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  بدال من املقدمة
  

على اإلنسان العاقل أن  ’
خيلى مكانه لنوع آخر من 
الكائنات أفضل تكيفا ليواجه 

  ‘ املصري احملتوم للبشرية
  ويللز.  چى.  إتش

احلقيقة العلمية اجلديدة ال  ’
تنتصر بإقناع معارضيها بأن يبصروا 

، إمنا ألن أولئك ميوتون ىف   النور
، وينشأ جيل جديد تعود  النهاية

  ‘ تلقائيا عليها
  ماكس پالنك

:  اإلنسان-حضارة ما بعد ’
هى اجملتمع الىت تتخذ فيه القرارات 
السرتاتيچية بواسطة كائنات تفوق 
ا العقلية احلدود الطبيعية  قدرا

  ‘ لعقل وذكاء اإلنسان
ذا الكتاب   تعريف خاص 
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  الباب األول

  ى اإلنسان حدود واقتصاديات التكيف
  

  الفصل األول
  ولكن… قدرات بيولوچية مثرية

  
على تغيري سلوكه أو بيئته مبا يضمن له البقاء أو النمو أو  speciesالتكيف هو قدرة اإلنسان احلى كفرد أو كعشرية 

،  أو آخروكل كائن حى معروف له هذه القدرة على حنو .  ، وحتقيق سيطرة متزايدة على الوسط الذى حييا فيه التكاثر
  . حسب طبيعته وحسب البيئة الىت يعيش فيها

، وهذا أمر   أنه أكثر الكائنات تكيفا -بالطبع إذا أمكن له التفكري على هذا النحو-وأى كائن يعترب من وجهة نظره 
ية خماطر ىف طبيعى ألنه ال يرى البيئة إال من منظوره اخلاص ومن حيث ما متثله بالنسبة له من أوجه استفادة ممكنة أو نوع

ولكن بغض النظر عما يعتقده اإلنسان .  واإلنسان بدوره يعتقد أنه أكثر الكائنات تكيفا وسيطرة على األرض.  املقابل
ميتلك طيفا واسعا من القدرات املدهشة أسفرت بالفعل عن إحداث املتعدد من  -وعلى حنو موضوعى-ىف نفسه فهو 

  . ميكن لعاقل أن يتجاهلها، وال  التغريات اجلذرية ىف كوكب األرض
، باملقارنة مبا يوجد حوله من   وألن أحد أهداف هذا الكتاب هو اكتشاف مواطن القوة والضعف احلقيقيني لإلنسان

، فإن هذا الباب خمصص بأكمله لتوصيف  كائنات أو ما يستجد حاليا من آالت حية عاقلة تفوقه ىف الكثري من قدراته
، وذلك متهيدا للدخول ىف  ، وباملقارنات األولية كلما كانت مفيدة رقام كلما كان ذلك ممكنا، وباأل القدرات اإلنسانية

  . املقارنة الرئيسة مع اآلالت الذكية ىف األبواب التالية
، ويبلغ   ، يبلغ طوله ما بني مرت ونصف ومرتين  وباستثناء نسبة قليلة من الفلتات،   اإلنسان مكتمل النمو كائن حى

،  كيلوجرام لكل مرت مكعب  ١٠٠٠، ومسكه حنو نصف هذا العرض وتبلغ كثافة جسمه حواىل  بع طولهعرضه حنو ر 
  . ومن مث يبلغ وزن معظم الناس ما بني مخسني ومائة كيلوجرام عند سطح األرض ، نفس كثافة املاء

أما الطفل .  عف وزنه، وأقوى إنسان معروف يستطيع رفع حنو ض اإلنسان الذكر القوى يستطيع رفع ما يوازى وزنه
.  ، وىف عامه الثالث ما ال يزيد عن مخسة كيلوجرامات  ىف عامه األول فيمكنه رفع وزن ال يزيد عن كيلوجرام واحد

وبالطبع يقتصر استخدامه اليومى لقدرة .  واملتوسط العام أن اإلنسان كائن يستطيع أن يرفع أوزانا ىف حدود نصف وزنه
، ولسبب واحد أنه مل يوهب قدرة أكرب كما النمل  ، وهذه تبدو مناسبة وكافية جدا ل منهالرفع عند هذا احلد أو أق

ا مثال   . ، وإال سارع لالستفادة 
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، أما القفز ألعلى فقد وصل لنحو املرتين   أكثر الناس قدرة للقفز إىل األمام جنح ىف الوصول ملسافة تسعة أمتار
هذا يعىن أن قدرة اإلنسان اخلارق على القفز إىل األمام تصل .  مساعدة ، وذلك دون االستعانة بأية أدوات والنصف

، ألن  ، وقدرته على القفز ألعلى تتجاوز طوله قليال وهى ليست نسبا كبرية جدا  أضعاف طوله ٥ – ٤إىل حواىل 
، فاحلياة  عاملكن على حنو .  ) يقفز ألعلى بنحو مائىت ضعف طوله (نظائرها لدى الربغوث مثال أعلى بكثري جدا 

  . العصرية مل تعد تتطلب من اإلنسان قدرات بارزة من هذا النوع
، وحافظ  كيلومرتا ىف الساعة  ٣٧، وأسرع إنسان معروف حقق سرعة  اجلرى هو االنتقال الذاتى بأقصى سرعة ممكنة

  . صان القصوى، وهى تزيد قليال عن نصف سرعة احل ، هى زمن سباق املائة مرت ثوان ١٠عليها ملدة حواىل 
، أصبح املشى هو وسيلة االنتقال الذاتى الوحيدة الباقية حتت االستخدام وسرعة اإلنسان   ىف معظم أجزاء األرض

وهذه الوسيلة أخذت بدورها ىف التقلص بشدة من حياة .  ، تبلغ حواىل ستة كيلومرتات ىف الساعة العادية ىف هذا اجملال
، أصبح األمر ال يتعدى بضع مئات من األمتار ىف حياة  نتقال لعدة كيلومرتات مشيافبعد أن اعتاد البشر اال.  اإلنسان

  . املدينة اليوم
فلو كانت العملية تتم مثال .   ، هو كمية الطاقة الكبرية املهدرة  العيب األساس ىف اجلرى واملشى على حد سواء

إن قدرة متسابق املائة ياردة .  ع اجملهود املبذول، ملا احتاجت إال إىل رب ) كمحرك كهربائى بدائى ( ٠/٠ ٩٠بكفاءة 
، وال يزيد   ، لكن العضالت تستهلك داخلها ثالثة أرباع هذه القدرة كيلووات  ١١، أى حنو   حصانا ١٤تصل إىل 
، دون بذل جمهود  ولعل هذا يفسر كيف يستطيع اإلنسان زيادة سرعة انتقاله بركوب الدراجة.  كيلووات  ٣الناتج عن 

  . ، ومن مث قدرا ضخما من الطاقة الضائعة فهو يستبعد املتعدد من العضالت الداخلية ىف آلية اجلرىأكرب 
، ورمبا بسببها يظل من أبرز نقاط القوة ىف اجلسم البشرى تلك االنسيابية واجلمال املتناهيني  رغم هذه احلقيقة

، والتخزين اجلاهز آلالف احلركات ىف عقد خاصة ىف   ركةوذلك بفضل املراكز املتعددة للمخ الداخلة ىف آلية احل.  حلركته
، كى خترج احلركة   ، وهذه تتحكم ىف عشرات العضالت ىف وقت واحد ، تصدر منها األوامر للمراكز املختلفة  قاع املخ

  . بنعومة ودقة تامتني
ا ىف اإلنسا  وأقوى عضلة ىف اجلهاز العضلى لإلنسان هى عضلة الفك ، إىل حنو  ن متوسط القوة، هذه الىت تصل قو

هذا الذى يبذل يوميا  ، ، فهى القلب بال منازع أما أكثر عضالت جسم اإلنسان عطاءا وتفانيا.  ثقل كيلوجرام ٤٠
  . من الطاقة ما يكفى لرفع شاحنة ضخمة ملسافة مرت من األرض

لكنه ىف نفس  خلواص واإلمكانات، ميثل طيفا واسعا متعدد ا واإلنسان يتفاعل مع العامل احمليط بعدد من احلواس
ا الوقت ال يبدو شديد التخصص أو الكفاءة ، من  ، باملقارنة مبا أنتجته احلياة العصرية ، ومن مث بدأت تتضاءل إمكانا
، وبسبب   ، ناهيك عن الضمور التدرجيى للحواس بسبب عدم االستخدام  حواس اصطناعية فائقة التخصص واملقدرة

  . إخل…الطعام تغري البيئة ونوعية 
فبينما رأت زرقاء اليمامة مجوع حسان بن تبع .  بصار الىت تضاءلت على حنو مرعب، قدرة اإل مثال هذا أوال

،  ن يرى أربعة من أقمار املشرتىأ،  كما هو ثابت ، ، واستطاع من قبلها اإلنسان البدائى أيام ٣احلمريى قبل مسرية 
وقد يكون مثة .  ، ميكن اعتباره تقريبا كائنا ضريرا  ن اإلنسان املعاصر لدى املقارنة، فإ كيلومرتا  ٥٠أو يرى مشعة على بعد 



٩  

، لكن يظل التفسري األساس أنه مل يعد يدرب   ، أو ىف طبيعة طعام اإلنسان  تفسري جزئى ىف تغري وسيط اهلواء نفسه
وهذه وصلت لقدرات مذهلة كاملناظري .  ا، وأنه وجد األدوات الىت راحت تغنيه تدرجييا عنه  هذه املوهبة بالقدر الكاىف

،  مليون جزء من املرت ٤، أو امليكروسكوپ اإلليكرتوىن الذى يستطيع متييز مسافة قدرها جزء من  الىت ترى حافة الكون
بصار املثالية لدى واليوم فإن املواصفات القياسية لقوة اإل.  أو امليكروسكوپ السمعى األقوى حبواىل ثالث مرات

هذه القدرة .  ، أى جزء من ستني جزء من الدرجة دقيقة ١ن هى قدرته على متييز جسم يشغل زاوية مقدارها اإلنسا
  . أمتار ٦مم من على مسافة  ١,٨وهى تعادل رؤية جسم طوله .  ٦على  ٦طباء يسميها األ

الطيف الكهرومغناطيسى  ، أى ذلك اجلزء من ، أن اإلنسان يستطيع رؤية املوجات الضوئية فقط من نافلة القول هنا
 ٠,٥٥٥وحمور هذا اجلزء الذى يبلغ طوله املوجى بالضبط .  ميكرون ٠,٧ – ٠,٤طواله املوجية ما بني أالذى ترتاوح 

بينما تقل جدا حساسيته على ،  أفضل لون ميكن لإلنسان أن يراهوهو بالتاىل ،   ميكرون هو اللون األخضر املصفر
، وعلى أطراف اللون  ) ، حيث تبدأ األشعة حتت احلمراء ميكرون فأكثر ٠,٦٥ بدءا من (أطراف اللون األمحر 

، إال فجوة  وهذا اجملال ال ميثل على أية حال.  ) ميكرون فأقل حيث تبدأ األشعة فوق البنفسجية ٠,٤٥ (البنفسجى 
بأطوال موجية ال  ، ىف أى رسم للطيف الكهرومغناطيسى الكامل الذى يبدأ صغرية جدا بني خطني شبه متالصقني

، وينتهى بأشعة جاما الىت ال يتجاوز طول موجتها   )  مثل املوجة احلاملة للقدرة املسماة التيار الكهربائى املستمر (ائية 
، مثل املوجات   وقد جنح اإلنسان ىف االستفادة من بعض األشعة غري املرئية.  جزءا من ألف مليون مليون جزء من املرت

أما الرتددات األعلى .  ، وهذه كلها أطول موجيا من الضوء ات الراديو والتليڤزيون وامليكروويڤ والرادار، وموج الكهربية
، مثل األشعة فوق البنفسجية والسينية   ، فهى ضارة أو قاتلة بالنسبة له إذا زاد تعرضه هلا عن حدود معينة من الضوء
  . ة جدا، وال يلجأ للحصول عليها إال ألغراض حمدد وأشعة جاما

، ختلق له مشاكل فائقة ىف حالة تركه لألرض الىت   ، جتاه هذه املوجات والواقع أن قدرات اإلنسان التكيفية املعدومة
، أو ىف حالة ضعف فعالية هذا الغالف كما يقال حاليا ىف مشكلة   حيميها الغالف اجلوى العازل ملعظم هذه املوجات

املناطق املتطرفة الدنيا والعليا ىف الطيف :  ملحوظة . (   الفصل التاىلثقب األوزون الىت سنشري لبعض آثارها ىف
ذه البساطةمفتوحا ، متثل جماال   الكهرومغناطيسى  David:  اقرأ مثال.  للبحث واالستكشاف وال ينظر هلا عادة 

Halliday & Robert Reusick —Physics —Part II ( .  
 ٢٠، ترتاوح األطوال املوجية ملا يسمعه اإلنسان ممتاز املقدرة ما بني  قدرةأما الصوت فهو موجات ميكانية حاملة لل

، وما بني  ) مرتا ىف حالة انتقاهلا ىف اهلواء ىف الظروف العادية على سطح األرض ٢٠بطول موجى  (ذبذبة ىف الثانية 
ضل تردد يسمعه اإلنسان هو وأف.  ) ميلليمرتا حتت نفس الظروف ٢٠بطول موجى حواىل  (ذبذبة ىف الثانية  ٢٠٠٠٠
واإلنسان يبدأ ىف مساع هذه األصوات إذا زادت سعة موجتها عن واحد من  . ثانية/   ذبذبة ٥٠٠٠و ٢٠٠٠ما بني 

أو مبقاييس الضغط فإنه يسمع األصوات .  ، وتدمر جهازه السمعى إذا وصلت لبضعة ميلليمرتات املليون من امليلليمرت
،  اسكالپ، وتتداعى طبلة أذنه إذا وصلت القمة إىل مائة  اسكالپمن ال ٠,٠٢اء مقداره إذا سببت تغريا ىف ضغط اهلو 

  . أى إىل جزء من ألف جزء من قيمة الضغط اجلوى املعتاد
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.  ، ال تستجيب األذن تدرجييا بسهولة للرتددات الىت تقل أو تزيد عن هذا اجملال الرتددى ، ورمبا حلسن احلظ على أنه
، نفس احلال بالنسبة للرتددات  املنخفضة لطاقة عالية جدا حىت تدخل ىف اجملال املسموع لإلنسان وحتتاج الرتددات

، بل فقط لبعض الكائنات األخرى كالكالب أو  وهذه األخرية تصل بعد حد معني ألن ال تكون مسموعة له.   العالية
  . ، أو لبعض األجهزة املصممة خصيصا الدولفني أو بعض احلشرات مثال

، هى فقده السريع له مع تقدمه ىف العمر وهذه قاعدة عامة   غم هذا فاملشكلة األخطر فيما يتعلق بسمع اإلنسانر 
.  ، لكنها تزيد على حنو هائل ىف حالة وجود الضوضاء تسرى على كل البشر مهما كانت البيئة الىت حييون فيها

تنخفض القدرة على مساعها مائىت )   فضل ما يسمعه اإلنسانا أإضمن الىت قلنا  (كيلوهريتز   ٤ – ٢فالرتددات ما بني 
للمزيد ميكن االطالع . (  مرة بالنسبة لشغيل ىف مصنع متوسط الضوضاء ما بني التحاقه بالشغل وخروجه اىل التقاعد

 The Merck Manualوأيضا  ، …J. R. Hassal & K. Zaveri —Acoustic Noise Measurementsعلى

of Diagnosis and Therapy —Chapter 119 (  . وتأكيدا فإن هذا الشغيل ال بد وأن يقلقه أن يعرف أن
هذا .  ، قبل أن تصل إليه بأكثر من مائة كيلومرت ، سوف يسمع صوت الطائرة النفاثة إنسان الصيد ىف املناطق اجلبلية

  . الذى يعد مؤشرا بسيطا عما كانت عليه آذان أجدادنا القدامى
من هذه الشم .   على حنو مفجع ا، راحت باملثل تتالشى أمهيته نسان عدد آخر من احلواسيتبقى لدى اإل

ما باملقارنة باحلواس األخرى والتذوق ، أو  ، فكالمها ميثل قضية حياة أو موت بالنسبة ألسالفنا ىف الغابات بالرغم من أ
أما اليوم فقد أصبحتا حاستني .  ئيل ىف حلاء املخ، ال حيتالن سوى مركز ض باملقارنة ىف نظائرها ىف احليوانات األخرى

  . ، إذا طبقنا عليهما املبادئ الدارونية ، يهددمها خطر االنقراض كالذيل  للرتفيه ىف حياة اإلنسان املعاصر
قدميا كانت اليد كافية جدا ليس فقط للتعرف على كافة املواد املتاحة ىف .  أما حاسة اللمس فلها حكايتها اخلاصة

كتب أشد أشعاره ىف الغزل   - حش ٧٨٤-٧١٤-بشار بن برد  (، إمنا ألن تكون مصدرا ال ينضب ملتعة اإلنسان  ياةاحل
، ال تقدر اليد على اختبار  أما اآلن فإن أغلب ما تنتجه املصانع من مواد ضرورية للحياة اليومية.  ) وهو أعمىبراعة 

وال بد من استحداث أجهزة خاصة للقيام .  الداخلية الدقيقة مدى نعومة ملمسه أو دقة أبعاده أو خلوه من الشروخ
ا األسطورية اخلالقة كأداة تقنية  ، الىت هى أم كل االخرتاعات ومن هنا بدات تفقد يد اإلنسان.  ذه املهام   . ، قدرا

ائل من ناس ، يستطيع اإلنسان من خالهلا استقبال رس  ، وهى حاسة مدهشة بالفعل وأخريا هناك احلاسة السادسة
، أو القدرة على  ) االستشفاف (، أو رؤية األشياء أو احلوادث من غري طريق احلواس اخلمس  ) التخاطر (على بعد 

رؤية  (أو االطالع على ما سوف حيدث )  رؤية املاضى (تصال باملوتى ، أو اال  ) التحريك النفسى (حتريك األشياء 
.  ى قاطع بعدم، ومل يستدل عليها بدليل عل وليني فبقية القدرات بالغة الضعفلكن باستثناء القدرتني األ.  ) املستقبل

ما قوى حقيقية مؤكدة علميا أما التخاطر واالستشفاف ، ال يتمتع بأى  ، وإن اختلف التفسري ، فرغم الثقة ىف كو
ات شاقة من أجل اكتشافها ، إىل تدريب ، وحتتاج جبانب وجودها الطبيعى لديهم منهما إال عدد قليل جدا من البشر

  .  وتنميتها
، الذى حيميه ضد اخلدوش والكحت   ، يأتى ىف مقدمتها إطالقا اجللد ولإلنسان عدة وسائل طبيعية حتمى وجوده

كما أن هناك أربعة أنواع .  ، فضال عن العزل احلرارى والكيميائى وامليكاىن ملكونات اجلسم الداخلية واخرتاق اجلراثيم
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.   ، هى الشعر واألظافر والغدد الشحمية والغدد العرقية  جللدية الىت تزيد من كفاءة عملية احلماية هذهمن الزوائد ا
، إذ يتجلط الدم خالل  ، وذلك ىف حالة قطعه ، عدا بعض احلاالت املرضية احملدودة وللجلد خاصية االلتئام السريع

، ويكتمل بناء طبقات اجللد  ساعة ٢٤فة خالل ، ويبدأ تكون شعريات دموية جديدة بدل التال دقائق معدودات
  . املختلفة خالل أسبوعني على األكثر

أيضا حيمى بعض أجزاء اجلسم غري اخلارجية والىت تتعرض مع ذلك لدخول مواد دخيلة مثل الفم والقناة اهلضمية 
كافية ىف األحوال العادية ألداء ، وهى   ، حيميها نوع من األغشية املخاطية واجلهاز التنفسى واجلهاز التناسلى لألنثى

  .  نفس وظيفة احلماية بكفاءة عالية
، يبدو على قدر عال من احلصافة والذكاء فها هى العني   كذلك فان التصميم اهلندسى ألعضاء اجلسم األكثر أمهية

