هذه الظواهر األساسية التي استرشفها مهدي املنجرة ورسم خطوطها العريضة سل ًفا،
التغيري البنيوي العميق الذي وسم التط ّور البرشي ابتدا ًء من الفرتة ذاتها التي صدر فيها هذا
ٍ
مستويات اقتصادية أو
املقال؛ أي منذ أواخر مثانينيات وبداية تسعينيات القرن املايض ،سوا ٌء عىل
اجتامعية أو تكنولوجية .وقد بدأت تلوح بوادر هذا التح ّول نحو ما أصبح يطلق عليه "مجتمع
املعرفة" أو "اقتصاد املعرفة" ،مع الثورة املعلوماتية الهائلة التي أحدثتها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف الفرتة ذاتها ،وال س ّيام شبكة اإلنرتنت ،ومع التح ّوالت العميقة يف بنية املعرفة
ثم يف أعقاب ذلك مع
وإبستيمولوجيتها ،ويف املنظور الحدايث الض ّيق للفصل بني العلم والثقافةّ ،
مستهل القرن الحادي والعرشين؛ وهي التي ّ
ّ
تخطت الحواجز
بروز "الصناعات اإلبداعية" يف
املصطنعة بني العلم والثقافة والفن واملعرفة العامة .وهي جميعها قضايا جوهرية عرض لها
مهدي املنجرة يف هذا املقال من منظور ما-بعد حدايث ّ
السياق العريب.
قل نظريه وندُ رت تبيئته يف ّ
تعميق للرشخ الحضاري بني
كام تؤ ّكد مآالت العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين ،من
ٍ
الرشق والغرب واستفحالٍ لألصوليات ورضوب أشكال التط ّرف ُ
واألحادية ،تحذيرات مهدي املنجرة
يف هذا املقال إزاء فوات أوان استغالل فرصة تواصلٍ حضاري قائم عىل االحرتام املتبادل وعالقة
النظري  -بالنظري ،وال ّربط بشكلٍ وثيق بني ما دأبت الرؤية الحداثية القارصة عىل معارضته يف
ّ
سجلت "ما هو كائن" و"ما ينبغي أن يكون".
هيئة التحرير
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مق ّدمة
يقتيض البقاء عىل قيد الحياة تضام ًنا مجال ًيا (املشاركة) ،وتضام ًنا زمان ًيا (االستباق) .وتع ّد العقبات
الرئيسة أمام تحقيق هذين الرشطني هي:
ö öالتفاوتات االقتصادية الكبرية داخل البلدان ويف ما بينها ،والجور االجتامعي ال ّناجم عنها.
ö öهيمنة نظام ال ِق َيم االجتامعية والثقافية الغربية أو اليهودية-املسيحية منذ قرنني من الزمان.
بنيات ذهنية وأساليب تع ّلم غري مالمئ ٍة ملسايرة تسارع التاريخ غري املسبوق والوترية الرسيعة
ٌ öö
ً
وتواصل ثقاف ًيا أكرث توازنًا.
ج ًّدا للتط ّور ،وال ّلذان يوجبان نفاذ بصري ٍة أكرب
ٍ
"ائتالف
إنّ االفرتاض األسايس لهذا املقال هو أنّنا لن نتم ّكن من ضامن البقاء عىل قيد الحياة من دون
مجتمع ميتلك
جديد" يصل إىل ح ّد انصهار العلم والثقافة .فقد تغ ّذت الثورة الصناعية عىل صورة
ٍ
"ثقافتني" :واحد ٌة علمية واألخرى غري-علمية .أ ّما املجتمع ما-بعد الصناعي ،فبانتقاله من حضارة
املواد األ ّولية ،واإلنتاج ،ورأس املال ،إىل حضارة املعرفة ،واملعلوماتّ ،
واللمادية ،فإنه س ُيلغي ال
محالة هذا التقسيم.
وسيثري مثل هذا االنصهار العديد من القضايا ،ال س ّيام قض ّية إعادة النظر يف القاعدة القدمية بشأن
"كونية" و"حيادية" العلم .وأتذ ّكر ردود الفعل الحا ّدة التي أثرتُها منذ ربع قرنٍ يف ّ
ُ
وضعت فيها
كل م ّر ٍة
هذه "العقيدة" موضع سؤال .وقد كان رضور ًّيا ّ
الطعن يف هذه العقيدة للوصول إىل تصفية معادل ٍة مل
أقبل بها أب ًدا ،وهي معادلة "التحديث" بوصفه مراد ًفا لـ "التغريب"((( .إنّ رفض هذا االدعاء هو ما
والتغي الثقايف ،ومثال اليابان.
دفعني إىل تركيز أبحايث عىل االسترشاف ،والتكنولوجيات املتط ّورة،
ّ

معادلة التحديث /التغريب
مل أفهم أب ًدا التأويالت التبسيطية واملتغطرسة ثقاف ًّيا التي كانت تختزل التق ّدم االقتصادي والعلمي
والتكنولوجي والثقايف لليابان يف مج ّرد "تقليدٍ" للغرب؛ وقد شجبت دامئًا هذا الشكل املأفون
تغيت اليوم وأصبح تط ّور اليابان ُيفهم عىل نح ٍو متزايد بوصفه سريور ًة
ويرسين أنّ األمور قد ّ
لالختزاليةّ .
بقيم ثقافية مح ّددة .وال توضّ ح ّأي ظاهر ٍة معارصة أخرى بشكلٍ أفضل
داخلية مرتبطة بشكلٍ مبارش ٍ
ال ّرابط العميق بني العلم والثقافة كام يوضّ حه النموذج التنموي الياباين ،والذي من الواضح أنه ،مثل ّأي
منوذج تنموي أصيل ،غري قابلٍ للتقليد.