، هى  ، وحيرسها من اجلانب واحدة من أقوى عظام اجلسم قاطبة مدفونة ىف كهف عميق يعلوه جفن عظمى بارز
ا قابعة هناك على أبعد من مسافة بوصة من  وباملثل فإن أجزاء السمع توجد ىف وضع محاية أمثل.  العظمة اخلدية ، أل
، والىت  ، واملسماة اجلمجمة كل ذلك ناهيك عن تلك العلبة العظمية اجلبارة املبطنة بعدة وسائد مرنة.  أن تصل هلا يد

  . املخ ، كزية لنشاط الكائن البشرى وخمزن بيانات الذاكرة لهصممت هكذا لتحمى وحدة اإلجراء املر 
، ىف مقدمتها مجيعا يأتى  خبالف هذا اكتسب اجلسم اآلدمى املتعدد من آليات احلماية من أسالفه من الكائنات

حدقة  وهناك أيضا ضيق.  ، وهو التنبيه املبكر لألخطار سواء القادمة من اخلارج أو النامجة من خلل داخلى اآلمل
كما أن اجلهاز التنفسى يتخذ لنفسه عددا من االحتياطات الوقائية الفورية حلمايته .  ، للحماية من الضوء الزائد العني

، أو قيامه بالتثاوب لتجديد   نقصد العطاس والشرقة والكحة.  ، أو للتنبيه لوجود متاعب داخلية ضد أى غزو خارجى
  . كسچني النقىو ضافية من األإ، ومنح الدم كمية  كلى هلواء الرئتني

ته ء، بأسلحته املتعددة وكفا جهاز املناعة الداخلى:  ، أكثر اجلميع خطورة وتعقيدا يفوق مجيع أجهزة احلماية السابقة
، وضد كافة املواد أو  ، الىت قد تسبب موته ، والذى حيمى اإلنسان ضد غزو معظم الكائنات احلية الدقيقة  العالية

، أو حاالت  هذا بالطبع باستثناء بعض األوبئة الفتاكة أو حاالت الغزو املكثف.  لية على حنو عاماألعضاء الداخ
،  ومنذ قدمي الزمن تنبه اإلنسان إىل احلاجة لتقدمي عون خارجى.  ضعف مناعة اجلسم أو ضعفه ككل لسبب أو آخر

كان يتناوله من أعشاب أو عقاقري أو ما يستنشقه   ، وذلك ممثال فيما ، مع جهاز مناعته يعمل ىف نفس االجتاه وبالتوازى
ا وأضيف هلذا تدرجييا أعداد متزايدة من املركبات غري الطبيعية سواء األمصال واملضادات احليوية املستخلصة .   من أخبر

عسكر مع هذه ال زالت املعركة حامية الوطيس بني معسكر اإلنسان وم.   بطرق خاصة أو باألدوية التخليقية بالكامل
، فراح يغزوه مؤخرا بأحد أسلحته الىت  الكائنات الدقيقة ال سيما وأن األخري اكتشف أخريا أسرار جهاز مناعة األول

كما بدأت تتواىل مؤخرا أنباء .   وىف عقر داره ، ڤريوس األيدز احملطم من حيث املنبع جلهاز املناعة نفسه:  ادخرها طويال
  . ، وبكفاءة أعلى قادر على أداء نفس املهمةڤريوس جديد ظهر ىف قرية أملانية 

فأداء جهاز املناعة لوظائفه .  املدهش رغم ذلك أن احلالة العكسية نفسها ال حتظى بالكثري من اإلعجاب أو احلسد
ا ، بل حفنة من األمراض ، يعتربه الناس أيضا مرضا ،  على حنو فائق ما بني الربو واحلساسية ومحى  ترتاوح تسميا

  . وهلم جرا ، القش
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ما يستنتج من هذا العرض العام لقدرات اإلنسان البيولوچية أنه متتع بطيف واسع من القدرات ساعده على التكيف 
، ليس  إال أن أغلب هذه الصفات املتعددة كميا.  على حنو مبدع مع ظروف احلياة على األرض عند بدء ظهوره عليها

واألبعد أن أغلب هذه الصفات يكاد يفقد بالكامل أمهيته من .  أو ذاك بالغ القوة أو التخصص كما ىف هذا الكائن
.  ، أو لدخول عوامل بيئية طبيعية جديدة أو عوامل اصطنعها اإلنسان بنفسه الناحية الكيفية مع تعقد أمناط احلياة

مرتجم ىف سلسلة عامل  ( Humankind‘  النوع البشرى ’يرت فارب ىف كتابه املمتع پ، مبا قاله  وميكن إعادة صياغة هذا
، فبصره أضعف كثريا من  اإلنسان حيوان ذو قدرات عامة غري متخصصة ’:  ) ‘ بنو اإلنسان ’بعنوان  ٦٧املعرفة برقم 

ولكنه ال … ، وسباحته أضعف كثريا من الدولفني ، وسرعته أقل كثريا من اإليل ، ومشه أضعف كثريا من الكلب النسر
إن … يق هلذه احليوانات وينجح ىف عمل أشياء متعددة ألن قدراته عامة وغري متخصصةيعيش نفس مدى احلياة الض

ال غرو أن اإلنسان هو احليوان الوحيد الذى يستطيع أن … ختالف له عن احليوان بسبب هذا هو طرز سلوكهاأهم 
يريد ركوب احلصان أو رسم صورة  ، مث يقرر ما إذا كان يطارد احلصان أو الغزال ويتعقبه لبضعة أيام حىت يتعبه وميسك به

، جند أن حياة الدعة الىت  ونتيجة لكون أجسامنا مبنية على أساس هذا التكيف.  ، أو عبادته أو قتله أو أكله له
  . ‘ يعيشها الناس ىف اجملتمعات الصناعية املتقدمة ال تتوافق مع هذا الرتكيب

دف إلومن هنا يبدأ ىف استعراض أن اتساع الرئتني وسرعة خف كسچني سريعا و يصال األقان القلب لدى اخلطر 
، نفس احلال مع إفراز األدرينالني ىف نفس هذه احلالة وحكمته حرق  للعضالت للقيام برد الفعل املناسب كاجلرى مثال
، فقط   رلكن هذه اآلليات ما زالت حتدث بالتاىل لإلنسان املعاص.  مزيد من الطاقة املخزونة حلاجة عملية اجلرى إليها

من مث يعود الدهن ليرتسب من جديد على جدران الشرايني ويقصر .  ، أنه ال يقوم باجلرى هذا مع اختالف واحد
، وإن مل يفعل  ، للنجاح ىف اجملتمع املعاصر أن يضبط انفعاالته من هنا أصبح من األفضل بل من الضرورة… عمرها

، واإليداع ىف املستشفيات العقلية أو  ان من الصالحية االجتماعيةبل النبذ واحلرم ، فليس الفشل هو عقوبته الوحيدة
  ! ‘ ن جسم اإلنسان متكيف للقنص ومل الثمار وليس للشغل العقلىإ ’: وببساطة منقضة يقول فارب .  السجون

، استمر ىف قراءة الكتاب الذى بني يديك  لو يهمك املوضوع… ؟ ترى هل من حل هناك هلذه املعضلة الوجودية
  . اآلن
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  ى الفصل الثان
  حدود البقاء

  
ا اإلنسان مع البيئة احمليطة به لكن قد حيدث أحيانا .  استعرضنا ىف الفصل السابق اإلمكانات الىت يتفاعل ويتكيف 

، وهنا يصبح وجود اإلنسان وحياته نفسيهما معرضني  أن تتجاوز التغريات البيئية احلدود القصوى للتكيف اإلنساىن
وسنحاول فيما يلى من هذا الفصل استكشاف احلدود اخلارجية لقدرة اإلنسان على البقاء حتت الظروف  . للخطر

  . البيئية املختلفة
مواصفات اهلواء أنه خليط غازى يبلغ ضغطه عند سطح .  تعود اإلنسان أن يعيش ىف غالف غازى يسمى اهلواء

وأرجون  ٠/٠ ٢٠,٩٣وأوكسچني بنسبة  ٠/٠ ٧٨,٠٩ة ويتكون من نيرتوچني بنسب.   پاسكال ١٠٠٠٠٠األرض حواىل 
تون پ، هذا فضال عن اقتفاءات من اهليدروچني والنيون والكر  ٠/٠ ٠,٠٣وثاىن أوكسيد الكربون بنسبة  ٠/٠ ٠,٩٣بنسبة 

د كسيأو ، وبعض نواتج االحرتاق األخرى كأول  ، وبعض املكونات الغازية اهليدروكربونية  واهليليام واألوزون والزينون
 ٢٥:  ١، قد تصل اىل  ومن املمكن أن خيتلط كل هذا بنسبة من خبار املاء.  الكربون ومركبات الكربيت الغازية وغريها

  .  مليون طن ١٣وعامة يقدر وزن املاء العالق ىف هواء األرض بنحو .  منه
الغذاء وميد اجلسم بالتاىل  دس، فهو الذى يؤك ، سوى األوكسچني ال يبدو فائق األمهية بالنسبة لإلنسان ىف كل هذا

، األمر الذى   ويكفى وقف توارد هذا األوكسچني للجسم لبضع دقائق لتلف املخ وموت اإلنسان.  بالطاقة أوال بأول
، ىف حاالت  رتعاش بطيىن وسكتة نتيجة لزيادة حجم الدما، أو يؤدى إىل  حيدث ىف أغلب حاالت االختناق الغازى

  . الغرق
، ال يعدو إال خرافة ترتدد  ، من بني كل مكونات الغالف الغازى  أمهية األوكسچني وحده للحياةعلى أن االعتقاد ىف

، هى   يا النباتية حىت اإلنسانري فاحلقيقة أن كل كائنات األرض احلية بدءا من البكت.  على ألسنة العموم وليس سواهم
نون يرفعون حواجبهم اندهاشا من عبقرية اخلالق الذى املتدي.  للغالف الغازى لألرض‘  ترمجة حيوية ’ - إن جاز القول-

البديهى أنه و .  ، بينما احلقيقة ببساطة أننا حنن املناسبون هلا  جعل اهلواء وغريه من مفردات البيئة مناسبة متاما ألجسامنا
لى األرض من كائنات ، الختلف متاما أغلب ما نراه ع  لو كان اهلواء ال حيوى النيرتوچني أو ثاىن أوكسيد الكربون مثال

لذا فمن الواجب تصور أن مثة أشكاال .  ، وملا نشأ من األصل أى من الكائنات الىت نعرفها اململكتني النباتية واحليوانية
رمبا يكون هناك كائنات سائلة أو غازية أو   (،  ، ال هى حيوانية وال نباتية أخرى للحياة ورمبا للذكاء ىف األجرام األخرى

، أو رمبا يعيش فوق أحد إليكرتونات  ورمبا يكون الكون نفسه أحد تلك الكائنات احلية.  ) إخل…يكانية موجية أو م
  .  ال أحد ميكنه اجلزم بعكس هذا…جسمك حشود من الكائنات الذكية 

أما ثاىن .  ، وهى العملية احملورية ىف آلية إعادة خلق الطعام من الرتبة النيرتوچني يدخل فيما يسمى بدورة النيرتوچني
، وذلك لبناء النبات وإنتاج الغذاء من  ، وهى التمثيل الكلوروفيلى  أوكسيد الكربون فيدخل ىف دورة أخرى ال تقل حيوية

كسچني و ، ومن ناحية أخرى إلعادة إنتاج األ )  حيث تتغذى عليه بعض النباتات مثل القمح والشعري واألرز (ناحية 
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، لتحويله لثاىن أوكسيد  ، والىت تستمد طاقتها من حرق الكربون به اتات األخرى لهلتعويض استهالك احليوان وبعض النب
  . الكربون

، كما أنه  ، متكيفا متاما من مكونات الغالف الغازى الرئيسة تلك الطبيعى أن يظهر بناء جسم اإلنسان من البداية
لو مل يكن هذا املكون موجود كما قلنا أنه  ، مبعىن  نشأ متكيفا مع كل مكون ثانوى ىف هذا الغالف -أبعد من هذا-

ذه الصورة ولعل اإلنسان بدأ يدرك هذه احلقيقة مؤخرا مع بداية حدوث اختالل .  أصال ملا وجد اإلنسان من البداية 
، سنتحدث عنه ىف الفصل  هذه احلقيقة قد تقودنا لتفسري ما لسر ذلك املرض الغامض السرطان (ىف طبقة األوزون 

  . )  التاىل
فاإلنسان يعاىن متاعب .  ، قيمة ضغط هذا الغالف على جسمه ينضوى حتت عالقة اإلنسان بالغالف اجلوى

مرت يتسبب هذا  ٢٥٠٠اىل  ١٥٠٠على ارتفاع من .   ، يتجاوز حدا معينا خطرية مع أى تغري يطرأ على الضغط احمليط
.  االرتفاع يستلزم ملرضى الرئة ارتداء حقائب خاصة ، وعند هذا ٠/٠ ٢٥ىف متدد اهلواء احلر ىف فراغات اجلسم بنسبة 

، ومن مث انسداد قناة ستاكيوس واجليوب  واإلنسان السليم قد يصاب ىف هذه احلالة حبساسية أو أزمة تنفسية عليا
، وهذا يسبب متاعب مجة  ميلليمرتا فقط من الزئبق ٧٠عند هذا االرتفاع يصبح ضغط األوكسچني اجلزئى .  األنفية

، وألصحاب احتقان القلب واألنيميا والذحبة الصدرية وسائر  رضى الربو وااللتهاب الرئوى والتليف الرئوى اجلزئىمل
، وبزيادة  أيضا يصاب اإلنسان ىف الضغط املنخفض برتاكم السوائل ىف مفصل القدم.  أمراض اجلهاز الدورى عامة

  . ة، وإجهادات فسيولوچية واضطرابات عصبية خمتلف ضغط الدم
مرت يبدأ ما يسمى  ٢٠٠عند ارتفاع .  تعالوا نتتبع ما حيدث ملتسلق جبال غري مستعد جيدا لرحلة العمر حنو القمة

وعليه أن يسرتيح بعد هذا .  واضطراب ىف النوم وحدة ضربات القلب ئ، وهو صداع وضعف وغثيان وق عياء اجلبالإب
مرت يصبح مهددا بنزيف حتت األظافر وبنزيف  ٥٠٠ل اىل ارتفاع حني يص.  ملدة يومني على األقل قبل مواصلة الرحلة

أما ىف حالة صعوده بدون راحة كافية حىت ارتفاع .  ، ما مل يكن قد أجرى اختبارات خاصة على نفسه من قبل شبكى
ى صداع ، والنهاية ه مرت فإنه سيعاىن من البصاق الدامى ومحى خفيفة وقد يصاب بأزمة قلبية أو التهاب رئوى ٣٠٠٠

، ما يسمى باالستسقاء   كما أنه قد يتعرض ملا هو أخطر وأكثر أملا من هذا.  مستمر فغيبوبة موت خالل ساعات
ذلك قبل أن تأتيه الغيبوبة  ، ، ويبدأ ىف اهلالوس ، فبجانب الصداع سوف تضطرب كل حركات أطرافه الشوكى
  .  واملوت

، وجتهيزات  مرت فقط مع انتقال تدرجيى شديد البطء ٤٠٠٠ ارتفاع مع هذا اإلنسان ميكنه ىف الواقع العيش الدائم ىف
يار حمتوم مهما كانت استعداداته .  خاصة من األدوية وعامة فإن االرتفاع الذى سيصيب إمكانات التكيف اإلنساىن با

  . )  !  الىت مل تقهر قط دون دعم تقىن هائل،  ڤرييستثلثا قمة إي (مرت  ٦٠٠٠هو ارتفاع 
اعتادوا أن حيسدوا  ،  ، ىف السهول وما إليها األحوال فان البشر الذين يعيشون حتت الضغط اجلوى الكاملوىف كل 

م املولودين فوق قمم اجلبال م يتمتعون بظاهرة ال تزال مدهشة وحمرية حقا  أقرا ، أال وهى جتاوز معظمهم لعمر  ، أل
  . املائة عام
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إن الزيادة ىف الضغط .  سان اهلبوط لألعماق والتعرض لضغوط أعلى؟ أى لو قرر اإلن لكن ماذا لو حدث العكس
.  ، فكل عشرة أمتار تزيد الضغط الواقع على اجلسم مبا يوازى ضغطا جويا جديدا كامال حتت املاء تأخذ أبعادا درامية

ات األذن ، وإال متددت شعري  وأى هبوط قليل سوف يثري نفس متاعب احلساسية واجليوب األنفية وقناة ستاكيوس
  . ، ألنه لو تأخر حدوثه قليال النفجرت طبلة األذن نفسها وهذا بدوره قد يكون أرحم الشرور ، الوسطى ونزفت

، وهذا وحده قد  أمتار ١٠، فإن حجم هواء الرئة يتناقص إىل النصف مع اهلبوط لعمق  تبعا لقانون بويل للغازات
كما أن هناك خطرا آخر ال تسهل االستهانة به هو اختالف الضغوط .   ، يرتتب عليه فقد التوازن يسبب دوارا خطريا

قد )   مم زئبق ٣٨٠ (فعند زيادة ضغط األوكسچني اجلزئى ألكثر من نصف جوى .  اجلزئية ملكونات اهلواء املختلفة
ب نفس احلال مع النيرتوچني الذى يسب.  ، ولدى وصول األوكسچني لضعف الضغط اجلوى حيدث تسمما تتلف الرئة

ن أوقد يبدو .  ، وتصبح قاتلة بالقطع على عمق مائة مرت مرتا ٣٠غيبوبة النيرتوچني ملتنفسى اهلواء املضغوط على عمق 
، لكنه ىف الواقع أقصر الطرق اىل  اإلسراع ىف التنفس أمر حصيف لزيادة القدرة على السباحة أو الشغل حتت املاء

  . ، ومن مث سيحدث اإلغماء األوكسچيىن كل احلوافز الداعية للتنفس، ألن فقد ثاىن أوكسيد الكربون يلغى   املوت
، هو ما ميكنه  ، لكن القليل منها فقط  على أن األجهزة احلديثة استطاعت أن جتنب اإلنسان معظم خماطر الغوص

 يسببها انفصال من هذه اجللطة اهلوائية القاتلة الىت.  جتنيب اإلنسان املتاعب املميتة للصعود من األعماق بدون تروى
وعامة فإن الصعود بال توقف بعد غوصة .  النيرتوچني عن الدم داخل األوعية الدموية عند التخفيض الفجائى للضغط

لكن .  ، واضطرابات خمتلفة ىف اجلهاز العصىب ، مث فقدانا لإلحساس ىف األطراف طويلة سيسبب على األقل آالما حادة
، وتنمية قدرته على  ، وحماولة الغواص املاهر معرفة حدود حتمله والتدريب الدقيقن الصحة اجليدة إميكن القول ككل 

، جعلت من املمكن لعدد كبري من الغواصني احملرتفني جتنب معظم تلك  ضافة لألجهزة احلديثة، هذه مجيعا باإل جتاوزها
  . املخاطر

،   وبصورة أعم.  تقال وتغيري الوسيط احمليطهكذا تبدو لنا بعض احلدود القصوى لقدرة اإلنسان على احلركة واالن
، تساوى متاما السكون من حيث  ، على أن احلركة بسرعة منتظمة ىف خط مستقيم ينص قانون نيوتون الثاىن للحركة

لذا فنحن نرى اإلنسان ينطلق ىف قطارات وسيارات تصل سرعتها .  عدم وجود قوى خارجية مؤثرة على اجلسم املتحرك
لذا فان .  كل ذلك دون وجود أذى يذكر ،  ، ناهيك عن الطائرات النفاثة والصواريخ  مرتا ىف الساعةكيلو   ٦٠٠اىل 

، أى كل تزايد أو تناقص  decelerationوالتباطؤ  accelerationأو التسارع املشكلة تكمن فيما يسمى بعجلة احلركة 
،  ، ولو بسرعة دوران منتظمة فان احلركة املنحنية أيضا.  ، ما بني السكون واحلد األقصى للسرعة أو العكس ىف السرعة

والسبب ىف هذا .   وكل عجلة حركية تسبب لإلنسان دوارا إذا زادت عن حد معني.   تسبب عجلة ىف اجتاه مركز الدوران
، فضال عما تسببه  ، أال وهو تالمس فروع العصب الثامن مع فروع العصب القوقعى داخل األذن الداخلية بسيط
،  كل هذا يرتجم لشحوب ورعشة وعرق بارد وصداع وإرهاق.  مبدئيا من إثارة زائدة للجهاز الدهليزى ككل العجلة