ٍ
1

"التّغريب" ( )Occidentalisationمبفهوم االنصهار يف الحضارة الغربية( .املرتجم)
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ومن أجل فهم العالقة بني العلم والثقافة عىل نح ٍو أفضل ،من املفيد قراءة الدراسة التي نرشها "املعهد
الياباين القومي للنهوض بالبحوث" يف عام  1988تحت عنوان "الربنامج الياباين لعقد التسعينيات" ،والتي
أساسا جدي ًدا للمجتمع ما-بعد الصناعي:
تؤ ّكد مق ّدمتها عىل تن ّوع الحضارات باعتبارها ً
"يجب من اآلن فصاع ًدا أن ننظر للعامل بشكلٍ مختلف ،وأن نضع جان ًبا الحكم ا ُملسبق
القديم عن نظا ٍم عاملي طِ باقي تحت [هيمنة] اإلمرباطورية األمريكية .إنّ النظام العاملي
الجديد ،والذي ميكن أن ننعته بعرص تن ّوع الحضارات ،يرتكز عىل أساس التعايش بني
حضار ٍ
ات متع ّددة ...وإذا كان التغريب قد أحدث تق ّد ًما يف العامل عىل املستوى املادي،
فإنّ تحديث اليابان يشهد عىل التمييز بني التحديث والتغريب ...ومن أجل تقدير
العامل حقّ قدره ،من الرضوري إ ًذا دراسة البنية الداخلية للعامل متع ّدد األقطاب...
ّ
فلعل العامل يبحث عن سبلٍ لتطوير حضار ٍ
ات تع ّددية يف عاملٍ متع ّدد األقطاب ...وليك
تكون اليابان عند هذا املستوى املطلوب ،ينبغي عليها توسيع األبعاد املكانية والزمانية
ملفهوم املصلحة أو الفائدة الشخصية"(((.
ُيلخّ ص االقتباس أعاله العنارص األساسية إلشكالية القرن الحادي والعرشين ،ويس ّلط الضوء عىل
القطيعة الجيوسياسية مع املايض ،مؤ ّك ًدا عىل دور التن ّوع الثقايف يف عاملٍ تع ّددي حيث يقتيض البقاء
تصفية جميع أشكال الهيمنة .والنقطة الوحيدة التي يغفل عنها هذا االقتباس هي املسألة الدقيقة
لـ "إعادة التوزيع" .ويف حالة بل ٍد كانت أصوله تتجاوز أصول الواليات املتحدة يف عام  ،1988فإنّ هذا
اإلغفال مسألة خطرية.
ومتثّل اإلحالة عىل املصادر اليابانية سن ًدا فكر ًيا ًّ
مهم ملن هو ٍ
آت من العامل الثالث ودافع عن األطروحات
عدد قليل ج ًدا من اليابانيني يجرؤ عىل التعبري عن هذه األطروحات
نفسها ،يف الوقت الذي كان فيه ٌ
بالقدر نفسه من الوضوح والثقة .وتساهم هذه اإلحالة يف خلق إطا ٍر ميكن داخله فحص العالقة بني
العلم والثقافة يف مطلع القرن الحادي والعرشين.

"االئتالف الجديد" بني الثقافة والعلم
أضحى العلم والثقافة املح ّددين الرئيسني للنظام الدويل .فمن دون اإلحالة إىل السياق الثقايف  -والذي
كل يش ٍء نتيجة ثانوية لل ِق َيم الثقافية  -مل يعد بإمكاننا فهم العلم والتكنولوجيا .وقد ّ
هو أ ّو ًل وقبل ّ
ول
National Institute for Research Advancement (NIRA), "Agenda for Japan in the 1990's", NIRA Research Output, vol.
1, no. 1 (1988), pp. 1 - 13.
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و"الفن من أجل الفن" .فالقرن الحادي والعرشين يقتيض بارادا ًميا
بال رجع ٍة عهد "العلم من أجل العلم"
ّ
ادايم مل يعد ممك ًنا أن يحيا تحت وهم
مح ّد ًدا بشكلٍ أفضل عىل املستوى االجتامعي-الثقايف؛ وهو بار ٌ
"كونية" العلم والتكنولوجيا و"حياديتهام" .ولذلك ،تحتاج هذه املفاهيم إىل إعادة تعريف وف ًقا لدالل ٍة
"كونية" أوسع ،وكون ّية ح ًّقا.
وقد أوضح إيليا بريغوجني يف كتابه التحالف الجديد((( إحدى أطروحاته املركزية ،وهي أنّ "مشاكل
ثقاف ٍة مع ّينة ميكن أن تؤ ّثر يف تط ّور النظريات العلمية" .بل ذهب إىل أبعد من ذلك ليقول إنّ "من
العاجل أن يعرتف العلم بأنه جز ٌء ال يتج ّزأ من الثقافة التي يتط ّور ضمنها" .ولدى بريغوجني التواضع
واألمانة الفكرية للتأكيد عىل حقيقة أنّ "العلم سوف ينفتح عىل الكوين عندما يتو ّقف عن اإلنكار ،وعن
أناس من جميع
اعتبار نفسه خارج انشغاالت املجتمعات ،ويصبح يف نهاية املطاف قاد ًرا عىل الحوار مع ٍ
الثقافات ،وعىل احرتام أسئلتهم".
توضيحا أفضل لتفاهة "كونيةٍ" تكون مركزي ًة إثنية((( .ولحاجة العلم إىل اكتشاف كوني ٍة شاملة
ولن نجد
ً
جديدة ،ال ميكن الوصول إليها من دون املرور ُمسب ًقا عرب الثقافة وال ِق َيم الثقافية؛ وهذا هو الثمن
الحقيقي للبقاء عىل قيد الحياة.
وليس بريغوجني وحده من يدافع عن هذه األطروحة يف الغرب .فقد كتب ميشيل سرييس كث ًريا ّ
عم
وجه سرييس النداء التايل:
يسميه "املتع ّدد" .ففي كتابه التكوينّ ،
"ينبغي أنّ تتج ّرد املعرفة العلمية من غطرستها ،ومن ثنايا ردائها البارع ،وال َك َنيس ،وأن
تهجر عدوانيتها الحربية ،واالدعاء الكريه بأن تكون دامئًا عىل حقّ  ،وأن تنطق بالحقّ ،
وأن تنزل ،آمن ًة مطمئ ّنة ،نحو املعرفة العا ّمة"(((.