، ألنه مل ختلق   والواضح أن تصميم األذن غري حمصن ضد هذا اخلطر.  ويؤدى اىل قئ وغثيان وفقد للقدرة على الرتكيز
، إن جهاز االتزان  أو مبعىن أصح.  طوير هذا التصميمقط لإلنسان الظروف التكيفية الىت كان ميكنها اإلسهام ىف ت
  . ، وليس ىف حدود مصطنعة أبعد منها  يؤدى هكذا دوره بفاعلية فائقة ىف حدود احلركة الطبيعية لإلنسان
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وإن كان  . ( ، منها دوار البحر ودوار الطريان ودوار السيارة ودوار القطار ودوار التأرجح  وأنواع دوار احلركة متعددة
  . ) مثة أنواع أخرى من الدوار كدوار املرتفعات ترجع لعوامل نفسية حمضة

،  فالذبذبة امليكانية ما هى إال حركة ترددية للجسم املتذبذب.  االهتزازات هى السر وراء معظم أنواع الدوار تلك
ا مث تناقصها وهكذا مبعىن زيادة سرعته ىف إجتاه معني مث تناقصها حىت السكون مث تزايدها ىف اإلجتاه العكسى .   فسكو

بل عجلة تتميز بتغري مرعب ىف قيمتها  ، فهى ليست جمرد عجلة ثابتة القيمة واالجتاه على كل أذاها ، هذه حمنة حقيقية
والذى قد يكون ،  وبسرعة هى تردد الذبذبة ، ليس ىف اجتاه واحد إمنا ىف االجتاه وعكسه ، زيادة ونقصانا طوال الوقت
.   ، أو سريعا جدا كالرعشة الىت حنسها أثناء حركة القطار أو السيارة السريعة حركة السفن صعودا وهبوطابطيئا جدا ك

، قد تسبب هلم الذبذبات امليكانية أخطارا أخرى كتآكل غضاريف  والبشر الذين اعتادوا السفر يوميا ملسافات طويلة
، تصيب األوعية الدموية  ر من حفار األرض اهلوائىكما أن الذبذبات عالية الرتدد كالىت تصد.  العمود الفقرى

  . وأعصاب اليدين والذراعني بأضرار فادحة على اجملرى البعيد
دد حياة اإلنسان ، وىف نفس الوقت أبسط على أن أخطر فلو .  ، هى عجلة اجلاذبية األرضية ، عجلة ميكن أن 

، وهى كافية إذا كانت األرض  مرتا ىف الثانية ١٤تبلغ حنو  ، فان سرعته  أمتار ١٠حدث وسقط اإلنسان تبعا هلا ملسافة 
، أو على األقل ارجتاج قاتل وفورى  ، لكسر عدد ال بأس به من عظامه فضال عن حتطيم اجلمجمة هى ما ينتظره هناك

وتقول .   ، نتيجة لتمزق أنسجته بسبب العجلة التزايدية والتناقصية حلركته داخل اجلمجمة كرد فعل للصدمة ىف املخ
من املسببات املخية للموت  ٠/٠ ٥٠ن صدمات الدماغ متثل على حنو عام إ)  كتاب مريك املشار إليه (حصائيات اإل

  . قبل سن اخلمسني
، وانتقلنا للتكيف احلرارى لوجدنا  ، من هامش مساح ضيق وخانق ولو تركنا احلركة وما تسمح به لإلنسان داخلها

  . ع كثرياهامش السماح احلرارى ليس أوس
.  ) درجة مطلقة ٢٩٨أو ( درجة مئوية  ٢٥هو اهلواء معظم أجهزة تكييف مثال الذى تضبط عليه كاجلو املثاىل  

درجة  ٢٠واإلنسان بابتكاره املالبس استطاع أن يتكيف مع درجات حرارة تفوق أو تقل عن هذه الدرجة املثالية بنحو 
، تبدأ احلروق وضربات الشمس من ناحية وضربات الربد والصقيع من   دلكن ىف حالة جتاوز األمر هلذه احلدو .  مئوية

  .  ناحية أخرى
حساس اإلنسان باحلرارة حبدوث شد ىف العضالت نتيجة بذل جمهود ىف جو تزيد درجة حرارته عن درجة حرارة إيبدأ 
اجلليد الذين يرتدون مالبس ، وهذا عرض معروف جيدا ملتزجلى   ، مع فقد كلوريد الصوديوم عرب النتح املتسارع اجلسم

  . ، وقد يكون معروفا أيضا للكثري من الناس ىف ظروف اإلجهاد العادية ىف األيام احلارة ثقيلة جدا
، ينجم عن تعرضه الطويل لدرجات حرارة  ، هى إصابة سببها خلل ىف جهاز التكيف احلرارى لإلنسان وضربة احلر

رتفاع حرارة اجلسم ا، مث  رتفاع حرارة اجللد وجفافهارارة وغياب العرق و وهى تؤدى لتوقف اجلسم عن فقد احل.  عالية
  .  درجة وميوت ٤١، وبعد قليل تتجاوز حرارته الـ  ، وإحساس املصاب بأنه حيرتق درجة مئوية ٤١فجأة إىل 
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للسوائل  اسريع ا، وهذا يسبب فقد أيضا فالتعرض الطويل للحرارة قد يؤدى ألعراض عكسية تسمى اإلعياء احلرارى
، وتنخفض درجة حرارة اجلسم للحد  وإحساسا شديدا بالتعب وضعف النبض وصعوبة التنفس والربد والشحوب اوإعياء

  . الذى يؤدى للموت
ا ترسل الينا طيفا واسعا من األشعة ترتاوح أطواهلا املوجية ما بني  واألشعة .  ميكرون ١,٨٥و ٠,٢٩أما الشمس فإ

أما .  ميكرون تسبب زيادة ىف مسك اجللد وامسراره وحدوث النمش ٠,٣٢طوهلا املوجى عن فوق البنفسجية الىت يقل 
،  ميكرون فهى تسبب ما يسمى حرق الشمس احلاد وأعراضه هى األمل والتورم وعدم احتمال اللمس ٠,٣الىت تقل عن 

د حتدث عدوى تلوث ميكروىب ، ق ، مثل احلمى والرعشة والضعف والصدمة فضال عن الكثري من أعراض احلرق احلرارى
  . ىف املناطق املصابة

ا نوع آخر من اإل صابات قد ينجم عن التعرض لعوامل حرارية على حنو مباشر وكلمة احلرق احلرارى املذكورة يقصد 
ت كاالمحاض أو القلويات املركزة أو الفوسفور أو بعض املركبا (، أو لعوامل كيميائية  ) جسم أو سائل أو غاز ساخن (

وهذه األخرية تسبب حروقا موضعية خطرية إذا .  ) صدمة كهربية (، أو لعوامل كهربية  ) السائلة أو الغازية األخرى
، فان مرور جزء   مير التيار عرب القفص الصدرىحبيث من اجلسم  اجزءأما بالطبع إذا أصابت .  الساقني مثالأصابت 

  . يىن قاتل على الفورمن عشرين جزء من األمبري كاف إلحداث ارتعاش بط
ا احلقيقية قد تتبدى مستقبالإ، فيمكن القول  إذا عدنا للحديث عن أشعة الشمس فوق البنفسجية ، إذا  ن خطور

، الذى حيمى كائنات األرض من معظم  صح توقع بعض العلماء فيما يتعلق باستمرار فجوة طبقة غاز األوزون
آنذاك ستتزايد تدرجييا نسبة االصابة باحلروق .  ثالثة ميلليمرتات اإلشعاعات الضارة رغم أن مسكها ال يتجاوز

، مث يبدأ الدمار حييق ببقية  ، وهى كافية بالتأكيد النقراض العرق البشرى وااللتهابات وتراكوما العني وسرطان اجللد
، سيدة األرض  نا وتكيفا، ورمبا يقضى ىف النهاية على أعىت كائنات الكوكب عمرا وخربة ومتك  احليوانات واملزروعات

  . البكترييا نفسها:   مجعاء
الصفر  (درجات احلرارة األعلى قليال من درجة جتمد املاء .  ىف اجلانب اآلخر من الطيف احلرارى تأتى إصابات الربد

تعرض أما ال.   ، وينجم عنها تيبس األطراف وتورم األصابع ورعشة الربد تسبب ما يسمى إصابة الربد الرطب)  املئوى
، واضطرابات عقلية خطرية وهبوط التنفس  ، وبياضه ، فيسبب جتمد اجللد ) ما دون الصفر املئوى (للربد اجلاف 

  . وضربات القلب حىت توقفها متاما
، وبعد  ، مث جتلط الدم لنقص خاليا الدم احلمراء ، هو تكون بللورات الثلج ىف سوائل اخلاليا وتفسري ما حيدث هذا

ا اختذت قرارا شجاعا  ، ، وتعيده للقلب شعريات الدموية بأوامر عصبية الدم عن العضو املصابقليل متنع ال وكأ
  . بالتضحية باجلزء املصاب من أجل إنقاذ الباقى

هذا باستثناء ما .  أما االضطرابات النفسية والعقلية املصاحبة إلخنفاض احلرارة فال يعرف كنهها أحد على وجه الدقة
حيث احنبس خطأ ىف ثالجة سيارته ناقلة اللحوم وبدأ ىف تدوين مشاعره .  شاحنة ىف تلك القصة الطريفةرواه سائق ال

ا على ظهر دفرت الفواتري ، ووجدوا دفرت  وبعدها أتت الشرطة واألسعاف.  ، إىل أن توقف عن الكتابة ومات الىت مير 
  ! تربيد مل يكن يشتغل أصال، لكنهم احتاروا ىف حتديد سبب املوت ألن جهاز ال الفواتري
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، ال متثل إال  درجة مئوية ٥٠، والىت قد تكون  ، فجميع احلدود احلرارية القاتلة الىت حتدثنا عنها هنا على أية حال
،  درجة مئوية ٢٠٠–، والذى يبدأ بالغازات املسالة عند حرارة  منطقة تافهة ىف الطيف احلرارى املتاح على األرض

  . ، قلب االندماج اهليدروچيىن درجة مئويةوينتهى عند مليون 
ا بالفعل  ، سنضطر إلجيازها يبقى من احلديث عن حدود البقاء اإلنساىن ثالثة موضوعات فائقة اخلطورة ، رمبا أل

  . ضافة ألسباب معينة قد ختص كل منها، باإل فائقة اخلطورة ، ويعرف كل القراء الكثري عنها مسبقا
، وما يزال ىف جعبتها الكثري مما يهدد اإلنسان كاألشعة   ، وقد تعرضنا لبعضها شعاعاتاخلطر األول هو خطر اإل

،  ‘ التلوث الكهرومغناطيسى  ’بل لقد بدأ احلديث عن ما يسمى .  السينية وأشعة جاما وجسيمات ألفا وبيتا والنيوترون
، ميكن أن تسبب أضرارا  رغم طاقتها بالغة الضعف ،  إذ ثبت أن أشعة الراديو والتليڤزيون والرادار وامليكروويڤ وما إليها

وعامة فإن .  ، قد تصل حلد تشويه األجنة أو اإلصابة بالتخلف العقلى والسرطان واملوت جسيمة على الكائن البشرى
، وتنتهى مبئات  أخطار اإلشعاعات تبدأ مبجرد زغللة اإلبصار من جراء جلوس قصري أمام التليڤزيون أو شاشة احلاسوب

،  ، وكافة أنواع اإلصابات التدرجيية والعاجلة واألجلة القاتلة أو املزمنة أو الىت تصيب األجنة إن مل يكن آالف األعراض
وليس هنا حبال جمال سرد هذا الطيف املفزع والذى .   نتيجة التعرض النفجار نووى حرارى أو لتسرب إشعاعى خاطئ

  .  يستغرق عادة كتبا متعددة كاملة
ن عدد املواد السامة القاتلة يتجاوز الثالثة آالف ولن نستطيع أن نفيض فيه أيضا أل.  اىن هو خطر السموماخلطر الث

، ولكل منها أثره الفريد املتفرد املتلذذ قبل أن  ، وعدد أنواع الزواحف واحلشرات والنباتات السامة يتجاوز األلفني نوع
  .  يفضى اىل موت اإلنسان

هذا األمر مل يتغلب عليه .  لبقاء اإلنسان هو املوت الطبيعى  ضع احلد الرتاچيدى األعظم، والذى ي  اخلطر الثالث
وهم الذين يعيشون ىف  ، كل ما حدث أن بعض الناس.  ، رغم أحالمهم الىت ال تنتهى حول فكرة اخللود البشر بعد

فاليوم يتوقع اإلنسان هناك ىف .  أحيانا ، بصورة قد تبدو مثرية ، قد رفعوا معدل أعمارهم البلدان األكثر رفاهة وتقدما
وحاليا يوجد بني أبناء .  ، واملنتظر أن يتجاوز الرقم املائة عام ىف خالل قرن من الزمان عاما ٧٥، أن يعيش  يوم والدته
وهو يتوقع أن يعيش .  ) مثل املغىن مايكل چاكسون (، البعض ممن حيرصون على حياة فائقة الصحية  تلك الدول

  . ، ملا يتيح له على األقل رؤية القرن بعد القادم لذلك نتيجة
فاإلنسان ىف أشد جمموعة من .  وللحق فان الصورة العامة قد حتسنت كثريا بفضل مبتكرات احلماية والعالج الطبية

أما إنسان .  ، وهذا حد مل حيلم به أطفال أوروپا إال ىف هذا القرن عاما ٥٠، يتوقع يوم مولده أن يعيش  الدول ختلفا
وإنسان العصر احلديدى مل يزد متوسط .  العصور الوسطى فلم يكن حيلم إال بثالثني أو مخسة وثالثني عاما على األكثر

، باإلضافة لألوبئة واألمراض املتوطنة  السبب األساس بالطبع هو كثرة وفيات األطفال.   عاما فقط الغري ١٨عمره عن 
لسكان آثارا اجتماعية واقتصادية سلبية قد ال تقل مأساوية عند فقدان احلياة لكن لزيادة األعمار وعدد ا.  إخل…
  .  ولعلنا سنتحدث عنها ىف حينها ،  نفسه
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، وذلك ألن جمرد تسمية األعراض   ) ، ىف أى مرجع طىب يرجع له إن شئت (احلديث طبعا عن املوت يطول 
  ! شرح الى منها ، بدون أى واألمراض الىت تصيب الكهول قد يستغرق عدة صفحات
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  الفصل الثالث
  اقتصاديات األداء البيولوچى

  
ال نعتقد أن اإلنسان سوف يستسلم بسهولة إذا ظهر 
.   على وجه األرض كائنات جديدة أكثر منه ذكاء أو تكيفا

ليها تبادل أوراق اللعب بني اإلنسان واملنضدة الىت جيرى ع
ا  وحضارته ، حضارة ما  ، وتلك الكائنات وحضار

لذا فعلينا أن .  ، هى بالضرورة منضدة االقتصاد اإلنسان-بعد
، وباالرقام إن  نقيم كافة جوانب األداء اإلنساىن اقتصاديا

، مواطن قوة تستحق املراهنة  ، علنا جند فيها يوما ما أمكن
  . تلك اللعبة الساخنة عليها ىف

، ويبدأها هذا  بقية الباب األول خمصص هلذه الدراسة
  . الفصل ببحث اقتصاديات األداء البيولوچى لإلنسان
، تتمثل  األصول الثابتة أو تكلفة اإلنشاء بالنسبة للطفل

وجبانبها تتضاءل متاعب .  على حنو رئيس ىف آالم املخاض
دة قليلة ىف طعامها ليوىف م من زيا، أو ما تنفقه األ احلمل

، رغم هذا فال زالت أغلب األمهات  باحتياجات اجلنني
جراء عمليات إ، على  يفضلن الوالدة الطبيعية املؤملة هذه

، وهذا  ورمبا يتيح الطب مستقبال إنشاء األطفال دون احلاجة ألرحام األمهات.  جراحية الستخراج اجلنني من أحشائهن
، فان التكلفة احلالية إلنشاء  لكن حىت بدون هذا.  والنفسى لألم ىف مرحلىت احلمل والوالدة سيلغى الفاقد اإلنتاجى

، يفرطون ىف استغالل هذه امليزة فيتكاثرون مبعدالت تفوق  ، لدرجة أن غالبية سكان األرض  اإلنسان تبدو بسيطة جدا
دى عادة لنشوب احلروب تكالبا على مصادر الثروة أو هذا يؤ .  أحيانا قدرة البيئة على الوفاء باحتياجات القادمني اجلدد

، وتنتشر  ، فتسوء األحوال الصحية العامة  ، أو إىل اخنفاض مستوى شروط احلياة احمليطة خلإ…املاء أو األرض اخلصبة 
ثل هذا واملعروف أن تاريخ البشرية قد حفل مب.  ، حىت ينشأ وضع إتزان جديد ، ويصغر متوسط العمر األمراض واألوبئة

  . ، أو نتيجة لزيادة السكان النوع من الكوارث الىت أعادت التوازن سواء كان سببها طبيعيا حمضا
والسؤال  (، وأغرب ما ىف هذه القصة أن عدد هذه األمراض يتزايد بكثرة  ولألمراض عامة قصة طويلة مع البشر

راض كافيا حلصد كل أفراد القبيلة ىف عصور ما قبل فبعد أن كان عدد حمدد من األوبئة واألم.  ) ؟ من أين:   املنطقى
، فاننا  )‘  النوع البشرى  ’:  فارب (، ومل يكن الكبار ميرضون أبدا إال بالتهابات الصدر النامجة عن التدخني  التاريخ

ڤريوسات ، أو حىت العدوى بال واألمر ال يقتصر على العدوى امليكروبية.  سنجد اليوم طيفا ال حدود له من األمراض
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، أو عدم موائمة تركيب  بل استجدت أمراض عدم التكيف.  الىت ال تكف عن إنتاج انواع جديدة متعددة منها سنويا
،  ، مثل أمراض الشرايني والقلب وارتفاع ضغط الدم والسكر والفشل الكلوى اجلسم اإلنساىن للحياة العصرية

، أيضا استجدت أمراض احلساسية جتاه عدد املواد  سية كلها تقريباواالضطرابات العصبية والقلق والقرحة واألمراض النف
،  أيضا استجد السرطان.  ) مريك (مليون مادة طبيعية أو اصطناعية ىف يومنا هذا  ٤املتزايدة والذى وصل إىل حنو 

الطعام أو والذى يربط كل حبث جديد أحد أنواعه بإحدى أو بعض املواد االصطناعية املختلفة ىف اهلواء أو ىف 
األمر الذى يدعونا لتخيل السرطان دائما كطفرة .  ، أو بأى شىء آخر مل يتعوده اإلنسان قبل هذا القرن  شعاعاتاإل
، فيدعوها   شعاعى جديدإحتدث لبعض خاليا اجلسم بسبب وجود عامل بيئى وكيميائى أو  - باملعىن احلرىف للمصطلح-

ا تضغط وختنق ومتيت األعضاء األخرى اجملاورة، بالطبع دون   للنمو والتكاثر ببهجة فائقة ، وتقتل صاحبها  أن تدرى أ
، وافتقدنا بالتأكيد ذلك النقاء القدمي  واتسع طيفها ) الوراثية (الچيينية باملثل استجد املتعدد من األمراض .  ىف النهاية

،   ، ظهرت أمراض فقد املناعة س آخراوأخريا ولي.  الذى كان يتيح لألخ الزواج من أخته ىف بعض احلضارات الغابرة
  . ، وكلها قاتلة ، وأغلبها ڤريوسى مكتسب بعضها چييىن

يتوقع ‘  العامل بعد مائىت عام ’باشراف هريمان كان بعنوان  ١٩٧٦وىف تقرير معهد هدسون الذى أعده عام 
حلماية البيئة ووقف اندفاع ، فقط  ٢٠٢٥ىف عام  GDPمن ناجتهم الداجن اإلمجاىل  ٠/٠ ٦األمريكيون أن ينفقوا 

، ألدركت أن اإلنسان يشتغل  فإذا أضفت اإلنفاق الصحى العادى والذى قد يتجاوز ضعف هذه النسبة.  التلوث فيها
  . ، فقط من أجل اختاذ احتياطات حلماية نفسه من األمراض يوما كامال من أيام الشغل األسبوعية اخلمسة