تأوييل الشخيص ملا ذهب إليه ميشيل سرييس هو أنّ العلم يجب أن يتصالح مع الثقافة وال ِق َيم
اإلنسانية .بيد أنّ املشكلة هي أنّ الغطرسة ال تكمن يف العلم ،وإمنا يف السياق الثقايف الذي يتع ّهد هذا
العلم فحسب .ويف الواقع ،ترتبط مشكلة الغطرسة بإدراكات الزمان واملكان .فالنظرة إىل العامل وإىل
مستقبله تختلف وف ًقا للعرص الثقايف الذي نأخذ مكانًا فيه .فإذا ك ّنا نعتقد أنّ الحضارة اإلنسانية ميكن
4

3 Ilya Prigogine & Isabelle Stengers, La Nouvelle alliance. Métamorphose de la science (Paris: Gallimard, 1979).
تُفيد "املركزية اإلثنية" ( )Ethnocentrismeاالستعالء العرقي؛ مبعنى االعتقاد بأنّ جامعة الفرد األهلية هي األفضل من بني جميع
ثم رؤية العامل وتن ّوعه من خالل املوشور الذايت الحرصي ،والرت ّفع عىل اآلخر .وعىل ال ّرغم من أنّ هذا
الجامعات األهلية األخرى ،ومن ّ
التمركز العرقي قد مثّل عرب التاريخ ً
عامل ً
الصاعات والحروب ،فإنه ارتبط يف العصور الحديثة بصورة أكرب بـ "الغرب"
مهم يف نشأة ّ
و"الحضارة الغربية"( .املرتجم)
5 Michel Serres, Genèse (Paris: Grasset, 1982).
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اختزالها إىل قرن َْي من الزمان بالنسبة إىل الفرتة الحديثة ،وإىل ما بني ألفني إىل خمسة آالف سنة عىل األكرث
بالنسبة إىل تاريخها اإلجاميل ،فيجب حينئ ٍذ العيش مع أسطور ٍة تُو ّلد الغطرسة من االختزالية الثقافية.
فمشكلة الثقافة "الغربية" هي أنّ م ّدتها محدود ٌة نسب ًيا ،وأنها تحاول بصور ٍة واعية أو غري واعية
تعويض هذا املدى املحدود عن طريق التبخيس من قدر زمان الثقافات األخرى ومكانها .وهي مغ ّرت ٌة
بذاتها وبنجاحاتها املادية إىل درجة أنها مل تجد الوسيلة للتفكري أو الشعور بكيفية تفكري اآلخرين
وشعورهم .وتوضّ ح محاور ٌة بني طاغور وآينشتاين((( جرت خالل محادث ٍة يف برلني يف  14متوز /يوليو
 1930هذه القطيعة يف التواصل الثقايف:
ö öطاغور" :من الصعب تحليل التأثري الروحي للموسيقى الرشقية والغربية عندنا .وإنّني متأ ّث ٌر
بعمق باملوسيقى الغربية .وأعتقد أنها مذهلة ،وأنّ بنيتها واسعة ومقطوعاتها عظيمة .والنداء
ٍ
طابع ملحمي ،وهي
ميسني
ٍ
بعمق أكرث .وللموسيقى األوروبية ٌ
الغنايئ الجوهري ملوسيقانا ّ
تعتمد عىل ثقاف ٍة واسعة ولديها ٌ
بنية قوطية من العصور الوسطى".
ö öآينشتاين" :إنه ٌ
سؤال ال ميكننا ،نحن األوروبيني ،اإلجابة عنه بشكلٍ مناسب .فنحن ج ّد معتادين
عىل موسيقانا .ونحن متط ّلعون ملعرفة إن كانت موسيقانا عر ًفا أم شعو ًرا إنسان ًيا جوهر ًيا ،وإن
ناجم عن ٍ
عرف نقبل به".
كان من الطبيعي الشعور بتناغم األصوات وتنافرها ،أم أنّ ذلك ٌ

ال ميكننا أن نتو ّقع هذا ّ
الضب من املحاورة يف القرن الحادي والعرشين .فرصاحة آينشتاين تربهن
بوضوح عىل أنّ املف ّكر "الرشقي" ميكنه أن يبذل الجهد لفهم أشكال التعبري الثقافية لدى "الغرب"
ٍ
بطريق ٍة مقارنة ومع مرجعي ٍة منفتحة ،يف حني أنّ "األورويب" هو غري قاد ٍر عىل سلك نفس النهج ألنه
ثم ،فمشكلة التواصل الثقايف ال تزال
منط ٍو عىل نفسه ثقاف ًيا ،وعاج ٌز عن التفاهم الثقايف املتبادل .ومن ّ
والحس الجاميل املعارص.
تهيمن عىل عامل املعرفة والعلم
ّ

وع الثقايف
احرتام التن ّ
مل تعد األجيال القادمة من العامل الثالث مهت ّم ًة بتواصلٍ ثقايف يف اتّجا ٍه واحد .فليست لديهم ُعقد
السبق فكر ًّيا من دون اإلتقان ا ُملسبق
األجيال السابقة التي كانت تعترب أنها ال تستطيع نيل قصب ّ
لثقافة "اآلخر" .وقد تو ّلد من هذا الجهد مختلف أشكال االستالب الثقايف التي تع ّد من بني أسباب
التخ ّلف االقتصادي والعلمي للعامل الثالث .ومل يعد ميكن للغرب االعتامد عىل "شيكٍ عىل بياض" يف ما
6
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يخص التواصل الثقايف من دون ح ٍّد أدىن من املقابل الذي يستلزم طف ًرة تح ّولية حقيقية مهام صغُ ر.