رمبا يرتبط بصورة أو بأخرى بكفاحه ضد املرض واملوت أو عامة حبربه ،   وهناك لغز غريب ىف حياة اإلنسان
در ثلث عمرنا تقريبا ىف النوم فنحن ببساطة.  ، ونقصد به النوم التكيفية ، ورغم هذا هناك من يعتربنا  ، ولألسف 

ىف كل األحوال ال بد من  ؟ لكن  ملاذا ننام:  عامة ليس مثة إجابة شافية لسؤال.  أكثر كائنات اململكة احليوانية يقظة
، والتخلص من  ، وأنه ال مفر منه لراحة العضالت طوال كل فرتة النوم وإلعادة ترتيب ذاكرة املخ  اعتباره ميكانيزما تكيفيا

، إىل آخر النظريات املختلفة  ، أو من أنواع معينة من املواد السامة ترتاكم فيه طوال فرتة اليقظة  جهادات الداخلية لهاإل
وسواء كان النوم عميقا أو خفيفا .  ، وينفذه ىف كل األحوال فان املخ هو من يطلب النوم ويأمر به.  تفسري النومىف 

، هو  ، أو على األقل معظم مناطقه ومراكزه ، فإن املخ ، وكالمها يتكرر عدة مرات ىف الليلة الواحدة مصحوبا باألحالم
،   ولعله يشبه ربة البيت الىت ما أن ينزل أوالدها اىل مدارسهم.  خصى فقط، وحلسابه الش املستمتع الرئيس بنزهة النوم
تقطع ىف  ،  ، الذى يبدأ ىف العاشرة ، مث جتلس ىف اسرتخاء أمام برنامج التليڤزيون الصباحى حىت ترتب املنزل سريعا

  . تكاسل عيدان اخلضروات إن وجدت
، بتلك  وفن، صاحب النزوات الليلية العامرة متنوعة الص املزاج بالطبع لو قارنا املخ ذلك العضو املرتف املدلل عاىل

، أو لو قارنا جهازنا العضلى مباكينات توليد الطاقة الىت تتوقف للراحة  ، الىت ال تشكو أبدا اآلالت املفكرة الدءوب
، لن   اتنا البيولوچية، ألدركنا أن هناك خلال ىف اقتصادي والصيانة لساعات حمدودة كل عدة شهور من الشغل املتواصل

  . إن عاجال أو آجال،   ، أو قل حلظة احلقيقة ، وال بد أن يأتى يوم املساءلة واحلساب يطول استمتاعنا به
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فهو اقتصاديات استهالك الكائن البشرى ،  ، والذى اقرتب بشدة موعد دفع فاتورته على أن اخلطر األكثر استعجاال
، وإن كانت  ) ىف الواليات املتحدة (كيلوسعر   ٣٣٠٠يستهلك طاقة يومية قدرها فاإلنسان ىف طعامه وشرابه .  للطاقة

، وللزيادة إىل الضعف أو أكثر ىف حالة اجملهود  هذه قابلة لالخنفاض للنصف أو أقل ىف حالة اجملهود البدىن البسيط
،  )  ساعات ٨ (ت الشغل من هذه الطاقة ىف ساعا ٠/٠ ٩٠ولو افرتضنا أن اإلنسان سوف يستهلك .  البدىن الشاق

،  وات ١٠٠، أن اإلنسان آلة ذات قدرة  ، لتوصلنا بعد حسابات بسيطة كما سبق وأشرنامتدنية  وبكفاءة عضلية 
فرغم كل ما .   على أن هذا ليس إال الوجه اهلني لقضية استهالك اإلنسان للطاقة.   تقريبا أى مثل مصباح كهربائى صغري

، ال يتجاوز   ، فاستهالك ذلك الفرد األمريكى من الطاقة اليومية كغذاء واملبتكرات ىف جماله يثار عن أزمة الغذاء وبدائله
  . إخل…، على هيئة إضاءة وحمركات وتدفئة  جزءا من أربعمائة جزء مما يستهلكه يوميا من طاقة

قدر من الطاقة كى  ١٦٠٠، فعليك أن متنحها  من هنا يبدو مدى التبذير الفادح ىف هذه اآللة اإلنسانية اجملنونة
، أن نسمع أن الطاقة البشرية املستخدمة اآلن ىف  بعد هذا لن يثري عجبنا مرة أخرى.  حتصل منها على قدر واحد منها

وأن .  منذ بداية القرن حىت اآلن ىف الواليات املتحدة ١:  ٢٠٠، قد إخنفض بنسبة  إنتاج كم ما من احلاصالت الزراعية
، بعد أن كانت متثل كل القوة تقريبا حىت  من قوة الكدح فيها ٠/٠ ٥، تساوى اليوم  البلدان املتقدمةالشغالة الزراعية ىف 
  . قرن واحد من الزمان

 ٢٠٢٥عام )  مبا فيه أشد الدول فقرا (وتقرير كان املشار إليه يتوقع أن متوسط استهالك الطاقة على مستوى العامل 
هنا ال خياجلنا شك أن هذا الرقم سوف حيسم مصري العرق البشرى .   مياسوف يكون حواىل ألف كيلو وات ساعة يو 

،   ، بيده صنع القرار أو جمرد مستشار ، إنسانا كان أم حاسوبا ىف هذا اليوم سيآتى أحدهم.  وآت ال حمالة ا، قريب يوما
، نفس  تقريبا من الطاقة احلركية سيقارن آنذاك بيننا وبني احملركات الكهربية الىت خترج.  ليوجه السؤال طاملا تفاديناه

كيلو وات ساعة   ٥ – ٢وسيقارننا باحلواسيب الىت لن يزيد استهالكها عن .   املقدار الذى تستهلكه كطاقة كهربية
؟  من نفس وحدة الطاقة باليني، وتنتج من القرارات ىف هذا اليوم الواحد ما يعادل إنتاج بشر يستهلكون بضعة  يوميا

  ! ؟ ما هذا الغباء الذى يدار به هذا الكوكب:   سيطرح فهو أما السؤال الذى
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  الفصل الرابع
  اقتصاديات األداء العقلى

  
، وحني جاء وقت احلضارة خطا  الطاووس اآلدمى بقى على األرض متخايال متباهيا بقدراته اخلارقة ملدة مليوىن عام

اآلهلة الىت تتعامل معه بنحو خمتلف عن كافة خاصة عند له حظوة ، أو على األقل أن  خطوة تالية بتصوره أنه نصف إله
ار.  األخرى املخلوقات مث ،  وبدأت احلضارة تعطيه املزيد من السيطرة على األرض وفالحتها والتحكم ىف جمارى األ

ا وثرو ابعد بضعة آالف من السنني بدأت الثورة الصناعية والتوسع ىف استكشاف بقاع املعمورة و  ا ستغالل خاما ا
  . ، وبدأ اإلنسان ىف أوج جربوته وجمده  الطبيعية
، وما زال معظم البشر ال يريدون  على أثرهابقوة ، جاءته لطمة من حيث مل حيتسب أبدا ترنح  ، فجأة لكن

م تلقوا لطمة كهذه أبدا ،   تشارلز روبرت داروينصاحب هذه اللطمة هو طالب طب إجنليزى فاشل امسه .  االعرتاف بأ
أصل   ’، لف خالهلا العامل مث عاد ليصدر كتابا امسه  كل أنواع العلوم املرموقة وقفز إىل ظهر باخرة كان امسها بيجلترك  

  . ١٨٥٩ىف عام ‘  العشائر
أى أن الرب خلق كل عشرية بيولوچية على حنو   (قبل الكتاب كان كل البشر متفقني على نظرية اخللق املستقل 

،  ، فجاء داروين ليثبت أن كل جمموعة متقاربة من الكائنات احندرت من أصل واحد ) نمستقل ومتاما كما نعرفها اآل
الذى مفعوله األساس تأكيد كل تغيري ،  ‘  االنتخاب الطبيعى ’، وخضع كل منها لقانون أمساه  وهاجرت لبيئات خمتلفة

، هذا ىف   درة تكيفية ولو أقل قليال، ويقضى على الكائنات الىت تتمتع بق طفيف ىف النوع أثبت قدرة تكيفية عالية
  . معركتها مع أندادها من أجل البقاء

أن البكترييا نفسها ما يقال له من ، وال يصدق  هذا اإلنسان الذى كان يعتقد أن كل ما ىف الكون قد خلق من أجله
س جمرد كوكب صغري من ، ولي ، وكان ال زال حىت داروين جيادل أن أرضه هى مركز الكون تعتقد ذات الشىء ىف نفسها
هذا اإلنسان صار اآلن جمرد إحدى .  ، الىت ال تعدو بدورها أن تكون نقطة تافهة من الكون بليارات الكواكب ىف جمرته

، وميكن إخضاعه لكافة طرق القياس  الىت تضم الدوسنتاريا والصرصار واحلمار حلقات التطور ىف مملكة احليوان األرضية
ا هاوالبحث الىت جترى علي   . ، بالطبع مع عدم اإلقالل من شأن متيزه النسىب باملقارنة 

حىت جاءته لطمة ثانية فادحة كانت هذه املرة من ،  ما قاله داروين - وال نقول يقتنع- هذا الطاووس مل يكد يستوعب 
كاس الشرطى ىف عام ، نظرية أمساها االنع  يرتوڤيش پاڤلوڤپإيڤان اكتشف أحد الفسيولوچيني وامسه .  روسيا القيصرية

وبسرعة انطبعت ىف الذهن اإلنساىن مرة واحدة ولألبد تلك الصورة الىت ،  وذلك مبتدئا بتجارب على الكالب.   ١٨٩٠
م هم املقصودون بذلك الكلب البائس عدمي  تناقلتها الكتب واملقاالت ، لتثري من فورها ىف نفوس كل البشر غصة أ

للتطبيق  هوبالفعل سرعان ما انتقلت التجارب بواسطته وبواسطة غري .   اكع بني قدمى ذلك العامل الروسىاحلول والقوة الر 
ندايك ر ، وضعها علماء سيكولوچيني أمثال االمريكى ثو  وخرج من جعبتها عدد من النظريات الفرعية.  على اإلنسان

وتاله سكينر الذى دقق من خالل نظريته .   لعقابالذى صاغ نظرية االرتباط عن التعلم بالتجربة واخلطأ والثواب وا
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هؤالء وجهوا اللطمة الثانية الكربى خليالء .  إخل…ثارة اإلجرائية مفاهيم كالتعزيز ومتايز االستجابات مع تكرار اإل
ار االعتقاد بأن .  ، فهو ال يعد باألساس سوى جمموعة من ردود األفعال ملا تؤثر به الطبيعة عليه اإلنسان السلوكيات وا

، بل أن إرادة اإلنسان نفسها صارت شيئا يصنع أو يدمر تبعا لظروف  ية ملهمةئاإلنسانية العظيمة هى عملية ورا
  . النشاة

، لتضئ  ، حىت جاءت بعدها النظرية املعرفية البنائية صاغت هذه النظريات مفهوما أكثر منطقية وعملية لإلنسان
الواقع أن ذلك  –، ولتعيد جزءا صغريا من كرامة الطاووس املهدرة  نظريات السابقةبعض املناطق الىت مل تتعمق فيها ال

يه العامل السويسرى صاحب هذه النظرية جان پياچركز .  جاء ىف وقت مل يعد يهتم فيه الطاووس مبوضوع الكرامة هذا
ذا التحكم-على الرغبة القوية لدى الطفل ىف التحكم  وصاغ بعبقرية تستحق الدهشة .  يطةىف البيئة احمل -أو االحساس 

حمورا ملا ميكن تسميته نظرية التعلم  -بعد بعض التفاعل مع النظريات السابقة-، أصبحت  ، نظرية جديدة للتعلم فعال
  . ، والىت ميزت ثورة مفاهيم التعليم والرتبية ىف النصف الثاىن من القرن العشرين  احلديثة

لكن عشرات القرون من احلضارة حىت نصف القرن  –تدعه يفعل ما يشاء إن احلل األمثل لرتبية الطفل أن 
، ال زالوا يذكرون   ولعل كاتب هذه السطور ومعظم قارئيه األكرب سنا.  ، مل تكن تعلمنا إال عكس هذا بالضبط العشرين

م سة حسب الطبقة هذا خبالف الضرب ىف املنزل الذى كان يزيد أو يقل عن ضرب املدر .  كيف كان مدرسوهم يضربو
، كان من اخلبل التفكري ىف  ، فقد كان هناك على األقل عقيدة  وحىت لو أمهلنا عملية الضرب.  االجتماعية للطفل

ا ، ويفهمه ما هى احلياة ، هى أن الكبري عليه مهمة أن يعلم الصغري عكسها ، وينهره عن التجارب  ، ويكسبه خربا
، حىت قدمت عاملة االجتماع األمريكية مارجاريت مييد صياغة عكسية بالغة  ظل هذا تابوها مقدسا.  غري املامونة
، بل  وأثبتت األيام ليس فقط جرأة هذا الرأى.  ‘ ن الكبار هم من يتعلمون من الصغار ىف هذا العصرإ ’:  البساطة

، يتعلم الصغار  فهمه والتأقلم معه ، وبينما جياهد الكبار ىف رعة ىف تغريهسفقد أصبح العامل شديد ال.  سعة أفقه املتناهية
، ويبدأ كل منهم ىف صياغة  ويكتسب أطفالنا بطرقهم اخلاصة خربات مل تتح لنا أبدا.  احلقائق اجلديدة بسرعة مذهلة

، أو على األقل تتهمه باحلماقة والطيش وقلة  ، حتس أنت باغرتاب حقيقى جتاهه مفهوم كامل جديد للحياة والسلوك
، ما مل يطرأ ما هو أحدث  عد سنوات قليلة يصبح هو منط احلياة والفكر والسلوك الوحيد املعتمد والسائد، لكن ب الوعى
  . منه

ا ىف شبابك وسهرت لياىل فائقة االمتاع معها ملدة  حاول أن ختترب هذه النظرية بنفسك ، فتذكر رواية كنت قد قرأ
ا.  أسبوع أو أسبوعني كاملني اااىل طفلك و  مث قم واحضرها واذهب  إجابته املرجحة ىف هذه .  طلب منه قراء

ا كفيلم مرتني األوىل بطولة فالن وفالن  ’:  اللحظة ا حولت لفيلم مصرى  ، والثانية فالن وفالن لقد شاهد ، كما أ
ا سيحبطك بعض الشىء لكن عليك أن تنظر لألمر من زاويته هو.   ‘ امسه كذا عيش ىف إنه ي.  ال شك أن رفضه لقراء

إن سيال من املعلومات واملعارف يتدفق يوميا على .  حالة من الثراء مل يتح ألمثالنا ىف مثل عمره أن حيصل على عشرها
، هذا جيعل قراءة رواية جتربة فقرية للغاية وغري مثرية وتستنفذ  ، مما تبثه وسائط االتصال احلديثة املختلفة  أخماخ كل طفل

أيضا فإن أطفالنا اكتسبوا دقة مذهلة ىف التعامل مع األشياء مل تتح ملعظم آبائهم طيلة .  مرمن العمثينا جانبا هائال 
أجربهم عليها ذلك اجلهاز اللعبة اجلديد  - نعم هذه هى الكلمة الوحيدة الصاحلة هنا-‘  أجربهم ’هذه الدقة .  أعمارهم
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، لو أردنا التعلم  ، أعظم أساتذة ممكنون لنا وبال حتيز،  ، جعلهم بال جماملة هذا وذاك.  ، احلاسوب الذى اشرتيناه هلم
أحاطتهم باملزيد من :  ، فهى أمر واحد فقط ال غري أما مهمتنا جتاههم.   منهم لوجدنا حقا الكثري والكثري هناك
  . ، دون أن نفكر أبدا ىف جتاوز حدود هذه املهمة مقومات هذا الثراء ىف املعلومات والتجربة

، أن اإلنسان قد طور استخدامات خمه بسرعة فائقة ىف  ، يوصلنا حلقيقة مفادها األطفال والتعلمهذا احلديث عن 
ا طبيعة احلياة العصرية املتغرية العقود األخرية .   ستخدامه ملخه من األصلابل أنه راح يعيد النظر ىف .  ، حبيث يواكب 

،  ومل يعد الصىب األمريكى يعنيه حفظ أمساء الواليات.  فلم يعد مثال أحد حيفظ جدول الضرب واآلالت احلاسبة متاحة
  . وهكذا…، فكل ذلك متاح بدفعة إصبع واحدة على جهازه السحرى  حىت أنه قد ال يعرف عددها أصال

لكننا لن نستطيع .  وعامة حنن ال نريد أن نتورط ىف هذا الفصل املبكر ىف مقارنات تفصيلية بني اإلنسان واآللة
فهذا هو األساس ىف أى حبث ىف جمال .  ن احلديث عن املخ البشرى وإمكاناته ونقاط قوته وضعفهالفكاك هنا م

ا من ناحية  ، ال سيما وأننا ىف مرحلة إعادة نظر شاملة ىف قدرات اإلنسان العقلية اقتصاديات األداء العقلى ، يثور 
ا ىف منافسة ، ومن نا على طريقة تفكريه القدمية ىف العقل والرتبية والتعليم مع اإلمكانات  -أو استسالم رمبا-حية يتقدم 

  .  اجلديدة لآلالت الىت بدأت حتاكى قدرته على التفكري
:  ) ٩٢مرتجم ىف سلسلة عامل املعرفة برقم  (‘  عقول املستقبل ’تايلور ىف كتابه املثري .  چىنفس املعىن يقوله چون 

‘  ، كأحد أنواع العمليات املادية ذات الطابع املركب هو وضع العقل ىف مكانه الصحيحإن ما تفعله الثورة العقلية  ’
والطريق الذى حدده هو .   ‘ اعرف نفسك ’:  مبعىن ثالث هو يقصد النصيحة اآلتية.  ) ؟ هل الحظت كلمة املادية (

  .  و فك الطلسم األخري ىف عرش الطاووسحن -ورمبا األخرية- الىت هى باألحرى اخلطوة التالية .  ما أمساه الثورة العقلية
، أى واحد من مخسني جزء من   جرام ١٤٠٠، يبلغ وزنه ىف املتوسط حواىل  هذه الثورة علمتنا أن املخ جسم هالمى

ليون خلية ب ١٤وهو يرتكب من حواىل .  ، وهى ىف الواقع أعلى نسبة بني كل أعضاء اململكة احليوانية وزن اإلنسان
ويتلقى معلوماته من أعضاء وتصل األحباث األحدث لرقم يقارب الرتيليون نيورون لدى امليالد ،  ) نيورون (عصبية 

، عرب نصف مليون ليفة عصبية  مره إليها، كما أنه يصدر أوا مليون ليفة عصبية ١٠اجلسم املختلفة عن طريق حواىل 
  . أخرى خاصة

، وعلى مدى إحكام عزل غالفها الدهىن وهذه   وتنتقل اإلشارات عرب حمور الليفة بسرعة تعتمد على مسك الليفة
مة نقل ، مه ويوكل للنوع األول البطئ من األلياف.  سنتيمرتات ىف الثانية ومائىت مرت ىف الثانية ١٠السرعة ترتاوح ما بني 
مجيع .  مهمة نقل رسائل األمل الفجائى اخلطرية‘  فائقة التوصيل ’، وللنوع الثاىن من األعصاب  اآلالم املزمنة أو اخلفيفة

ا ىف املخ ففى الرسائل البسيطة ال يستغرق هذا أجزاء من ألف من .  ، وهذا بدوره يستغرق وقتا هذه الرسائل تفك شفر
ذا االستجابة املباشرة للرسالة لرسائل البصرية لبعض ثوان، وقد يصل ىف بعض ا الثانية ، وليس عملية التفكري  ، ويقصد 

، جيعل ظاهريا املخ جهازا   very agglomeratedوهذا الرتكيب فائق الكثافة والتلملم .   والتحليل الواعى بطبيعة احلال
  . مبهرا حقا من الناحية االقتصادية
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، على نفس  م ىف األداء الفعلى سوى أداء بالغ للعجز والقصور إذا ما قارناه بنظم أخرىعلى أن اجلهاز املعقد ال يقد
، لإلجراء  ، يستطيع إذا كان له نفس هذا العدد من اخلاليا با يعمل بأشباه املوصالتو حاسفال شك أن .  درجة التعقيد

processing أجنزه كل البشر طوال تارخيهم، أن ينجز ىف ملح البصر أشغاال عقلية تفوق كل ما   والذاكرة  .  
املخ يبدو ظاهريا كجهاز معقد مكثف صغري احلجم فائق الدقة من حيث التكوين لكن نواجته ال :  بصياغة أخرى

ائيا مع براعته التكوينية هذه أو مبعىن آخر ما سر  ’بل ‘  ؟ ما سر اقتصادية املخ ’السؤال احلقيقى ليس إن :  تتناسب 
  . ‘ ؟ خعدم اقتصادية امل

،  ، وإن كنا نستطيع فقط وصف املشكلة بصورة أوضح ىف الواقع أن أحدا ال ميلك إجابة شافية هلذا السؤال األخري
  . ليس أكثر من هذا

واملخ يقوم بإجراء البيانات .  ، ويقع ىف قلب املخ خيتص بعملية التفكري الواعى مركز يسمى ڤرينيك نسبة إىل مكتشفه
وهذا يشبه مبدأ ڤون نيومان صاحب أول وحدة .  يتم إجراء بيان واحد ىف اللحظة الواحدة، أى  بأسلوب متعاقب

.  مع هذا فابطأ حاسوب يستطيع التوصل للنتائج بسرعة تفوق البشر مبراحل هائلة.   ) حاسوب  (إجراء مركزية آلية 
،  فأنت حني تفكر ىف حل مشكلة ما.  اعتادوا التفكري بنفس السرعة الىت يتكلمون ا، هو أن البشر  السر احملتمل هنا

وال يفرق شيئا من حيث السرعة إن ،  ال يعدو األمر إال أن حتدث نفسك باألسئلة واإلجابات واالحتماالت املختلفة
، لعدة  ىف كل األحوال حتتاج معظم املشاكل الصعبة نسبيا.  ، أو استغرقت ىف التفكري ىف صمت فكرت بصوت عال
، بتشريح وفسيولوچبا  لكن هل ترتبط هذه احلدود العقلية املتواضعة جدا.   أيام من التفكري املتواصلساعات ورمبا عدة 

، أن املخ هو تكيف  ، لكن االجابة املتوقعة باملنطق الدارويىن  ؟ رمبا ال زالت األحباث قاصرة ىف هذا اجملال م الأاملخ 
  . مضبوط جدا هلذا النوع من التفكري البطئ

، بل هو وحدات ختزين  ن املخ ليس وحدة إجراء مركزية مزودة بذاكرة شبه ثابتة للحركة وردود األفعال فقط، فا ثانيا
بليون  ٥٠٠أى حنو   (، مبليون بليون حرف  وتقدر ذاكرة املخ احلرة اخلاصة بالذكريات واملعلومات واملعارف.  حر أيضا

؟ بالتأكيد أنه لشىء مذهل أن  دى أم غري اقتصادىهل هو اقتصا:   مب تصف هذا الرقم الفلكى.  ) صفحة كتاب
، بينما ال متتلك مثله من  ، ميلكه كل إنسان توجد كل تلك القدرة التخزينية ىف جسم ال يزيد عن حجم حبة الربقوق

مونة لكن الكارثة أن هذه الذاكرة نادرا ما تبدو مرتبة أو مض.  احلواسيب إال ما يبلغ مثنها عدة ماليني من الدوالرات
م.  االستعادة وقلة نادرة هى الىت .  فالسمة العامة لذاكرة البشر أية طرق ذاتية مضمونة أو سهلة للتحكم ىف ذاكر

، أصحاب أبرع تطويع ممكن  تستطيع ذلك وعلى نطاق حمدود للغاية كما أو كيفا كالصبية الذين حيفظون القرآن مثال
  .  للذاكرة

، تلقائيا خالل  ، الىت ميسح كل ما فيها األول هو الذاكرة املباشرة:   نقسم لقسمنين ذاكرة اإلنسان تإتقول األحباث 
، أو تستطيع تذكر  وهذه ختتص مثال بتفاصيل الصور الواقعة حلظيا على شبكية العني.  ، ومن مث يفقد إىل األبد دقائق

القسم الثاىن هو .  فون ضربته منذ دقيقة، أو على أقصى تقدير ميكنها تذكر آخر رقم تلي آخر مجلة حوار تسمعها األذن
،  ، قبل أن تدركه عملية املسح إىل هذا القسم تنتقل بعض املعلومات من الذاكرة قصرية األجل.  الذاكرة طويلة األجل

املرة ، فالنسيان ال يعىن له ب ، وهذا أمر ال عالقة له بظاهرة النسيان نعم يستقر ىف أمان.   وهنا يستقر إىل األبد ىف أمان
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ا منها ضياع أية معلومات من الذاكرة طويل األجل وهناك على سبيل املثال .  ، بل هو فقط جمرد صعوبة ما ىف استعاد
، أو نتيجة  النسيان قد ينجم أيضا بسبب حادث ارجتاج ضخم ىف املخ.   طرق كهربية إلطالق تلك الذكريات املخزونة

، هنا فقط  ، قد يستمر هذا حىت ميوت الشخص ان لفقدان مؤقت للذاكرة، هذا األمران مثال يؤدي صدمة عصبية هائلة
وهذه .   ، ألننا كما قلنا كل شىء خمزون جيدا بطريقة كهروكيميائية غري قابلة للمسح ميكن أن نسميه فقدانا دائما

داخله فما زال  ، أما ب قد قطعو احلوادث جتعل األمر يبدو كما لو أن أحد األسالك اخلارجة من وحدة ختزين احلاس
  . ، وكل املطلوب هو إعادة توصيل ذلك السلك سليما كما هو

ا أبسط من أن متثل احلقيقة كما أن بعض العلماء يريدون تدقيق تلك النظرية ، فيتصورون وجود  ، الىت يعتقدون أ
تنتقل أن ، بعدها إما  مثال، يوم أو بضعة أيام  ، ختتزن فيها بعض املعلومات ألجل متوسط ، ذاكرة وسيطة ذاكرة ثالثة

ائيا ماذا حدث ىف عيد ميالدك .  إىل الذاكرة الدائمة أو أن متسح متاما والقضية معقدة ىف الواقع فأنت مثال ال تتذكر 
ستعادة ا، ومع إثارة كهربية قد تستطيع   لكن مع بعض االثارة الفكرية قد تستعيد بعض الوقائع.  قبل عشر سنوات

،   ، لذا فإن الذاكرة املتوسطة األرجح أن هذا مستحيل.  مهما كانت الوسيلة ىءستعادة كل شاميكنك ، لكن هل  املزيد
فأنت طوال االسبوع التاىل لذلك العيد ميالد كان ىف إمكانك تذكر ىف أى أيام األسبوع كان .  قد حتل بعضا من اللغز

ثارة الكهربية للمخ قد تأتى ، فاإل رمبا نعم.   ئمةختزنت كل هذه املعلومات ىف الذاكرة الداافهل .   ذلك االحتفال
، لكن شبه املؤكد ىف هذا الصدد  القضية مل حتسم بعد.   ، وتكون ضاعت إىل األبد ، ورمبا ال بتفاصيل من هذا النوع

، بل وأضخم من   أن ضياع املعلومات ليس سببه ضيق الذاكرة أو حدودها القصوى فاملخ البشرى حيتوى ذاكرة ضخمة
  .  تكون اقتصادية أن

.  ، أبرزها عدم وجود نظام دقيق لتبادل البيانات بني البشر  هناك جوانب قصور أخرى ىف النظام املعلوماتى لإلنسان
لغة احلياة  ’:  ) ‘ اللغة العربية واحلاسوب  ’:  نبيل على.  حسب د (، هى  ، هى وسيلتهم األساس فاللغات الطبيعية

وسوف يعلق .  ‘  ، وانفعاالت  وتنغيم،   ، ونرب ، وحتوير ، وحذف ، ولبس ونقص،  خطأنفها من تاليومية بكل ما يك
كما أنه سيتذكر هذا لدى مساعه .  ، بتذكر مواقف طريفة تسبب فيها اللبس اللغوى أحيانا أى منا على هذا التعريف

حكما بالغ القسوة ال )  ‘ ىالنوع البشر  ’ىف  (ولألسف يعطى فارب .  إخل…ألول نكتة تعتمد على مغالطة كالمية 
إن كل   ’:  كما يقول.   ‘ غري موضوعى بطبعه ’كل شىء ىف اإلنسان يقتصر على كفاءة تبادل البيانات إنسانيا بل أن  

ومن الواضح أن .   حتياجاته وحوافزه وتوقعاته الثقافيةاإنسان خيلط مع األحداث احلسية خرباته اخلاصة وشخصيته و 
، تتطابق وتنسجم مع توقعاته الثقافية  ا البشر االنطباعات الىت تنهال عليهم من حواسهمفسر الطرق املتعددة الىت ي

لذا فهناك بون شاسع بني .  ، بل ونرى ما نعتقده أيضا رىنال نكتفى بأن نعتقد مبا إننا .  وشخصيات األفراد اخلاصة
.   ) باستخدام حواسهم ىف فهمه (امل كما يعرفه الناس ، والع ) كما جترده وتقيسه أجهزة علم الفيزياء (العامل احلقيقى 

األوىل أنه ميكن للحوادث أن تؤثر ىف احلواس دون أن تالحظ :  وهذا الفارق يستند إىل ثالث حقائق واقعية واضحة
رتددات األصوات العالية أو املنخفضة ال (أن حوادث متعددة تقع خارج نطاق احلواس اجملردة :   والثانية.  لسبب أو آلخر

، أن الناس ال يعقلون على   والثالثة.  )  معظم الطيف الكهرومغناطيسى –الكائنات الدقيقة الىت متأل سطح كل جسم  –
، أو تضيف إليها أو  ، إذ كثريا ما تغفل العينان بعضا من مالمح اجلسم املرئى حنو كامل احلادثة الىت تتجلى للحواس
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ذا يتولد خداع البصرى ، وهو يتجولون ىف أرجاء بيئتهم  ل هذا تبدو ثقة بىن البشر الزائدة بأنفسهملك.  تشوهها و
م على تفسري .  نظرا لقلة املعلومات عن البيئة الىت تصل أدمغتهم عن طريق حواسهم،   غريبة سر هذا بالطبع هو قدر

  .  ‘ ، األمر الذى يسمى باإلدراك ، أى ترمجة املؤثرات احلسية تلك املعلومات
منها ما أشرنا إليه من قبل عن امليكروسكوپات ودقة سطوح .   لمات البليغة املوجزة تثري أكثر من قضيةهذه الك

كما تثري قضية دقة األبعاد فالتجاوز املتوقع ىف .  ، الىت يصعب االعتداد برأى اإلنسان فيها ختبارات الشروخاالصناعة و 
، ال يصح أن تنتظر أن يكون أقل  )  ليمرتات أو بالكيلومرتاتسواء كان بامليل (خطأ اإلنسان ىف تقدير أى بعد طوىل 

 ١٠٠٠٠بينما ىف أجهزة الصناعة حمددات لألبعاد تستطيع قياس أجزاء من .  من القيمة احلقيقية للطول ٠/٠ ١٠من 
ينه الطبيعى وبالتأكيد املرجع ىف هذا لفوارق الشخصية ولعدم وجود ما يساعده ىف تكو .  ، ورمبا أدق جزء من امليلليمرت

، وكلها قد يرتتب عليها سوء  ندفاع واالنفعالأيضا تلك الكلمات تثري قضايا العاطفة واال.  على حتديد األبعاد بدقة
، فيما عدا  فاإلنسان عاش عمره كله يتعامل مع املعنويات.   وباملثل ال ميكن جتاهل البعد التارخيى للمشكلة.  التقدير

  . رقام تغزو لغة كالمه تدرجيياالعقود االخرية حيث بدأت األ
حيود الضوء ،  ، التعامد ، التوازى فاخلداع البصرى يشمل السراب.  أيضا تشري تلك الكلمات لقضية تضليل احلواس

كذلك ما قلناه .  ، بل أيضا غري دقيقتني أو حامستني ، ليستا فقط حاستني ضعيفتني كما أن الشم والتذوق.  إخل…
كل ما ال يريد ‘   يفلرت ’فاملخ .   ، أال وهى االنتقاء وإن أضفنا هنا خاصية فريدة.  درات السمع، أو ق عن دقة اللمس

، وجرب االستماع لشريط قمت بتسجيله  ، ويركز فقط على املوضوع الذى يريده املستمع اإلنسان مساعه ىف اخللفية
، وتتعجب   األحداث األخرى والضوضاء، ساعتها ستكتشف كم كانت الغرفة حافلة ب حملادثة بينك وبني شخص آخر
، لكنها من جديد قصة   وهذا من وجهة نظر ما ميكن أن نسميه إهدار معلوماتى مبذر.  كيف مل تلحظ ذلك ىف حينه

  . اإلجراء االحادى للبيانات ىف املخ
 - بوعى وبغري وعى سواء بسواء-فاإلنسان .  أوسع من جمرد تضليل احلواس غري املقصود ولع اإلنسان باألوهام قضية

، وكل رجل يتداعى أمام أى كلمة مديح ىف   كل امرأة تتداعى أمام أية كلمة مديح ىف مجاهلا.  مولع بطبعه باألكاذيب
ن طبيعته الفرح بتلك املكاسب أكثر ، وأن م من ذلك أيضا أن يرى اإلنسان املكاسب أكثر مما يرى اخلسائر.   أى شىء

ختيل أنك تشرتى سلعة فتختار األرخص وتفرح بتوفري جنيه أو جنيهني وكأنك  (من تقدير الثمن الذى دفعه فيها 
، أو ضارة بصحتك  ، أو متلفة للجهاز املستخدمة فيه ، وال ترى أن هذه السلعة عمرها قصري انتصرت ىف معركة حربية

كما أن مساومة البائع على السعر تفقدك على اجملرى البعيد .  إخل…فتكلفك أموال عالج طائلة على اجملرى البعيد 
ىف هذا السياق ستجد أيضا على سبيل املثال أن إدمان العقاقري يعطى .  ) نصائحه وتعاطفه واحتمال إفادته لك يوما

واإلدمان فعل تكيفى .  ه املهينة كإنسان، ويرحيه من مواجهة وضعيت بدوره اإلنسان ذات الشعور بالتغييب والسمو
، وألنه على  ، لفعله التكيفى الناجح من ناحية ، بل رمبا جيب علينا تشجيعه ورفع كافة احملاظري القانونية احلالية عنه جيد

  .  ع قوة، ومن مث يزيد اجملتم اجملرى البعيد خيلص باملوت السريع اجملتمع من ضعاف العقول وحمدودى القدرة على التكيف
ا اإلنسان إطالقا هى اخلرافة امليتافيزيائية منذ فجر الوعى عنده اخرتع األديان .  على أن أجنح األكاذيب الىت ولع 

،  أوهم نفسه أن له روحا.   ، ليوهم نفسه بأن شىء أرقى من احلشرات الىت ينتهى وجودها عندما تدهس واخرتع اآلهلة
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ا باقية خملدة كما ‘  خلقه الرب على صورته ومثاله ’كل الكائنات األخرى بكونه الكائن الذى ، وأنه ينأى عن   وأ
موت  ’، ومن مث قطاع ال يستهان به من البشر شعار  صحيح أن أعلن معظم الفالسفة.   يقول الكتاب املقدس

أى ال يستغىن عن الدين  (قاعديا وبطبعه  superstitious، لكن ال يزال من األصح اعتبار اإلنسان كائنا تطرييا  ‘ اإلله
  . ، وأنه ليس حبال كائنا عاقال حقيقيا ) والغيب واخلرافة لرفع شأن ذاته

، ال سيما  ، حمل اختالف بل وصراع مدارس متعددة قضية شائكة،  أيضا الذكاء اإلنساىن رأس كل قدراته العقلية
عة من القدرات يهدف كل منها للقيام بعمليات عقلية واملتفق عليه لدى الغالبية أنه جممو .  فيما يتعلق بدور الوراثة فيه

ن الذكاء بدوره إذا املعىن يسهل القول .  ) ‘  عقول املستقبل ’:   تايلور (من مواد جمردة أو لفظية أو رمزية أو عينية 
الىت متكن  ، وخيرج منها باستنتاجات ويكتشف العالقات ، يسرع ويدقق االستجابة للمعلومات اخلارجة ميكانيزم تكيفى

هو املؤهل  - ال الشغل اليدوى-ذكاء الواليوم أصبح .  أو تساعد اإلنسان على الفهم والبقاء وحل املشاكل وتنمية حياته
، وهو القدرة على اإلتيان باجلديد  ويوازى الذكاء اإلنساىن توأم آخر هو اإلبداع.  األول لنجاح اإلنسان ىف احلياة

ومع اكتشاف .  ، تكاد أن تصال اليوم للحدود القصوى لكن هاتني القدرتني العقليتني.  واخلروج عن احللول التقليدية
ما .  ، مبا هلا من سرعة ودقة فائقتني كما قلنا مفردات ميكانيزمات وأسرار كل منهما سيمكن برجمة احلواسيب اآللية 

؟  بو قة تفكري العباقرة إىل سطور للحاس، وأمكن ترمجة طري  ماذا لو اجنلى الغموض األسطورى للعبقرية:  مبعىن آخر
  . ، تفصيال مرة أخرى ىف مواقع تالية من الكتاب ال شك أننا سنناقش كل موضوع الذكاء واإلبداع…
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  خامس الفصل ال

  اقتصاديات األداء النفسى
  

لثة الىت صفعت الطاووس اآلدمى جاءت من الصدمة الثا
هذا الذى أمجلت .  سيجموند فرويدعامل النفس النمساوى 

، أن الكائن اإلنساىن ما  كتبه ونظرياته فكرة جوهرية خميفة
هو إال كتلة من الغرائز البدائية وحتديدا غريزتى اجلنس 

إن حياتنا مسرية التزاما بقوى جمهولة ال سبيل  ’، أو   والقتل
وحسب إحدى الصياغات املوجزة .  ‘ ىل التحكم فيهاإ

الال شعور أشبه بكتلة من النشاط الغريزى ىف  ’لنظريته فإن 
النفاذ اىل :  حالة حركة دائبة وغليان تستهدف أمرين فقط

إن الال شعور ال .  واإلشباع النشط)  التنفيس (الشعور 
ئما أبدا ، وهو متمرد دا يعرف قواعد األخالق واملنطق والزمان

، وهو املمثل للقوى األولية غري  وال يستسلم للكبت
، احلياة  والعدوان ، اجلنس الشخصية للخلق والتدمري

وقانونه الوحيد هو البحث عن اللذة من خالل .   واملوت
  . ‘ نكار الغريزةإشباع الغريزى وجتنب األمل املتمثل ىف اإل

ء الىت ترى وأفكار فرويد تتوافق ىف جمملها مع سياق اآلرا
إن احلضارة مل  ’:  وله عبارة مشهورة ىف هذا الصدد.  احلضارة احلديثة ليست باجملال الطبيعى األصلى لتكيف اإلنسان

، إال كمجرد اختبار صعب   على أنه ال ينظر للحضارة ىف هذا.  ‘  تتح لنا ىف النهاية إال ما ال طاقة لإلنسان بتحمله
وجه خطابا مفتوحا للعامل الكبري وداعية السالم األشهر  ١٩٣٢وىف عام .  رها شرافجر ىف اإلنسان أحط غرائزه وأكث

ا ترتكز على أساس بيولوچى مكني طبيعيا متاما اإىن أخاهلا أمر :  احلرب ’:   ، قال فيه آنذاك ألربت أينستاين ، ومن  ، إ
ا غريزة الكراهية والتدمري.  مث لن يتسىن لنا جتنبها إال بشق األنفس ، الىت تقابل جهود جتار احلرب ىف منتصف  األصيلة إ

لقد رأى فرويد أن .  ‘ حنن عصبة من القتلة ’:  ببساطة كاملة‘  هاوئاحلضارة ومسا ’أو كما قال ىف كتاب ‘   الطريق
  . ‘ عدوانيا بطبعه ’إمنا ‘  ليس خريا بطبعه ’الطاووس اآلدمى حبروبه وعنفه وساديته ومازوكيته 