ّ
وربا سنكون حينئذ قادرين عىل الح ّد ّ
مم أسامه ناكامورا "السلبية الثقافية".
ّ
وهذا هو السبب يف أنّ وصل العلم والثقافة وانصهارهام هو ٌ
رشط للتواصل والبقاء عىل قيد الحياة .وهذه
رضور ٌة نظامية ،ال س ّيام أنّ أكرث من  50يف املئة من القوى العاملة ذات التعليم العايل مبستوى الدكتوراه
ستكون مع نهاية القرن [العرشين] من أصلٍ غري-غريب.
يتع ّلق األمر باتّجا ٍه ال رجعة فيه ُيعزى إىل الدميوغرافية وإىل عوامل أخرى أساسية .ففي الواليات
املتحدة ،أصبح بالفعل منذ عام  1988أكرث من نصف الوافدين إىل سوق العمل يف مستوى الدكتوراه فام
والسمة األساسية للقرن الحادي والعرشين ستكون نزع السمة األوروبية
فوق ذوي أصولٍ غري-أمريكيةّ .
عن العلم والثقافة ،بد ًءا من الواليات امل ّتحدة األمريكية.
ومنذ أكرث من س ّت ٍة وعرشين سنة ،ومبناسبة افتتاح "مؤمتر األمم املتحدة بشأن تطبيق العلم والتكنولوجيا
ألغراض التنمية" ( ،)UNCASTألقى رونيه ماهو ،الرئيس التنفيذي حينها ّ
ملنظمة اليونسكو ،بيانًا أصبح
صالحا أكرث ّ
مم كان عليه حينئذ:
اليوم ً
"ليست املعرفة علمي ًة سوى بالروح التي هي نتاجها ،والتي متنح وحدها معنى لإلنسان
ومغزى حني تط ّبق يف عامل األشياء .فليس العلم مجموع ًة من الصيغ أو الوصفات التي
ٍ
سلطات ال م ّربر لها عىل الكائنات ...وال ميكن
من شأنها ،يف ح ّد ذاتها ،أن متنح اإلنسان
أن ّ
تحل جذر ًّيا مشكلة التق ّدم التكنولوجي للمناطق التي ال تزال غري متق ّدمة مبا فيه
املترسع للعلوم التطبيقية الجاهزة
الكفاية عرب استرياد التكنولوجيا األجنبية أو اإلنشاء
ّ
لالستخدام نو ًعا ما .فال ميكن ّ
حل هذه املشكلة بشكلٍ جذري سوى من خالل إنشاء
الواقع املزدوج الفكري واالجتامعي للعلم وتعزيزه ،وف ًقا لسريور ٍة ذاتية ،يف ُصلب
الواقع اإلنساين ذاته للمجتمعات املعنية"(((.
ثم ُيضيف رونيه ماهو ً
قائل:
ّ
الخاصة أنه ميلك ً
ميل طبيع ًّيا كون ًّيا ،ومن
"العلم هو يف ح ّد ذاته مجتمع؛
مجتمع ميزته ّ
ٌ
ثم ُيع ّد إنسانية الغد ويص ّورها مسب ًقا .بيد أنّ هذا املجتمع ليس من شأنه أن يتح ّقق
ّ
ويزدهر يف ّأي سياقٍ كان"(((.
René Maheu, La Civilisation de l'Universel (Paris: Laffont, 1966) [Genève: février 4, 1963].
Ibid.
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واسمحوا يل أن أقتبس من ماهو م ّر ًة أخرى .ففي مق ّدمته لـ تاريخ التط ّور العلمي والثقايف
للبرشية ،والذي نرشته ّ
منظمة اليونسكو تحت إرشاف باولو برييدو كارنريو (الربازيل) ،كتب ماهو يف
آب /أغسطس :1962
"كل فعل ثقاف ٍة وعلم ،مهام كانت ما ّدته أو وسائله ،أو سببه ،أو ذريعته ،أو ظروفه،
هو يف جوهره فك ٌر لإلنسان عن اإلنسان"(((.
وبصفته مدي ًرا عا ًّما لليونسكو ،مل تفهم القيادة البريوقراطية ملنظومة األمم املتحدة رونيه ماهو ،سوا ٌء
ٍ
سنوات ع ّدة ومئات
لدى األمانة العامة أو لدى ممثّيل الدول األعضاء .ولو كان قد ُفهم ،لك ّنا قد اقتصدنا
املاليني من الدوالرات عن طريق ّ
التخل ببساط ٍة عن وهم ما يس ّمى "نقل التكنولوجيا" .وقد كان ماهو
خصوصا عندما
عىل ح ّد علمي أ ّول من استخدم مفهوم التنمية "الذاتية" يف سياقٍ اجتامعي-ثقايف،
ً
نتح ّدث عن العلم.
ومن دون التقليل من شأن مبدأ املفعول الرجعي بني العلم والثقافة ،ال ميكن نقل العلم ألنه نتيجة
ثانوية لسريور ٍة ثقافية .فال ِق َيم الثقافية هي التي تح ّدد التفكري العلمي ،واإلبداع ،واالبتكار .وال ميكن
للمرء رشاء مثل هذه "املخرجات" أو نقلها إذا مل يكن لديه "املدخالت" الثقافية التي ترخّ ص له بفهم
ٍ
أدوات طريفة بحداثتها لكنها
التحويالت ،واستيعابها ،وإضافة ِق َي ٍم ذاتية لها .وإال فال يشرتي املرء سوى
ٍ
تعريف للتنمية هو ذاك الذي ق ّدمه رونيه ماهو عندما
قليلة الفائدة .ولهذا السبب أعتقد أنّ أفضل
كتب" :التنمية هي العلم الذي أصبح ثقافة".