، وهو أنه مل يكن علما  والسبب ىف هذا بسيط.  الم فرويد مل يعد مقبوال اليوم من الناحية العلميةعلى أن أغلب ك
فالرجل من البداية كان يعلم متاما أنه ال يقدم .   لكن هذا ال يقلل شيئا من فداحة اللطمة الىت تلقتها البشرية.  أصال

ودائما ما يذكر هذا بشجاعة .  يولوچيا املخ ىف أيامهنظرية مبينة على أصول علمية بسبب التخلف النسىب لعلم فس
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، وبالطبع كان األمر سيختلف كثريا لو حاول  ‘ ما وراء علم النفس ’، ويسمى كل جمال عمله  وأمانة تستحق احلسد
  .  ‘ علم النفس ’تسميته 

م، ليس ىف جمال العلم كما حيب ناقدوه أن حيصروه وي لقد كان فرويد عقلية عبقرية نادرة ، لكنه  طلقون عليه نريا
،  فهو بال أى معلومات يقينية عن تشريح وفسيولوچيا املخ.  ، التأمل بالغ العلم والذكاء  عقلية عبقرية ىف جمال التأمل

متاما لو .  رأى حمصلتها وراح يشبهه مبيكانيزم ختيلى يصنع نفس الشىء.  راح يصف بنفاذ مكونات السلوك البشرى
، ورحت تتخيل امليكانيزم الداخلى الذى ميكن أن ينتج  و لعبة صغرية تنتج عددا من احلركات املعينةأعطاك أحدهم آلة أ

، وهذا سينتج تأكيدا  ن امليكانيزم الداخلى كذا وكذاو رمبا يك ’:  ستقول ساعتها متاما على طريقة فرويد.   هذه احلركات
  . ‘ فس امليكانيزم املوجود فعال بالداخل، لكن ما أقوله ليس من احملتوم أن يكون هو ن هذا األداء

، وخلضوعه لسلسلة غري منتهية من الال منطق والعشوائية واالندفاع والعناد   لقد أفادنا ىف أن نبهنا ملخرجات سلوكنا
  . والتعصب

وهو حافل بالعيوب والنواقص فيمن .  ، هو لسوء احلظ أضعف حلقات تكوينه مجيعا إن األداء النفسى لإلنسان
  . ، على حد سواء تربهم أصحاء أو مرضىنع

لكن حاجة .  وكالمها مهم بالطبع للتكيف اإلنساىن.  املتمثل ىف الفرح واحلزن‘  الصحى البسيط ’يبدأ هذا بالشعور 
، هى ىف نفس الوقت دليل على عدم قدرته على أن يكون موضوعيا  اإلنسان االضطرارية هلما من أجل التكيف

، أو ال يفكرون إال  غريبا باملرة أن يكون البعض من إناس البالد املتقدمة بال هذه املشاعر تقريبا من مث ليس.  بالكامل
م جنحوا ىف السمو سلوكيا فوق مستوى األداء النفسى .  بعقوهلم فقط بالطبع يعتقد أولئك ىف قرارة أنفسهم أ

  . العادى بنواقصه املختلفة‘  اإلنساىن ’
، فيكون الناتج هو الغضب اجلامح أو العداء للمجتمع أو العنف  أو يتطرف ىف هذا السلوك واإلنسان كثريا ما يبالغ

يار أو ىف الفرح حلد التهور أو الرغبة ىف التدمري ، بال تعقل أو مع  ، أو ىف الثقة بالنفس ، أو قد يفرط ىف احلزن حلد اال
، أو من أشياء ومهية   ) قلق املوت (أو من املوت ،  )  القلق  (أيضا قد يبالغ ىف خوفه من املستقبل .  االستهانة باجملتمع

  . ) ارانوياپال (أو االحساس بالضطهاد والتميز معا ،  ) الوساوس  (، أو يبالغ ىف الشك ىف اآلخرين  ) الفوبيا (
ثل إما وهذا يتم.  من هنا يأتى الكبت الفرويدى.  واإلنسان على العكس من هذا قد يكبح سلوكياته أكثر مما جيب

:  أو بالطبع الذروة،  ىف اخلجل الزائد أو االنعزالية أو االكتئاب أو انفصام الشخصية أو األمراض النفسية اجلنسية
  .  االنتحار

ويبدو .  ، هو الغريزة الىت تبدو مستعصية على الرتويض ، ما زال رغم وجود آالف املفكرين واألنبياء وغريهم  واجلنس
كتشف أنه مل يكتشف إمكانات املتعة ا ،  لعقدين األخريين ما مل يتصوره خالل مليوىن عمرهكتشف خالل اا أن اإلنسان 

، مل يثبت اإلنسان إال عزمية ال تلني ىف البحث عن  عوام القصرية للثورة اجلنسيةعلى مدى األ.  اجلنسية بالقدر الكاىف
، عن عشرات األدوات  ، وألول مرة ه الثورةعلى األقل أسفرت هذ.  أفكار جديدة للمتعة احلسية والتحرر والغرابة

  . ، مما يشرتيها الناس حبثا عن جتارب جديدة ىف هذا اجملال والوسائط التقنية املصطنعة
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، فيمثل مبفرده ركنا  ) أو السوى طبعا من منظور أصحابه( ، أما اجلنس غري السوى  هذا عما يسمى باجلنس السوى
، واإلثارة بأشياء غري  منه العالقات املثلية مع نفس اجلنس.  النفسية -األمراضوأحيانا - املشكالت ضخما ىف مكتبة 

، أو املمارسة مع احليوانات  ) ترانسفيسيتزم (، أو املولع باملالبس الداخلية للجنس اآلخر  ) شيزميفيت (حية 
، أو الرغبة ىف   ) اكسيپشينيزم  ( ، أو الرغبة ىف عرض األعضاء ) بيدوفيليا (، أو املمارسة مع األطفال  ) زووفيليا (

، أو  ) املازوكية (، أو الرغبة ىف تعذيب النفس من أجل الوصول لإلثارة  ) ڤوييزم  (التلصص على اجلنس اآلخر وهو عار 
  . ، وغريها ، أو اإلحساس املرضى بالعجز ) السادية (الرغبة ىف تعذيب الطرف اآلخر من أجل الوصول لإلثارة 

، ىف ختفيض فداحة النظرة هلذه السلوكيات كأمراض إذ صار املبدأ اليوم ىف أغلب  ثورة اجلنسية نسبياورمبا أسهمت ال
وعلى أية حال اعتقد أن الفيصل ىف كل هذا .  ، أن كل ما حيقق االثارة واملتعة هو شىء صحى ومطلوب  بقاع األرض

، الىت صارت تتطلب أقصى قدر من املوضوعية  ، قدرة اإلنسان على فصل حياته اجلنسية عن حياته العملية  أو ذاك
، هذا من أجل  وله بعد ساعات الشغل أن يقدم على كل ما يراه مناسبا ويقتنع به.  والتجرد من املشاعر والغرائز

  . ستقراره النفسى والعاطفى الذى هو حتمية تكيفية ال مفر منهاا
أرسطو صنف البشر .  ، هو ضبط النفس  اإلنساىن ككل، فان الشعار األمثل حاليا للسلوك  على حنو أكثر عمومية

كذلك صنف الشعوب حلضارية وغري حضارية طبقا لسيطرة العقل على  ، لثالث طبقات طبقا ملوقفهم من الغريزة
واجملتمع يدعو مدمىن .  ، شخصا مسكينا بائسا فاشال واجملتمع يرى ىف اإلنسان اخلاضع لغرائزه.  االنفعال لديها

.  لكنهم يالقون مصاعب رهيبة قبل أن يكبحوا مجاح أنفسهم.   قالع عنهاخلمور والعقاقري املختلفة لإلالتدخني وا
بل إن هناك من يقول أن .  والسيدات البدينات يقابلن نفس الصعوبة إذا طلب منهن االقالع عن تناول بعض األطعمة

، جتعله خيشى احلرمان   عصور ما قبل التاريخعبة ىف ظروف احلياة املر ارثة من و لدى اإلنسان رغبة ال شعورية دفينة مت
واملعلوم أنه حىت عقود قليلة مضت  .  ولعل هلذا السبب توارثنا كل ما تكتظ به أجسادنا من خاليا دهنية.  ويقاومه

  . كانت املرأة البدينة رمزا للرفاه والوفرة ىف كل مكان ىف العامل تقريبا

 

Under-damped 
Vibration System   

Over-damped Vibration 
System   

Critical-damped 
Vibration System 

، فقد جند من املفيد أن نستعري  ، ألمناط سياسية ولو أردنا أن نصنف السلوك اإلنساىن النفسى السوى وشبه السوى 
منحنيات ثالثة معروفة جدا ىف علوم هندسة االهتزاز سواء امليكانية أو الكهربية ولتبسيطها ندعو القارئ لتخيل بندول 

أن مث عليك .  ، والىت ميثلها اخلط األفقى ىف املنحىن األول نقطة إتزانه ، إنه يتحرك جيئة وذهابا حول يهتز ىف اهلواء
ما .  ، مث أبعدته عن نقطة إتزانه أنك غمرت هذا البندول ىف سائل عاىل اللزوجة كزيت حمركات السيارات الكثيفتتخيل 

-Underالنظام األول يسمى .  ، وال يصل بالضبط لنقطة اإلتزان إال بعد فرتة سيحدث أنه سيتحرك ببطء شديد
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damped Vibration System   والنظام الثاىن ،Over-damped Vibration System   . وال شك أن بني
، وال متناهية الضخامة كزيت  ء، ال تكون فيه اللزوجة متناهية ىف الصغر كما اهلوا النظامني يقع نظام ثالث وسيط

ىف هذه احلالة سيتحرك .  كاملاء أو الكحول أو زيت الطعام، ولتكن مثال سائل خفيف متوسط اللزوجة    احملركات
، وهذه  ، لكن دون أن يتجاوزها ليصنع ذبذبة ىف اإلجتاهني البندول جتاه نقطة إتزانه بسرعة أكرب جدا من احلالة الثانية

  .  Critical-damped Vibration Systemتسمى ىف اهلندسة 
إنه اإلنسان  –، الذى يندم ويغري إجتاهه سريعا  ، املتسرع و اإلنسان املتقلب، ه السلوك النفسى املناظر للحالة األوىل

زامى املقهور أما السلوك املناظر للحالة الثانية فهو اإلنسان اال.  ، املتطرف ىف انفعاالته وسلوكياته العاطفى نطوائى اال
أما النظام الثالث فال ميثله سوى السلوك اإلنساىن .  ، واملقاوم للتغيري والتعلم والتفاعل مع اآلخرين داخليا أو خارجيا
.  ، كذا ال يضعها جامدة بال حركة ، وال يدعها تتطرف ميينا أو يسارا ، الذى يصحح نفسه أوال بأول شديد املوضوعية

ما ، بقدر  ، وال يتمحك ىف احلديث عن األخطاء والتربيرات إنه اإلنسان الذى يعرف هدفه جيدا ويتحرك جتاهه حبسم
إن هذا النمط السلوكى يشبه بالضبط البندول إذا وضع ىف .   يصححها ويستوعبها سريعا ويواصل االنطالق حنو هدفه

  .  ، ىف نفس الوقت الذى حيميه من التذبذب واالرجتاج ، ال يعوق حركته جدا وسط مناسب
ال يقارن الفاقد الزمىن فيه بأى من و .  ، هو النموذج االقتصادى احلقيقى ىف السلوك اإلنساىن هذا النموذج األخري

لكنهما .  ، وال يصالن للهدف إال بعد وقت طويل ، اللذين يسلكان طرقا متعرجة أو أخرى وعرة النظامني اآلخرين
  . ، مبا فيه من ال اقتصادية وفواقد مريعة أحيانا لألسف مها ما ميثالن حىت اليوم أغلب السلوك النفسى للبشر

ذلك املرض الذى .  ، قبل احلديث عن مرض كل األمراض النفسية املعاصرة  ننهى هذا الفصل ، أن ال الواجب هنا
، أشهر  ١٩٧٠‘  صدمة املستقبل ’، هو كتاب  دافعا وراء جتلى إبداعى استثنائى من نوعه -حلسن احلظ- كان 

‘  صدمة املستقيل ’ها صار بني ليلة وضحا.   مؤلفات الكاتب املستقبلى األمريكى املوهوب متسع األفق ألڤني توفلر
وأسهم على حنو خالق ىف باع ماليني النسخ ،  ، بني كافة البحوث االجتماعية واإلنسانية املستقبلية كالسية عظمى

وتوصل بناء على .  على حقيقة العصر الذى يعيشونه وحقيقة مشكلتهم معه -أو من شاء منهم- تفتيح عيون الناس 
ىف العصر رغم كل ما حيفل به من اندثار للعواطف والروابط والدفء واالستقرار  أن ال عيب:   ذلك حلقيقة مدهشة

، ال أن  ، وعلينا أن نعاجل أنفسنا ‘ صدمة املستقبل ’لكننا ببساطة مصابون مبرض امسه .  النفسى واألسرى واالجتماعى
، أفاض توفلر ىف وصف مساته   عه، ومن مث طرق تكيفنا اجلديدة احملتملة م وحىت نفهم طبيعة العصر.  نعيب زماننا

، تسارع التغيري ىف كافة جماالت   أوال:  ونلخصها فيما يلى -حسب تسميته هوالصناعة -أى عصر ما بعد-األساس 
، أو بينه  كنه أو أصدقائه، الزوالية أى قصر زمن العالقات بني اإلنسان واألشياء أو بينه وبني عمله أو مس ثانيا.  احلياة

، أو حىت بالتاىل بينه وبني معتقداته الشخصية الىت عليه التخلى عنها وإحالل اجلديد  وبني السباك الذى يصلح الصنبور
والتوظيف  (‘  خربة الزمن ’و‘  الزواج األبدى ’و‘  أصدقاء العمر ’و‘  بيت العائلة  ’هذه مجيعا حلت حمل .  حملها

أمناط  - إن مل يكن كل-، أن هناك ثورة علمية تغري املتعدد من  ثالثا.  ) ىت نوقشت ىف مواضع أخرى، ال مدى احلياة
ندسة الچيينية ونقل األعضاء وانتهاء مبؤسسات اخلدمات األسرية وعشرات اهل، بدءا من   ومفاهيم وتقنيات حياتنا

، أن مث  رابعا.  دا عن إنتاج املزيد ىف كل جمال، وأن الثورة العلمية لن تكف أب املؤسسات واملخرتعات بني هذه وتلك
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، أو يوقعه   حتديد مسار حياته العام أو اليومى كما حيلو له -ورمبا يفرض عليه- ، ميكنه من  فائض اختيار أمام اإلنسان
  . ، الذى مل يكن لرييده ىف املقابل ىف مأزق احلرية والتمزق

إننا نستطيع أن نعرف صدمة  ’:  ، يأتى توفلر بالتعريف التاىل ، ومل يبق من الكتاب سوى ربعه األخري وأخريا
ا احملنة البدنية والنفسية ، وعمليات صنع القرار ىف  ، الىت تنجم عن حتميل كل من نظم التكيف البدىن املستقبل بأ

  .  ‘ نبيهصدمة املستقبل هى االستجابة البشرية لفرط الت:  وبصيغة أكثر بساطة.  الكائن البشرى فوق طاقتها
إن الفرضية الىت يطرحها هذا الكتاب هى أن مثة حدودا قابلة لالكتشاف  ’:   مباشرة هلذا يقولالسابقة وىف الفقرة 

اية.  لكمية التغيري الىت يستطيع أن ميتصها الكائن البشرى ، دون تعيني  وأننا إذا حبثنا عن التغيري املتسارع إىل ما ال 
م إىل تلك احلالة الغريبة الىت امسيتها صدمة املستقبلهلذه احلدود البالغة بالوصو    . ‘ ل 

، إن مل يكن لكل إنسان عام يسعى لفهم  ، ملعظم باحثى املستقبل لقد أصبح ذلك الكتاب دستورا معلنا أو خفيا
صدمة  ’لقد أوجز .  ، بدال من نعى احلظ والرتحم على املاضى السعيد ، ولسلوك طريق التقدم والنجاح فيه العصر

، وقد أثبت كل اخرتاع   )  اقتصادية أدائهما نسميه هنا ومن مث بالتاىل  (معظم متاعب اإلنسان النفسية ‘  املستقبل
املقصود بالطبع  [يز حىت منظمة اجلهاد پبدءا من اهلي (، وكل مجاعة هامشية  ، وأيضا كل سلوك وكل موضة جديد

.  ، صحة كل تلك املقوالت ) ] قبل تأليف هذا الكتاب ببضع سنواتاملصرية الىت جنحت ىف اغتيال الرئيس السادات 
دف وضعها بعد قليل ىف مقارنة صرحية مع  تابعة للقدرات واالقتصاديات والفواقد اإلنسانيةمإن ما نفعله هنا من   ،

،  يد اخلالق بعيد األفقجتاه هذا املنهج احملاا، ما هو إال خطوة جديدة ىف نفس  قدرات اآلالت فائقة الذكاء واملوضوعية
  . ‘ صدمة املستقبل ’، كتب من أمثال  ، والذى أرساه ىف جمتمعنا املعاصر التقدمى املدافع عن تطور احلضارة بال عوائق

، لكن ليس دون تنويه واجب على أن ما نفهمه  ، ننهى هذا الفصل ‘  صدمة املستقبل ’حبديثنا احلماسى هذا عن 
، ال بد أن توصلنا ألنه مل يعد لإلنسان من دور طاووسى ىف هذا العامل  على استقامتهامن مد لنتائج هذا الكتاب 

، بل ورمبا يكون االنقراض التدرجيى  ، وأن على األقل مستقبال من البطالة الشاملة يقبع هناك ىف انتظاره الصناعى-بعد
فراح .   ر وصل لألسف لعكس هذه النتائج بالضبطالكتاب التاىل لتوفل.  وال بد هو النتيجة املنطقية لفشله التكيفى هذا

الصناعة -، ويرى ىف ما بعد يبشر مبا ميكن تسميته اشرتاكية إليكرتونية‘  املوجة الثالثة ’ىف كتابه التاىل بعد عشر سنوات 
كل املستقبلى حىت وإن كان للكتاب حلظاته الالمعة كتنبؤاته مثال بالش  (إخل …حال ملشكلة الفقر وعجز املوارد والبطالة 

، ولنا ىف الباب الثالث أكثر من عودة مؤكدة للحديث عن الشغل والبطل واملوجة  ، كالشغل عن بعد وما إليه للشغل
ا أوضحت  أعظم إجناز فكرى لعصر الصناعة‘  املوجة الثالثة ’ببساطة لقد أنكر توفلر ىف .  ) الثالثة ، أال وهو أ

، سليل للبكترييا  ) ماركس (، معوز ماديا  ) چيمس وات (، فهو ضعيف بدنيا  لإلنسان مكانته التافهة ىف العامل
أفالم هيتشكوك  (، ال يفهم شيئا   ) فرويد (، غرائزى وضيع  ) پاڤلوڤ (، ألعوبة للبيئة   )  داروين (واحلشرات والدواب 

ة تتخيل أن اإلنسان سوف يتحكم ىف يوتوبيا عبيط‘  املوجة الثالثة ’.   ) وكيوبريك وإجنازات علماء الذكاء االصطناعى
ا عملية فائرة اجلربوت متفجرة العنف مسرية التطور ، واإلنسان أتفه   ، واألسوأ أن عمرها باليني السنني ، بينما احلقيقة أ

، ومل خيرتعوه كما  وكل ما فعله هؤالء املفكرون والعلماء أن اكتشفوا هذا القانون.  من أن يتحكم ىف أى شىء فيها
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، بالذات مع التداعى الكاسح للتيارات  ، إن استخدمنا املصطلح املريب الرائج هذه األيام ‘ احلداثى-بعد ’ور توفلر تص
  . اليسارية عامليا

و إال اإلنسان ما ه.  چيينيةلطمة احلقيقة ال ، حنن اآلن بصدد لطمة رابعة كربىاألسوأ من كل هذا وذاك أنه رمبا 
وال حيلة له ىف تصرفاته وال قدراته وال فقره وال جوعه  ، ترسم له حياته حىت أدق دقائقها على حنو شبه مطلق ، چييناته

هذه مقوالت طاملا رفضها معظم البشر حبجة املساواة وما  . ذلك مهما فعل ، وال إجرامه وال خطل عقله وال أى شىء
ا لن تصعد بك أبدا ألكثر من سقفك  ، أن تصلح ما أفسدته الوراثةوعولوا على الرتبية  ، إليها من هراء بينما احلقيقة أ

وهى أفكار كنا نثبتها باملالحظة ،  ) العنصرية (ومن اعتادوا وصم كل من ينادى بتلك األفكار بالعرقية .  چييىنال
دامهة چية فسيولو چية به حقيقة بيولو لكنها اآلن ش ، إخل…اإلحصائية العامة لتمايز الشعوب أو األعراق أو العائالت 

ساعتها لن تصبح هذه تعصبا .  على حنو مذهلحنوها چيينية تتسارع فيما بينما البحوث ال،  نكاد نشمها ىف اهلواء
 ، ساعتها سريد االعتبار ألمنا الطبيعة ولشراستها الىت ال ترحم ذلك على حنو مل خيطر ببال أحد ،  وكراهية إمنا علما

بل سوف تطال الوصمة كثريين من  ، ) العنصرى (وحده العرقى پا هو يصبح هتلر الذى أباد معظم أورو ساعتها لن 
وليس آخرهم واتسون  ، أرسطو- األكرب نفسه  ‘ أستاذنا  ’على رأسهم تأكيدا  ، أعظم عقول التاريخ اإلنساىن إطالقا

  ! صاحىب هذه اللطمة الرابعة املزمعة-وكريك نفسيهما 
 ، صنف البشر لسادة ولعبيد ‘ األستاذ ’الكل يعرف أن 

وصنف الشعوب ليونان  ، لقادة وتابعني ، لرعاعلصفوة و 
لسكان مناطق باردة  ،  حلضارية ولشرق أوسطية ، ولرببر

أو قل لو شئت صنف كل من يسري  ، ولسكان مناطق حارة
أيضا الكل يعرف أن معياره  . على ساقني لبشر ولبهائم

ألى مدى أنت األكرب أو رمبا األوحد ىف ذلك التقسيم هو 
ليست لديك انفعاالت أن  أو رمبا،  االتكتتحكم ىف انفع

لكن اجلديد واألكثر إثارة أن هذا الرصد العلمى  . أصال
مل يكن يوما  ، سنة ٢٥٠٠الثاقب الذى قام به أرسطو قبل 

والكوكب برمته  ، أكثر حسما وال خطورة مما يبدو عليه اليوم
غالبا .   على أعتاب حقبة جديدة كاملة من التاريخ الطبيعى

اهلومو سيپينز ممن حيبذون كثريا القول إن أرسطو صنف  لسنا
ولعلنا نفضل القول إنه صنفها  ، إنسان وإىل إنسان- إىل دون

وقطعا نفضل اعتباره هو نفسه أول كائن  … ! إنسان- ما بعد:   ) ! واستعد هلذا املصطلح اجلديد ( إىل إنسان وإىل
  !  إنساىن ىف التاريخ-بعد

لقد تبقى فصل آخر يتحدث عن .  مل يكن كل شىء ىف حديث اقتصاديات التكيف فهذا ،  على أية حال مهال
ا على االجتماع اقتصاديات شىء طاملا اعترب نقطة قوة هائلة ألية عشرية بيولوچية   . ، أال وهو قدر
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  الفصل السادس
  اقتصاديات األداء االجتماعى

  
ا ال ترمز لسلوك الفرد كما ىف الفصل  هلندسيةلو استعرنا مرة أخرى منحنيات األداء ىف نظم الذبذبة ا ، وختيلنا أ

  . فسنجد أنه من السهل تقسيم اجملتمعات بنفس الطريقة كما يلى.  ، إمنا لسلوك اجملتمع كله السابق
  

 

جمتمع متقلب حافل بالتقاليع 
ليس به ثوابت أو قيم  –واملوضات 

ملئ باالحنالل الفكرى  –راسخة 
 . والسلوكى واألفكار املتطرفة

يمن فيه  معىجمتمع قهرى ق  ،
السلطة على مقدرات الناس وحتد 

هذه السلطة قد تكون .  حركتهم احلرة
سياسية أو دينية أو األسرة أو حىت 

 . التقاليد والعقائد الداخلية للفرد
 

جمتمع ناضج يعرف ما هو صواب 
 ويذهب إليه

  
أغلب التاريخ للنموذج الثاىن حيث مارست أو بصورة أدق ينتمى  I  ،IIوتاريخ البشرية كله ينتمى تقريبا للنموذجني 

ووسط هذا كانت هناك .  ، ضغوطا هائلة من أجل رسم مسار حياة األجيال اجلديدة دوما القبيلة والكنيسة واألسرة
 ، ، وتبدأ ىف البحث عن طرق جديدة ومن هنا يبدأ التخبط والتطرف  ، تراجع فيها البشرية نفسها  فرتات أصغر مساحة

ا تعترب .  مها احلروب أو الثورات أو الصدامات التارخيية الكربىوعادة ما حتس نتقاال نوعيا من اوميزة هذه الفرتات أ
ينزوى بعده الفكر القدمي والعامل القدمي املهزومني ويسود  ، مستوى معني للمجتمع والفكر اإلنساىن ملستوى جديد أنضج

أو ما ميكن متثيله .   وهكذا Iمث  IIلسلة متعاقبة من النمطني مبعىن آخر فإن التاريخ هو س.   فكر جديد ورؤى جديدة
الرتاكم الكمى البطئ الباحث عن التغيري دون جدوى تقريبا مث متثل مناطق  IIذا املنحىن الذى متثل فيه مناطق النموذج 

  . فرتة احلروب والثورات واإلنقالبات الفكرية Iالنموذج 
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، وبددت معظم جهده ىف  ، أن حنلل نوعيات الفواقد االجتماعية الىت أضعفت األداء البشرى مهمتنا ىف هذا الفصل

 . حرب ما بني القدمي واجلديد كما يشري املنحىن
ن الثابت ىف نظر مجيع اجملتمعات البشرية أن وم.  أقدم نوع من الفواقد االجتماعية هو االضطهاد داخل نطاق األسرة

،  ويفسر فارب ذلك بأن القصة بدأت بركون املرأة إىل البيت بسبب اتساع احلوض لديها.  الرجل أكثر تفوقا من املرأة
ا على اجلرى للمطاردة أو اهلرب من حيوانات الغابة رأة ، بل امل مث راح يرتسخ عرب األجيال ىف عقلية الرجل.  وعدم قدر

، سوى ىف حاالت تعد على  وظل من النادر جدا أن تقود إمرأة شعبا كامال.  ، أن املرأة كائن ضعيف بنة أيضاواال
، وتولت النساء قيادة بالد كاهلند  وذلك حىت بدا خيتلف األمر ىف النصف الثاىن من القرن العشرين.  أصابع اليد الواحدة

، ىف أية  الياپان:  ، ومن احملتمل أن تتوىل قيادة أغىن بلد حاليا ىف العامل انلنكا وبريطانيا والفلپني والپاكستيوسر 
وعادة .  هذا ىف الوقت الذى وصل فيه بعض احلكام الرجال حلدود الضعف التام أمام عواطفهم جتاه النساء.  انتخابات

  . دهوح ١٩٨٩، مثلما حدث ىف اليونان والياپان ىف عام  ما تعاقبهم جمتماعتهم بعزهلم
، وهذا فاقد اقتصادى جديد فاألطفال ال يتلقون فقط معارفهم من  ونظام األسرة يعاىن أيضا من فجوة صراع اآلباء

ا أيضا من أب وأم ولدا قبله بربع قرن على األقل وال يفهمان غالبا شيئا إ،  الكتب واملدارس ووسائط االتصال منا يتلقو
صل هذا الفاقد حلد خميف ودرامى ىف اجملتمعات الريفية والقبلية وىف الشرق كله وبالطبع ي.  عن طموحاته وطريقة تفكريه

  . على حنو عام
، رغم  ، فستظل نظاما تكيفيا حمتوما لفرتة طويلة ، وسوء التواصل داخلها  وبغض النظر عن الظلم ىف داخل األسرة

، إمنا ألنه ال يوجد ىف  األوضاع االقتصادية الراسخةستمرارها ليس جمرد العقائد الفكرية أو اوالسبب ىف .  حمدودية كفاءته
والواقع أن اجملتمع .  األفق املنظور أى بديل آخر ميكن أن يعهد إليه باإلنفاق على األطفال ومنحهم الشرعية االجتماعية

األمر الذى ،  أال يتدخل أى منهم ىف شئون اآلخر:  املتقدم توصل لصيغة عقد اجتماعى ممتاز وعادل بني أفراده ككل
، لكن األسرة ىف مناطق  ، واملفروض أن ينطبق هذا أيضا داخل نطاق أفراد األسرة يعرف مبفهوم احلرية الشخصية

ا كيان شديد احملافظة حبكم ماضيه التارخيى متعددة ، ورمبا يظل آخر معقل يقاوم العقد االجتماعى  ، ما زالت تثبت أ
،   ، وماذا ينفق ماذا يكسب:  يهتمون مبا يفعله اآلخر -ا عدد قليل جدا منهمعد- وما زال الرجال والنساء .  اجلديد
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مرأة وأطفاال لعقد احىت يصل كل أفراد األسرة رجال و .  إخل…، وما هى عالقاته الغرامية واجلنسية األخرى  وأين يذهب
ة على األبوين سلفا فسيظل اجلميع ، بالطبع عدا االلتزامات املادية املقرر  أسرى مشابه مينح كل منهم احلرية الكاملة

سلسلة غريبة من جرائم قتل الزوجات  ١٩٨٩وقد روعت كل األزواج املصريني ىف صيف .   يعانون صدمة املستقبل
آنذاك .  ، ما مل تنجح األسرة ىف إقرار ذلك العقد ، وإن تغريت صورها ، ويبدو أن هذه الصدمات لن تنتهى ألزواجهن

مستقبل األسرة سيكون صفحة ىف أحد ملفات احلاسوب الىت تتحدث عن التنظيمات  فقط ميكن احلديث عن أن
  . ، لدى اإلنسان االجتماعية األثرية

، أول مظاهر ذلك   وقصة الرق طويلة وهو يعد بالفعل.   الفاقد الكبري الثاىن ىف األداء االجتماعى هو صراع األعراق
ادلة إبراهيم بوراة هى ما جاء ىف األصحاح الثاىن عشر من التكوين عن مإن أول إشارة جاءت عنه ىف الت.  الصراع العرقى

وأقدم عبد ورد امسه ىف التوراة هو أليعازر الذى أصبح وكيال .  زوجته سارة بعدد من العبيد واإلماء منحهم له فرعون مصر
، وقصة عبودية كل  ) ٣٧التكوين  (، مث قصة بيع يوسف بعشرين شاقال من الفضة  ) ١٥التكوين   (على مال سيده 
، ىف وضع أول قواعد تنظم عبودية  بعد هذا بدأت الشريعة املوسوية ىف سفرى اخلروج والالويني.  اليهود ىف مصر

  . ) أو بيع األب البنته،  ، أو لرد السرقة بيع النفس لسداد الدين:   وهى حاالت ثالث (العربانيني لبعضهم 
، من أحباث مورجان  ‘ أصل العائلة وامللكية اخلصوصية والدولة ’به وبناء على استنتاجات إجنلز ىف كتا

ار وعامة ميكن القول  ، فإن العبودية ظهرت منذ أيام العائلة القبيلة القدمية ولوچيةپاألنثرو  ، أى قبل نشوء حضارات األ
ه ال جيوز النظر للرق ىف تلك ، أن ‘ موسوعة اهلالل االشرتاكية ’أو كما تقول .  ن الرق نفسه أسهم ىف هذا التحولإ

)   الزراعة (ن احلضارات إ، بل ميكن القول  ، أسفر عنه ترويض األرض الشاسعة ) وتكيفى (الفرتة إال كاخرتاع خالق 
  . قد نشأت على أكتاف العبيد

عن  ، وإن ما زال مث حديث ، وكان آخر معقل شهري له هو اجلنوب األمريكى  حنسر الرق على حنو ملحوظاواليوم 
وقد قامت املمثلة كيم بيسينچر بأداء دور إحداهن .  ، ال سيما رقيق الفتيات حىت اليوموغري هناك وجود فلول له هناك 

  .  ، ويتحدث عن أحداث معاصرة ىف اجلنوب األمريكى  ١٩٨٧ىف فيلم حديث ظهر عام 
ما أن يقرتب شعبان من بعضها  ، أنه وقد أثبت البشر مبهارة عالية.  الوجه اآلخر لصراع األعراق هو التعصب

وأعظم  .  ، فنفور فتعاىل متبادل  ، إىل شكوك فتخوف ، حىت يتحول سريعا الفضول للتعرف ببعضها البعض البعض
، جنم عنها حربا عاملية راح ضحيتها  ىر فهتلر مثال أبدع نظرية عن تفوق العرق اآل.  كوارث التاريخ جنمت عن التعصب

حتقار الشعوب الغربية تارخييا ا، ىف  حتوال فجائيا من نوعه ١٩٨٨وقد شهد عام .  بشرمليونا من ال ٥٠أكثر من 
، أى ككائنات  للمرة األوىل‘  كبشر  ’م أصبحوا ينظرون هلم إ، إذ قالوا  لشعوب الدول الشيوعية والذى دام طويال
، تأمل أن تنتقل  مني بعضهم البعضستنارة بني أولئك املتقدهذه اال.  إخل…تفكر وحتب وتفرح وحتزن وتطمح وحتبط 

  . عدواها للعامل الثالث الذى ما زال معظمه حافال بكافة أنواع التعصب العرقى والديىن والطائفى
وكل ثورة ىف التاريخ هى ثورة طبقة ضد حكم طبقة .  الكبري الثالث ىف األداء االجتماعى هو الصراع الطبقى قدالفا
الذى كتبه ‘  البيان الشيوعى ’، ودعا  ى ىف القرن التاسع عشر حمركا إجيابيا للتاريخعترب الصراع الطبقاوقد .  أخرى

.  ، بل وإىل التقدم ىف حد ذاته ، ألن هذا سيؤدى لصاحل غالبية البشر املظلوميني ماركس وإجنلز إىل املزيد من إذكائه
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.   ١٩١٧رة الشيوعية ىف روسيا القيصرية عام ، ىف الثو  ، وكان هائال ودراميا ومذهال ووجدت نظريتهما تطبيقها األول
، أصبح كل البشر  ، وتراكم اخلربة والدروس ىف جناحى العامل الذى انقسم بعدها إىل شرق وغرب لكن مع مرور األعوام

ة ، والذى يستطيع فيه اإلنسان االنتقال من طبق تقريبا يؤمنون بأن النظام االجتماعى األمثل هو السباق الطبقى املفتوح
  . ، ذى فواقد األداء املريعة  بني الطبقات‘  الصراع ’ألخرى حسب كفاحه وعمله وموهبته ومن مث اندثرت متاما فكرة 

لقد حتدثنا ىف الفصل الثالث عن وجود كوارث أعادت تارخييا التوازن الطبيعى بني عدد السكان وبني املوارد الطبيعية 
وتنقسم هذه الكوارث إىل ثالث .  جملتمعات أعدادا كبرية من أفرادهاتتسبب هذه الكوارث ىف أن تفقد ا.  املتاحة

واحلالة األوىل كانت تعترب حىت وقت قريب قدرا سيئا خارجا عن إرادة .  ، واحلروب ، واجملاعات األوبئة:  طوائف رئيسة
ا ما اجملاعاتأ.  البشر بالكامل كنقص األمطار أو لعوامل ،   ، لعوامل طبيعية خارجة ، فيمكن إرجاع جانب من أسبا

  . إخل…ذاتية من داخل اجملتمع كسوء التنظيم أو توزيع املوارد أو عدم التخطيط للمستقبل 
،  عه اإلنسان بدون أى تدخل قسرى من الطبيعةد، الذى ابت لذا تظل احلروب هى االخرتاع املوهوب الواعى الوحيد

من مث كان اهلدف األكثر ذيوعا .   ، أو زيادة السكان  زائد، مشكلة التكيف ال ليحل به أخطر مشكلة واجهت بقاءه
ب الثروة املرتاكمة، هو اال  للحروب ا الزراعية أو املعدنية أو  ، أو على األقل فرض  ستيالء على األراضى وثروا

ا التوراة.  الضرائب على أهل تلك البالد ى كل ، كما ينطبق عل ينطبق هذا على قصص احلروب الدامية الىت رو
، وانتهاء بصراع  ، والىت كانت ظاهرة متميزة للنصف األخري من األلف الثاىن للحقبة الشائعة ستعماريةالفتوحات اال

  .  الرأمسالية والشيوعية على مناطق النفوذ العاملية
ة وراح حيل ، التخلى عن فكرة احلرب باعتبارها أحد الفواقد الكبري   ١٩٨٨، بدأ منذ عام  ، فيما يبدو والعامل اآلن

ولو جتاوزنا  –وليكن على سبيل اجلدل  –لكن لو افرتضنا أن احلروب لن حتصد أحدا بعد اليوم .  حملها املنافسة السلمية
، ففى أقل  ، وبالتاىل ظل البشر يتكاثرون بعد ذلك بنفس معدهلم احلاىل على االحتماالت املفاجئة للكوراث الطبيعية

فلن يوجد مكان للمواليد اجلدد  ٢٢٥٠، أما ىف عام  حة األرض لنومهم متجاورين، لن تكفى كل مسا مائة عام نم
م الواقفاتءو سوى فوق ر  ، لكن ال أحد يضمن ىف نفس الوقت  بالطبع لن حتدث مطلقا هذه الصورة العبثية.  س أمها

،  تحل احلروب من جديد، وإال فس إذن فاحلل السلمى الوحيد هو حتديد النسل على حنو صارم.  أن ال تعود احلروب
، إمنا قد تتخذ احلواسيب قرارات سرتاتيچية لن ترضى أحدا  والىت قد ال يشعلها فقط حبث البشر عن لقمة العيش

  . ) سنعود لتصوير حروب املستقبل ىف الباب الثالث . ( آنذاك
وأقصى وأفضل منوذج .  ، يتمثل ىف صراع اآلراء داخل اجملتمع الواحد آخر فاقد اجتماعى مهم سنتحدث عنه

، والىت أصبحت بديال عن بطش فئة بأخرى  قراطيةو وصلت إليه البشرية ىف هذا اجملال هو ما يسمى بالدمي
اية املطاف ىف النظام السياسى .   أو بديال عن احلروب األهلية)  الدكتاتورية ( ا  والدميقراطية ينظر هلا اليوم على أ

والواقع أن هذه ما هى إال فكرة .  ، ويعتربناها مقياسا لتقدمهم ا على حد سواء ، وأن الشرق والغرب يؤمنان للبشر
، أراد به  فالدميقراطية ما هى إال ميكانيزم تكيفى.  ، وتنطوى على مغالطة جسيمة ال جيب أن تغتفر بالغة السخف

من مث  . در الذى جيعلها متطابقةالبشر أن حيلوا معضلة خميفة ىف تكوينهم البدىن والعقلى هى عدم نضج آرائهم بالق
.  ، ومن ينتصر ىف إمكانه أن يسري اجملتمع على هواه وجدوا أن من األفضل فتح اجملال لصراع سلمى بني هذه اآلراء
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، تتمثل ىف إضاعة وقت طويل قبل  أن تكون هناك فواقد ىف هذه العملية –أو يعتربونه أمرا طبيعيا  –ويتجاهلون 
،  ، ناهيك عن قيام النظام السياسى اجلديد ، وإضاعة وقت آخر حىت االتفاق عليه وبدء تنفيذه الوصول للحل السليم

قد تكون مثة فرتات تتوحد .  ، أو العكس عندما يعود هذا النظام للحكم من جديد  دم جزئى ملا بناه النظام السابق
ا ني، وتندفع ىف بناء وتنمية متحمس فيها الشعوب على هدف واحد ، أو بعض دول أوروپا  ، مثلما نرى ىف الياپان  لذا

، تضيع وسط السياق الكامل لتاريخ األمم احلافل  ، لكن تظل هذه كمجرد حلظات تارخيية ملهمة بعد احلرب
ورمبا يشعر القارئ هنا أننا نريد التلميح آلالت اختاذ القرار الفائقة الذكاء البعيدة .  بالصراعات الداخلية املريرة