وهذا هو ما أعنيه عرب انصهار العلم والثقافة .فالعلوم والتكنولوجيا ليست هي املح ّرك األ ّول للتغيري
املرسعات فحسب ملثل هذه التغيريات من خالل "الجينات الوراثية"
االجتامعي؛ إنها "األنزميات" أو ّ
للتغيري :ال ِق َيم الثقافية.
فال ِق َيم الثقافية تجعل التغيري أيرس من خالل متكني األفراد من استيعاب العلوم والتكنولوجيا ودرء أن
تُفاقم هذه العلوم والتكنولوجيا عدم املساواة يف تقسيم العمل .فبإمكان العلوم والتكنولوجيا أيضً ا أن
ٌ
تنتج نظا ًما طبق ًيا فيه ٌ
وطبقة جديدة
طبقة للتكنوقراط تعرف "ماذا" ولكنها تجهل "كيف" و"ملاذا"،
للجامهري األمية علم ًّيا والعاجزة عن املشاركة دميقراط ًيا يف عمليات صنع القرار التي تحكم تنمية العلوم
والتكنولوجيا ومتويلها؛ وهذا هو الحال بالفعل.
René Maheu, "Introduction", in: Unesco, Histoire du développement scientifique et culturel de l'humanité (Paris:
Unesco, 1962).
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ّ
يشجع عىل "قطيع ٍة بني وجهات النظر املادية واإلنسانية التي ال
ولعل تطوير مثل هذا النظام الطبقي ّ
تزال تعصف بثقافتنا" ،وذلك ألنّ وجهة النظر "اإلنسانية" تصبح عاجز ًة بشكلٍ متزايد عن فهم العامل
املادي .وهذا ليس خطأ العلوم والتكنولوجياّ ،
ناتج عن أوجه
وإنا حصيلة تقص ٍري لنُظم التع ّلم لدينا وهو ٌ
مؤسساتنا التعليمية.
القصور يف ّ

مؤسسات التعلّم ونُظُمه
عدم ات ّساق
ّ
مل يعد لدينا الوقت وال مناهج التدريس ّ
اللزمة الستيعاب التق ّدم يف العلوم والتكنولوجيا ودمجه .ومن
ثم ،تبقى الفجوة املتنامية بني تق ّدم العلم والتكنولوجيا وتطبيق نتائج هذا التق ّدم بطريق ٍة سديدة
ّ
ً
اجتامع ًيا وثقاف ًيا .ويتكشّ ف جز ٌء كبري من هذه الفجوة يف وترية التغيري العلمي والتكنولوجي نسبة إىل
املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية يف مقابل مثل هذا التط ّور.
جمود ّ
ومبؤس ٍ
سات
فكيف ميكننا أن نقارب القرن الحادي والعرشين بفلسف ٍة سياسية تعود إىل القرن الثامن عرش،
ّ
سياسية تعود إىل القرن التاسع عرش ،من بينها "الدولة القومية" ووهم "السيادة" ،وبعملي ٍة التخاذ القرار
تم تصميمها من أجل عاملٍ مل يعد موجو ًدا سوى يف ك ّراسات القانون
قد تبدو دميقراطية ولكنها قد ّ
الدستوري والقانون الدويل ،من دون الحديث عن "ميثاق األمم املتحدة"؟
هذه هي بعض أسباب تخ ّلف بنياتنا وعملياتنا الذهنية ،وعجزنا عن مواجهة التحديات التي تواجهنا
منذ أكرث من عق ٍد أو عقدين من ال ّزمان ،واملتفاقمة أكرث فأكرث.
وما هو باألحرى ح ِر ٌج وج ّد مقلق هو أننا من ّيز بني نوعني من االستثناءات عن التحليل أعاله :القطاع
العسكري للقوى العظمى ،والرشكات العابرة للحدود .فالقطاع العسكري يص ّمم التق ّدم العلمي
ويشجعه بأشكال ملموسة ،وعمل ًّيا مد ّمرة .إنّ هذا القطاع يع ّبئ النسبة األكرب من
والتكنولوجي
ّ
املخصصة للعلوم والتكنولوجيا ويديرها (أكرث من  60يف املئة) .وبفضل مفاهيم
املوارد املالية والبرشية ّ
"األمن القومي" ،والطبيعة املتط ّورة للغاية لرشكاتها واأل ّمية العلمية ملعظم ص ّناع القرار املنتخبني ،تجد
املؤسسات العسكرية للقوى "العظمى" نفسها يف الواقع معفا ًة من الرقابة الدميقراطية الحقيقية ومن
ّ
وتقييامت موثوق بهاّ .
ٍ
يفس جزئ ًّيا اإلبداع واالبتكار ال ّلذين يستطيع البحث العلمي
مراقب ٍة
ولعل هذا ما ّ
والتكنولوجي يف القطاع العسكري االرتقاء بهام ،وتوظيف هذا العدد الوافر من الباحثني والعلامء الذين
املؤسسات الجامعية نفسها .وأ ّما
ال يجدون الحرية نفسها ،وال التجهيزات نفسها ،وال املوارد املالية يف ّ
الرشكات العابرة للحدود ،والتي تعمل برتابطٍ ج ّد وثيق مع القطاع العسكري يف بعض الحاالت ،والواعية
متا ًما ألهمية البحث والتطوير من أجل إنتاج منتجاتها وتسويقها واخرتاق األسواقً ،
فضل عن إملامها

264

الكتـاب األول 2016 -
ترجامت

بقيمة املوارد البرشية الخبرية واملد ّربة تدري ًبا جي ًدا ،فقد استطاعت تطوير أساليب إدارة وعمليات تع ّل ٍم
م ّتسق ٍة للغاية مع الح ّد األدىن لتدخّ ل "الدولة القومية".
يبي أنّ التغيري والتع ّلم امل ّتسقني
إنّ ذكر هذين االستثنائني مج ّرد مالحظة ،وليس حكم قيمة .فهو ّ
أمس الحاجة إليهام .كام يسمح أيضً ا بالتنويه برفض
ممكنان ،ولكن ليس يف القطاعات التي هي يف ّ
ص ّناع القرار الوطنيني والدوليني "املرخّ صني" بالتص ّدي لـ "اإلشكالية" الجديدة للبرشية بشكلٍ عام ،عرب
التفكري يف رفاهية البرشية جمعاء.

أزمة األنظمة التنظيمية
تُطرح مشكلة ال ِق َيم الثقافية عندما نعتقد أنه يف الوقت بالضبط الذي يجتاز فيه العامل أزمة "حكامةٍ"
ناجمة عن نقصان "املعايري والقواعد" الدولية املناسبة ،باملفهوم املادي واملعنوي ،وعن نقصان الوظائف
"التنظيمية" النظامية ذات "الهدف" الواضح املعامل ،فإنّ القوى االقتصادية ُ
تشجع عملية "نزع
الكربى ّ
جانب واحد.
ال ّنظم" من النوع النيوليربايل
واملؤسسات املالية الدولية تفرضها من ٍ
ّ
واالهتامم الذي أوليه ملشكلة املعايري واملهامت التنظيمية مج ّر ٌد من ّأي تح ّي ٍز أيديولوجي؛ إنه ببساط ٍة
ٌ
وبهم فلسفي و َع َماليت ملعرفة من
مرشوط ّ
بهم توضيح الغائيات باعتبارها "سبب وجود" ّأي نظامٍّ ،
شخص مهووس
ألي
ٍ
ينبغي أن يشارك يف تحديد هذه الغائيات واإلرشاف عىل النظام املجتمعي .وال ميكن ّ
بال ِق َيم التي تفرتضها ضمن ًّيا "الحرية" أن يبقى غري مبالٍ إزاء عملية نزع ال ّنظم التي تع ّرض هذه الحرية
للخطر من خالل تشويه مفهومها األسايس ج ًّدا .إنها قضايا ِق َي ٍم ثقافية أكرث منها ً
قيم اقتصادية .فكيف
توافق بشأن ح ٍّد أدىن من املعايري والقواعد؟
ميكن الوصول إىل "التنمية املستدامة" مندون
ٍ
إنّنا نواجه هنا إشكالية أزم ٍة أخالقية .ولنأخذ عىل سبيل املثال قضية "مديونية" بلدان العامل الثالث .فكيف
ً
وفضل
دين خارجي أكرث من نصف تريليون دوالر(،((1
ميكننا قبول حقيقة أنّ الواليات املتحدة لديها ٌ
عن ذلك التفسري "بعقالنية" بأنّ هذا القدر الهائل من الديون الخارجية ،والعجز الجسيم يف امليزانية
الوطنية ،هام ال ّلذان يجذبان رؤوس األموال األجنبية إىل الواليات املتحدة ،ويحافظان عىل ثبات مستوى
ثم نأيت لتقييم املشاكل االقتصادية واملالية لبلدان أخرى عىل أساس معايري مختلف ٍة متا ًما؟
الدوالرّ ،
السطور ،ليتجاوز  15ألف مليار دوالر يف
 10تضاعف الدّين الخارجي للواليات املتحدة أضعا ًفا مضاعفة منذ كتابة مهدي املنجرة لهذه ّ
عام ( 2012وبالضبط  15.768.621.000.000دوالر)!! (املرتجم) راجع يف ذلك:
United States Central Intell igence Agency (CIA), "The World Factbook, Field Listing: Debt – External",
(December 31, 2012), at: https://goo.gl/xGwpZl
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إنّ الذرائع املتع ّلقة باألصول االقتصادية ،واملالية ،والزراعية ،والصناعية للواليات املتحدة األمريكية ،والتي
كانت مقبول ًة منذ عق ٍد مىض ،مل تعد كذلك اليوم .ففي عام  ،1988كانت لدى اليابان ٌ
أصول أعىل من
أصول الواليات املتحدة ،مع ساكن ٍة ّ
أقل من النصف .وتعد أكرب عرشة بنوك تجارية يف العامل يابانية ،يف
بل ٍد فيه  58بن ًكا تجار ًيا فقط ،مقارن ًة بـ  14000بنكٍ تجاري يف الواليات املتحدة .ولدى البنوك الثالثة
ٌ
رسملة إجاملية أكرث من  500مليار دوالر (نفس مبلغ الدين الخارجي للواليات
عرش األوىل يف اليابان
املتحدة) ،يف حني بلغ مجموع أكرب  50بن ًكا يف الواليات املتحدة مجتمع ًة ّ
أقل من  100مليار دوالر(.((1
تسعى هذه اإلحصاءات ببساط ٍة للربهنة عىل أنه ال توجد معايري "عقالنية" لتقييم الوضع االقتصادي
طابع أخالقي ومعياري ،أي أنها بشأن ِق َي ٍم ثقافية أكرث
واملايل العاملي .وال زلت أؤ ّكد أنّ املشكلة ذات ٍ
منها ِق َي ًم اقتصادية.

غياب التوافق بشأن ال ِ
ق َيم
ميكننا أن نجد ً
مثال بليغًا عن األزمة الثقافية التي نعيشها باتصالٍ وثيق بتق ّدم العلم يف مجال الطاقة
النووية يف محرض "املؤمتر من أجل تعزيز التعاون الدويل يف مجال االستخدامات السلمية للطاقة
النووية" ،والذي ُعقد يف جنيف (خالل آذار /مارس ونيسان /أبريل  .)1987وهو ما ُيثبته املقتطف
التايل من املحرض:
توافق بشأن مبادئ مقبولة كون ًّيا للتعاون الدويل
للتوصل إىل
ٍ
"بذل املؤمتر جه ًدا ج ّبا ًرا ّ
يف مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية ...لكن ،عىل الرغم من جهده ،مل يتم ّكن
توافق بشأن املبادئ املقبولة كون ًّيا للتعاون الدويل يف مجال
التوصل إىل
املؤمتر من
ٍ
ّ
االستخدامات السلمية للطاقة النووية".
إنّ هذه املسألة تشخّ ص ج ّي ًدا اختالف الرأي بشأن "الغائيات" يف عاملٍ قد تح ّول جذر ًّيا عرب العلم
والتكنولوجيا ،ولكنه يبدو عاج ًزا عن إجراء التعديالت التنظيمية واملعيارية التي يقتضيها هذا التح ّول.
وربا هذه هي إحدى األزمات الكربى للعلم ،والتكنولوجيا ،والثقافة :أزمة غائيات ،و ِق َيم ،ومعايري،
ّ
ٌ
وقواعد .وليس العلم وال التكنولوجيا مسؤولني عن هذه األزمة ،ولكنها أزمة تُفاقم عدم املساواة داخل
البلدان ويف ما بينها ،مؤ ّدية إىل تهميش األغلبية العظمى من الناس يف البلدان الصناعية والنامية .وهي
ٌ
وسعت الفجوة بني الشامل والجنوب؛ ذاك الجنوب الذي ال ميثّل سوى ّ
أقل من  10يف املئة من
أزمة ّ
11 The Wall Street Journal (September 11, 1989), p. 1.
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األنشطة العلمية والتكنولوجية يف العامل ،ونحو  5يف املئة فقط من اإلنفاق عىل البحث والتطوير .ووف ًقا
ملج ّلة "العلوم والتكنولوجيا والصناعة"( ،((1فإنّ ثالثة أرباع التبادالت التكنولوجية العاملية هي بني دول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وتهيمن عليها الرشكات العابرة للحدود.
ولذا أصبحت مسألة إعادة تحديد هدف العلم والتكنولوجيا عىل النطاق الكوين إحدى املتط ّلبات
األساسية للدميقراطية الجديدة التي ينبغي إرساؤها ملواجهة تح ّديات القرن الحادي والعرشين .فعدم
يشجع عىل استخدام العلم والتكنولوجيا
وجود
ٍ
توافق عاملي بشأن القيم الثقافية واملعايري والقواعد ّ
ألغراض اإلنتاجية والربح ،من دون اكرت ٍ
اث ُيذكر باستخدام هذه األدوات الف ّعالة للتغيري ملصلحة
إجر ٍ
وضوحا وأكرث إلها ًما .ويبدو أنّ هذا االهتامم ال يرد ضمن أولويات ص ّناع القرار سوا ٌء يف
اءات أكرث
ً
الشامل أو يف الجنوب.
يتم تشجيعها يف العامل ،بشكلٍ مبارش وعرب
فبسبب قصو ٍر واضح يف البصرية ،فإنّ مناذج التنمية التي ّ
"املساعدة" الدولية يف حالة بلدان العامل الثالث ،تر ّكز عىل النمو واإلنتاجية .وتنزع الوسائل املستخدمة
لتحقيق هذه األهداف األهلية عن املواطنني من خالل إقصائهم من املعادلة .وال يجري اعتبارهم سوى
بوصفهم عنارص سلسلة إنتاج .واإلشكالية الجديدة التي تواجه العلم والتكنولوجيا ،والثقافة ،هي النظر
يف كيفية استخدام املعرفة املكتسبة لتمكني بني البرش من محاربة الفقر والبؤس والظلم االجتامعي
والتهميش واالحتقار لكرامة اإلنسان وحقوقه ،وإساءة استخدام الطبيعة ومواردها املحدودة.
"التخصصات" [العلمية] يتجاوزها الزمن
وتع ّد إحدى العواقب الثقافية للتنمية العلمية أنها قد جعلت
ّ
متس "النظام" و"الفوىض" يف العامل املا ّدي ،والتي
إىل ح ٍّد ماّ ،
خاص ًة إذا نظرنا إىل أحدث النظريات التي ّ
تخص ٍص" جديد يس ّمى "[النظرية] الفوضوية" ،ال يدع ً
التخصصات
مجال إلقطاع
ّ
تقودنا إىل "ما-بعد ّ
الجامعية وإمربياليتها ،وهي التي تج ّزئ املعرفة وف ًقا لحدو ٍد مصطنعة متا ًما .إنّ هذا هو أساس األزمة
اإلبستيمولوجية التي يجب علينا أن نجد لها ً
حلول قابل ًة للحياة قبل مطلع القرن [الحادي والعرشين].
املتعصبة بني العلوم "الخالصة واألساسية" من جهة ،و"العلوم
ويجب علينا إلغاء الحدود الشوفينية
ّ
االجتامعية واإلنسانية" من جه ٍة أخرى .ويجب علينا التصالح مع الفلسفة ،والتي مل تعد ت ّدعي أنها
ويتعي علينا أن نحاول صوغ اتفاقي ٍة
"األوىل بني النظراء" ( )Primus inter paresبني حقول املعرفة.
ّ
التخصصات تقوم عىل التكامل بني مختلف مجاالت الفهم والحدس بحيث يجري
جديدة متع ّددة
ّ
بوعي ومبعنى واسع ج ًدا – لحدود "العقالنية" التي سجنت العقل البرشي داخل نظا ٍم مغلق
التجاوز – ٍ
ومتجانس من كتل ٍة واحدة ،واختزلت الدور اإليجايب للتن ّوع الثقايف إىل ح ٍّد حرج.
12 Organization for E c onomic Co-Operation and Development-OE CD/Directorate for Science, Technology and
Industry, Science Technology Industry Review, no. 1 (Autumn 1986).
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فليست مشكلة التن ّوع التي تربزها اليوم للعيان النامذج البيولوجية واإليكولوجية ّ
أقل أهمي ًة عىل
ٌ
مشكلة اقتصادية-أخالقية تؤ ّثر يف البرش
املستوى الثقايف؛ إنها الرشط املسبق لكوني ٍة حقيقية؛ وإنها
والطبيعة ويف "تحالفهام الجديد" ،وهو الرشط األسايس للبقاء عىل قيد الحياة.

رشوط البقاء
إنّ انصهار العلم والثقافة هو السبيل الوحيد الذي مينح ضامنة البقاء عىل قيد الحياة بكرامة ،وليس
بأي مثنٍ يح ّدده اآلخرون .وإنه السبيل إلعادة اكتشاف االتّساق يف النظام ويف الفوىض ،يف املجال املادي
ّ
كام يف املجال الروحي .وليس هو مفتاح القرن الحادي والعرشين فحسب ،ولكنه أيضً ا مفتاح تصالح
اإلنسان مع نفسه ومع محيطه .وإنه الطريق الواسعة نحو ازدهار العقل والقلب :ازدهار املعرفة
واملح ّبة ،وطأمنينة النفس ،والتواضع ،والدعابة التي لع ّلها متنعنا من أخذ األمور بج ّدية إىل درجة نسيان
معنى وجودنا وهدفنا عىل هذه األرض.
أعب عن نفيس يف إحال ٍة باستمرار
ومبا أننا ما زلنا يف مرحل ٍة من "السلبية الثقافية" التي تُلزمني بأن ّ
عىل املف ّكرين "الغربيني" من أجل أن أكون "مفهو ًما" – عىل الرغم من أنني أدرك متا ًما حدود فهمي
الخاصة – فأرجو أن تسمحوا يل بأن أختم هذا املقال
للنظم ال ِق َيمية للثقافات األخرى غري ثقافتي
ّ
باقتباس آخر لرجلٍ بذل جه ًدا لتجاوز الحدود الثقافية الضيقة .ففي مقال بعنوان "يف مديح عدم
االستقرار" ،يعرض إيليا بريغوجني الخطوط العريضة ملقارب ٍة ممكنة ومتفائلة نحو الوحدة الثقافية
الكونية بالعبارات التالية:
ثم االستنتاج الرئيس الذي أو ّد أن أستخلصه من هذا العرض ،وهو أنّ القرن العرشين
"من ّ
يحمل األمل يف وحد ٍة ثقافية ،ويف رؤي ٍة غري اختزالية ،وأكرث عاملية .فال تعكس العلوم
ً
شكل ساك ًنا لعقلٍ قد ينبغي الخضوع له أو مقاومته؛ إنها تتشارك يف خلق معنى بنفس
قدر جميع املامرسات اإلنسانية؛ وإنها ال تستطيع أن تطلعنا لوحدها ّ
عم هو اإلنسان،
وثيق ج ًّدا بني ما
أو الطبيعة ،أو املجتمع؛ وإنها تستكشف واق ًعا مع ّق ًدا يربط بشكلٍ ٍ
نعارضه يف ّ
سجلت ما هو كائن وما ينبغي أن يكون"(.((1

13 Cf. Libération (25 Janvier 1989), p. 6.
يشري املؤ ّلف هنا إىل التمييز املعتاد يف الفلسفة بني وضعني من الوجود :مجال الطبيعة من جهة ،حيث يسود مبدأ السببية (ما هو كائن )être؛
ومن جه ٍة ثانية ،املعيار املحدّد عرب فعل إرادة ،والذي يحكم املجتمع (ما ينبغي أن يكون ( .)devoir-êtreاملرتجم)
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سوف تأخذ كلاميت األخرية شكل تحذي ٍر و ّدي ورصخة مح ّب ٍة إىل أولئك الذين ينتمون للثقافة الغربية،
والتي ساهمت كث ًريا يف التق ّدم املعارص – اإليجايب منه والسلبي – يف مجال العلوم والتكنولوجيا ،والتي
ّ
يخصني شخص ًيا ،أو ّد التأكيد أنني
وبكل
تش ّكل إنجازًا رائ ًعا يف تاريخ البرشية.
تواضع وعىل نح ٍو ال ّ
ٍ
ٌ
فصيلة سعت دامئًا جاهد ًة إىل درجة التع ّرض لخطر
أنتمي إىل فصيل ٍة عامل-ثالثية مه ّددة باالنقراض؛
فقدان هويتها ورمزها الجيني الثقايف من أجل فهم "اآلخر" والتواصل معه ،ولكنها ال تتل ّقى صدى
ً
مسمو ًعا أو ً
ملحوظا ّإل ناد ًرا.
تفاعل
وليست ّمثة فرص سوى ضئيلة ل ُتواصِ ل األجيال الصاعدة يف العامل الثالث بذل جهد ُمحبطٍ إىل هذه
ني فكر ًيا وروح ًيا يف الغالب ،ألنّ هناك حدو ًدا إلنكار الذات وللامسوشية الثقافية ،والتي
الدرجة ،و ُمه ٍ
ميكن أن تؤ ّدي إىل االستالب .فليست لدى هذه األجيال أسباب وجيهة للقيام بذلك ألنّ لديها بالتأكيد
ثقة بنفسها أكرث من األجيال التي سبقتها ،وألنها قد زادت بالفعل من قبضتها عىل معرفة العامل وسوف
تزيدها أضعا ًفا مضاعفة .ومهام كان املوقع الجغرايف حيث تعيش أو سوف تعيش ،فسوف تنقل
بوعي أو بغري وعي منظومة ِق َي ٍم ثقافية سيكون لها ً
حتم تأث ٌري حاسم يف تط ّور العلم
هذه األجيال
ٍ
والتكنولوجيا يف القرن الحادي والعرشين .ومل يتبقّ سوى ٍ
للتوصل إىل سال ٍم ثقايف بفضل
وقت يسري ج ًّدا ّ
العلم والتكنولوجيا ،وليس بفضل "سياسويني" ُأ ّميني علم ًياّ .
فكل لحظ ٍة من التأخري يف إبرام مثل هذا
السالم ستزيد بشكلٍ منهجي من التكلفة االجتامعية للتغيري االجتامعي واالقتصادي والسيايس عىل
الصعيد الكوين .وتلك أيضً ا ٌ
نقطة رئيسة من "برنامج البقاء عىل قيد الحياة".
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