، مبنظور شامل هدفه األساس هو مصلحة اجملتمع   ، وتتوصل حللول اجتماعية كلية ، الىت ال تغفل أى اعتبار  فاألهدا
.  ، يلغى فردية اإلنسان ، بأن هذا نوع من الشمولية وبالطبع قد حيتج بعض األدباء والفنانني زائدى العاطفة.   ككل

كلها عوامل ال ميكن … و… ية والسعادة والطموح الشخصى وفالفرد.  والرد عليهم لن يكون إال بتكرار ذات الكالم
الطموحات واألطماع  -بل وسيحارب- أن يتجاهلها اال أنه سيتجاهل  -إنسانا كان أو غري إنسان-ى صانع قرار ذكى أل

  . ، الىت ال تضع مصلحة اجملتمع ككل ىف اعتبارها الفئوية ضيقة األفق
املفارقة هنا .  ، أال وهو ما يسمى حبقوق اإلنسان وقراطية هذه تندرج حتت مصطلح أمشل لكن ليس أقل رواجاالدمي

، هى الشىء الوحيد الذى ميكن أن يسمى حقا وجبدارة  أن ما كشفه لنا داروين وپاڤلوڤ وفرويد عن حيوانية اإلنسان
ا األشياء الىت جيب أن يدافع عنها اجل.   حقوقا لإلنسان فاملشكلة أن ما درج على تسميته .  ميع بقوة وحتديد معاإ

، ومن مث فهى أشياء كلها تفوق   إخل…، يندرج حتته ىف الغالب حقوقا سياسية واقتصادية وفكرية  حاليا حقوق إنسان
لة بينما ىف املقابل ال يوجد كالم كثري عن حقوق اإلنسان األكثر أصا.   طبيعة اإلنسان وما أوتى من عقل حمدود

، والذى كان مسموحا  ، أو حق القتل باتفاق مسبق بني طرفني ، مثال احلرية اجلنسية املطلقة ، حقوقه كحيوان وتأصال
، مبا ىف  ، أيضا حق تناول ما شاء وقتما شاء وأينما شاء به حىت وقت قريب ىف املبارزات وما إليها ومل يعد مقبوال اآلن

، وكلها حقوق أصيلة ورثها اإلنسان عن أجداد الغابة الذين ال   إخل…املباشر  ذلك قتل الذات باإلدمان أو االنتحار
م قوة وتطورا بال انقطاع ا يوميا وتزيد جمتمعا وال جيب أن يقنعه أحد اإلنسان بالتخلى عن تلك احلقوق .  يزالون ميارسو

ذا يتخلى ببساطة عن إنسانيته بعبارة أخرى علينا أن .  ىت جتعله إنسانامن األشياء ال ٠/٠ ٩٩، أو على األقل  ألنه 
ذلك أنه ما عدا ذلك فهو موقف غري موضوعى وغري .   ، وليس أكثر ندافع فقط عن حق اإلنسان ىف حيوانيته وغرائزه

  !  علمى ولن جيلب سوى الكوارث حتت دعوى ما يسمى بالدميوقراطية
، قد  أن العقود األخرية ىف عمر البشريةإنكار وز ، ال جي رغم كل هذا احلديث عن الفواقد االجتماعية املختلفة

أقل ما فيها ذلك االتفاق الشامل على السالم ونبذ .   شهدت نضجا متسارعا وجهودا بناءة حنو التغلب على هذ الفواقد
لو .   ، باعتبارها أفضل من الديكتاتورية والعبودية والقسر  ، واإلميان الذى عم كل األرض فجأة بالدميقراطية احلروب

ومن مث إعادة ختيل منحىن املستقبل كما ،  وأردنا السري بالفرضية على استقامتها،  افرتضنا أن كتب البقاء هلذه اليوتوپيا
، الىت بدأت تلقى بظالهلا ىف األعوام  والتوافق والتنافس املفتوحما بعد احلرب الباردة يفرتض أن تنبئ به سياسات سالم 

الىت حلت حمل سياسة حلبة  (، أن الدنيا ستسري تبعا لسياسة مضمار السباق  فرتض هنامبعىن آخر سوف ن.   األخرية
  . وطبعا سنهمل مؤقتا ما قد يستجد من مفاجآت ليست ىف احلسبان،  ) املصارعة السابقة
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رع ، متسا ، ليحل حمله منحىن أكثر نعومة ، وكان شديد التعرج وباهظ التكلفة وهذا سوف يلغى آخر منحىن رمسناه
،   وستكون فيه إجنازات كل فرتة احلضارة الىت تساوى القرن العشرين وحده.  التصاعد بال صراعات أو ذبذبات جانبية
  . كل منهما تساوى إجنازات عقد واحد قادم

 

، سريع  واخلط املتصل ميثل جمتمع املستقبل.  بديل جمازى للمنحىن السابق املتعرج بالطبع اخلط املنقط هو ىف الواقع
 .  ، املتناغم املتوافق  ، سلس األداء التطور

 بلدان متخلفة بلدان متقدمة
، فقد يكون مثة تعرجات خفيفة ىف املسار بالنسبة للبالد  ولو أردنا بعض الدقة مع استمرار تلك الفرضيات كما هى

مبا أننا - وإن كان ، ، ويكون مثة تعرجات وفجوة زمنية بالنسبة للبالد األقل تقدما بالنسبة لذلك املنحىن املثاىل  املتقدمة
حيث يفرتض ىف  ،  سنفرتض أيضا أن الفجوة بينها وبني ما هو مثاىل ستضيق شيئا وفشيئا -پىنتحدث عن عامل يوتو 

هذه وتلك هى .   خامتة املطاف بعد تلك التعرجات املؤقتة أن يعيش كل العامل ىف أخوة ومستويات معيشة وتقدم متقاربة
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وقد أعدنا هنا رسم املنحىن املثاىل بالكامل السابق على هيئة خطوط  . ( ما ميكننا أن نرتمجه للمنحنيني التاليني
  . ) متقطعة

؟ أليست احلرب هى قاطرة التاريخ كما قال كارل  لكن هل كل ذلك اللغو عن السالم والدميوقراطية صحيح حقا
؟ مث أليست  اجة لالخرتاع؟ أليست احلروب أم كل احل ؟ أليست قاطرة التقنية والتقنية قاطرة التاريخ ماركس يوما

، بني   ، يذوب فيها االستقطاب بني السادة والعبيد )  بلغة الديناميات احلرارية  (الدميوقراطية نوعا من التميع األنرتوپى 
وتعريف احلضارة احلق ليس ما  (، وهو االستقطاب الضرورى اللصيق بكل حضارة  ، بني الرؤية والواقع العقل والعضالت

ا بذات ما يعرفون به الرتاث والثقافة والروحانيات وما إليهاهو دارج بني  ، إمنا هى بالدقة مفهوم  املثقفني الذين يعرفو
؟ مث أليس كل هذا وذاك  )  ، أو حسب العظيم فرويد السيطرة على الطبيعة مادى للغاية هو فتح جبهة جديدة للتقنية

، أى ألشياء عاشت وقاومت التغيري ملاليني إن  ) تقرأ احليوانية (قة جمافاة صارخة لقوانني الطبيعة وللخصال اإلنسانية احل
؟  ، الذى نعرفه وال نعرف سواه ، ومن مث فهى قوانني خالدة ولصيقة باملادة الىت صنع منها كوننا مل يكن باليني السنني

، أو حىت من بعض املثقفني  أليس من العبث ختيل القفز عليها بكلمة من بعض السياسيني االنتهازيني الدمياجوچيني
؟ مث أخريا  ؟ بل من ىف وسعه أصال منا افرتاض أن ذلك القفز على القوانني الكونية شىء مفيد أصال املخلصني احلاملني

؟ رمبا يقدم لك هذا الكتاب  قل ىل حبق السماء واألرض معا اسم يوتوپيا واحدة قدر هلا العيش ىف كل التاريخ اإلنساىن
أنه لن يكون  -وارجع إىل هذا املكان لتحاسبه وتراجعه-، لكن تيقن دائما  السيناريوهات اليوتوپية اجلاحمةنفسه بعضا من 

، إن مجيع التساؤالت املذكورة تقرتح لإلجابة عليها احلاجة ملوضوعية فائقة  نعم.  يتحدث عن اإلنسان ىف تلك اللحظة
  ! ، املدعوة إنسانا  زعومةتفوق ما لدى تلك العشرية البيولوچية ابنة اآلهلة امل

؟  ‘ شبه اليوتوپية ’أو حىت ‘  اليوتوپية ’ الدميوقراطية-سالميةلهل ستسري األمور فعال على تلك الصورة ا:  لذا السؤال
أيضا من احملتمل أن حتيل هذه .  ، من احملتمل أن تقلب املوازين  مثة ىف األفق شواهد أخرى مل ختط ببال اإلنسان من قبل

ما هو :   ، إىل نذير هائل  ) مقتبسة عن آخر كتبه (ويلز الىت وضعناها ىف صدر الكتاب .  چى.  إتشكلمة   الشواهد
  ؟ ؟ وما هى خططه للمستقبل  الكائن األرضى األفضل تكيفا من اإلنسان

  ! ، يكون الباب األول قد انتهى مبا أننا وصلنا هلذا السؤال
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  ى الباب الثان

  كاءحية فائقة الذ اآلالت ال
  

  الفصل األول
  ؟ منحها لآلالت ى وملاذا بدأ اإلنسان يتنازل عن خواصه وي مت

  
ا الكائن البشرى  استعرضنا ىف فصول الباب األول لكن منذ .   ، القدرات البيولوچية والعقلية املختلفة الىت يتمتع 

كان إنسان .   مبا لديه من إمكانات، وغري قانع  ، بدا واضحا أنه غري راض عن نفسه بداية ظهور اإلنسان على األرض
الغابة يستخدم يديه ىف صيد احليوان أو ختويفه وتسلق األشجار وقطف الثمار وغري ذلك من متطلبات إشباع جوعه 

ملاذا ال يستخدم أحد فروع أحد الشجر :  ، خطر بباله ذات يوم فكرة غريبة نوعا  لكن على ما يبدو.  هءومحاية بقا
ال أحد يعلم على .  ، وملاذا ال يستخدمه ىف طرد احليوانات أو ىف قتلها واقف على األرضفقط هو ، و  ليسقط به الثمار

، أم أنه كسره متعمدا وىف  ، إذا كان قد وجد هذا الفرع مكسورا ملقيا على األرض بسبب تسلقه إياه من قبل  وجه الدقة
  . العصا:   ، فقد ظهرت هكذا أول أداة ىف التاريخ اأم اخرتاع كتشافاا ، وهل كان   أيا كان ما حدث.  ذهنه هذا اهلدف

 -أو اكتشافه- ، يفكر ىف اآلفاق الىت سيفتحها اخرتاعه  األرجح أن ذلك الرجل قد بات ليلته ىف سعادة وزهو بالغني
ىف  مل ختطر بباله مطلقاواحدة ، كانت هناك  لكن بغض النظر عن مجيع األفكار الىت غمرت خميلته.  للعرق البشرى كله

  . ، أول مسمار ىف نعش عرقه البشرى أنه وضع دون أن يدرى:  تلك الليلة
:  له‘  امتداد ’، بعجز قدرات العرق البشرى فصنع أول   ، هو أنه أقر للمرة األوىل إن ما فعله ذلك الرجل ىف احلقيقة

  . يدا أكثر طوال
‘  امتدادا ’فجعل من جلد احليوان ،  افية له، فوجد أن جلده ليس باحلماية الك بعد ذلك يبدو أن أعجبته اللعبة

فاختذ من .  جديدا هو املسكن‘  امتدادا ’مث استطرد فشيد للجلد .   آخرا له يدفئه وحيميه من االحتكاك واخلدوش
  . فتحات الكهوف مأوى له يلجأ إليه بعد يوم الغابة الشاق

، فراح أحفاد ذلك الرجل يندفعون ىف صنع  تلك، دون أن يفكر أحد ىف حكاية النعش واملسامري   توالت األجيال
وفكر آخرون ىف صنع .  ، ومن بعده احلديد والربونز فصنعوا من احلجر آالت قاطعة.  متدادات أكثر مهارة وحدةا
وراح بعض يبنون حمطات للطاقة .  ، وصنعوا العجلة والباخرة والنفاثة ومكوك الفضاء ، فامتطوا الدواب متداد للساقنيا

كما سخط آخرون على ضعف قدرات العني البشرية .  ، وذلك لعمل امتدادات لعضالت اإلنسان  رون نواة الذرةويفج
وصنع آخرون .  فصنعوا امتدادات هلا أمسوها التليسكوپ وامليكروسكوپ لرؤية األشياء البعيدة واألشياء الصغرية

واكتشف أو اخرتاع آخرون مواد للتحليل .   دا لألذنمتدااالسماعات ومكربات الصوت والتلجراف والتليڤزيون والراديو 
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دف التمييز  متداد لقدرات الشم والتذوق لألنف واللسان البشرىاالكيميائى مل تكن ىف الواقع أكثر من جمرد  ، وذلك 
، وظهرت  مث جاء من صنعوا آالت دقيقة لقياس األبعاد ونعومة السطح.  بني املواد املختلفة واكتشاف خصائصها

اكينات ذاتية التحكم فلقيت اليد البشرية هزميتها الثانية الكربى الىت اضطرت على إثرها للتقهقر واالكتفاء بالقيام م
  . ببعض األنشطة متوسطة املهارة

ما كل هذا التعقيد من خراطيم األوكسچني وأجهزة   ’: عن انطباعاته أثناء احلرب العاملية الثانية كتب أحد الطيارين 
إنىن موصول بالطائرة .  ، وهذا القناع الذى أتنفس من خالله أنابيب الكالم املمتدة إىل مجيع أفراد الطاقمالتدفئة و 

لقد أضاف إىل كياىن أعضاء .  ، الذى يصل اجلنني بأمه ، متاما كاحلبل السرى بواسطة أنبوب من املطاط ال غىن عنه
  . ‘ جديدة

رمبا   ’:  ، بلهجة أقل انفعاال يواصل احلديث عنه أحد علماء الفضاء ، هذا االنتشاء الذى جربه طيار األربعينيات
م ، فمن املمكن مثال تغذيته بغذاء  كان من األيسر توفري أسباب احلياة لرواد الفضاء ىف شكل ماكينات موصولة 

اء من فضالت ستخالص املا، ورمبا أمكن  ، تستمده أوردته مباشرة من صهريج منعزل ىف ركن ما من بالسفينة سائل
ورمبا مت نوم رائد .  ، تبىن ىف موضع آخر من السفينة صطناعيةاجلسم السائلة مباشرة بواسطة نوع جديد من الكلية اال

، ىف كبسولة الفضاء جزءا من  ، وهكذا تصبح وظائف اجلسم واحدة إثر أخرى الفضاء بواسطة احلث اإلليكرتوىن
وال حنسنب أن يكون الفضاء اخلارجى هو الذى سيمتد به هذا الشغل .   عليها، متشابكة معها ومعتمدة  وظائف املاكينة

  . ‘ ، بل أنه سيمتد على سطح كوكبنا ىف شىت مرافقه فقط
كان ىف الواقع هو أول كتاب ‘  صدمة املستقبل ’، لكن  هذان االقتباسان كثريا ما جندمها ىف الكتب متجاورين هكذا

إن بيولوچيا الفضاء تنطلق حنو اليوم الذى سيصبح فيه  ’:  توفلر عليهما هو ما يلىوكان تعليق .  أخذمها عن أصوهلما
  . ‘ ، ولكن يكون جزءا منها بكل ما ىف العبارة من معىن  رائد الفضاء ليس جمرد إنسان مثبت داخل كبسولة

وهى حمطة النهاية ىف ،  إال أن مسلسل امتدادات اإلنسان وصل ىف القرن العشرين إىل حمطة أبعد وأكرب من كل ذلك
  . العقل البشرى:  نفس الوقت

بتكره عامل وسائط ا، هى مصطلح  الىت ظللنا نضعها بني أقواس حىت اآلن extention‘   امتداد ’الواقع أن كلمة 
‘  وسائل االتصالفهم  ’:  ، من خالل مقدمة كتابه األشهر ١٩٦٤االتصال الكندى مارشال ماكلوان ىف عام 

Understanding Media   .التجزيئية  تنه بعد ثالثة آالف سنة من االنفجار اخلارجى عن طريق التقنياإ ’:  قال
،  فخالل العصور امليكانية أو اآللية أفلحنا ىف أن مند أجسامنا ىف الفضاء.  ، بدأ العامل الغرىب يتفجر داخليا واآللية

، حبيث يستوعب العامل   ى قرن من التقنية الكهربية أفلحنا ىف أن مند جهازنا العصىب ذاتهواآلن بعد إنقضاء ما يزيد عل
وحنن نقرتب اآلن بسرعة فائقة .  على األقل فيما يتعلق بالكوكب الذى نعيش فوقه،  كله متجاهال حدود املكان والزمان

ا االستثارة التقن من املرحلة النهائية المتدادات اإلنسان ، حني تفلح العملية  ية للشعور والوعى واإلدراك، ونعىن 
متدت حواسنا ا، متاما مثلما  ىل اجملتمع اإلنساىن بأسرهإاإلبداعية للمعرفة ىف أن متتد على حنو مجاعى ومتماسك 

  .  ‘ وأعصابنا عن طريق وسائط االتصال املختلفة
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سرعان ما عرف كأحد أشهر املدافعني عن ، الذى  الذى صاغه ماكلوان‘  القرية اجللوبية ’من هنا ولد مصطلح 
عقل اإلنسان استطاع عن طريق وسائط االتصال احلديثة وأهم ما فيه أن .  ‘  نىب وسائط االتصال ’ ـ، ولقب ب العصر

، وأن يتلقى أفكار اآلخرين ويرسل إليهم  ، أن يعيش أحداث الكوكب كلها حلظة بلحظة  وىف مقدمتها التليڤزيون
  . ل جيعل األرض بالفعل كقرية يعرف كل واحد فيها كل ما يعرفه اآلخرون وكل ما حيدث هلم، ىف تفاع  أفكاره

، عملية هلا جذور  أن امتدادات العقل البشرى -على حنو أكثر دقة من صياغتنا التقريبية السابقة-لكن ماكلوان يرى 
ى  ، وأن الوسائط احلديثة ما هى إال االنفجار الكبري تارخيية إن اإلنسان البدائى كان يعيش  ’:  تلك القصة، الذى أ

، فيتحادثون معا ىف مواجهة  وىف هذا اجملتمع البدائى يتصل الناس ببعضهم البعض اتصاال مباشرا.  ىف نوع من جنة عدن
، وحتتوى بذلك على قدر   ، الرؤية واللمس بل والشم أيضا وهى جتربة تضم إىل جانب النطق والسمع.  بعضهم البعض

ا األفعى ىف اإلغراء واإلغواء  خرتاع الكتابةامث جاء .  ندماجمن اال كبري ، فإذا به أشبه ما يكون بالتفاحة الىت استعانت 
نفصل التفكري عن اوجنم عن اخرتاع الكتابة أن .  ، أو هدم فكرة اجلنة والقضاء عليها والىت أدت اىل اخلروج من اجلنة

مث .  ، بدال من ارتباطه باألشياء العيانية امللموسة رتباطا وثيقا بالكلمات اجملردةا، كما أصبح املعىن مرتبطا  اإلحساس
،  نتاج الكبري اهلائل للكتب والصحف واجملالت، وهو اخرتاع أدى إىل ذلك اإل ج للمطبعة والطباعةري جاء اخرتاع جوتنب

، وتيسرت القراءة  لفكر لدى الفردحساس وا، وتعمق الفصل بني اإل  كتملت عملية اغرتاب اإلنسان عن نفسها وبه 
  . ‘ ، وازدادت الفردية وانتشر التعليم

، يربره ماكلوان فيما يتعلق   هذا الوصف املأساوى ملا حدث للطبيعة اإلنسانية من تزايد قدرة وسطوة االمتدادات
، إال  املخطوطات‘   نسخ ’فن إن الطباعة ليست جمرد إضافة ل ’:  مبا يلى -املرحلة الثانية لالتصال اإلنساىن-بالطباعة 

،  لقد كان ظهور الكتاب املطبوع نذيرا بالقضاء على أسلوب من التعليم.   عتبار السيارة إضافة للحصانابقدر ما ميكن 
، لكن فيها أيضا كثريا  وهى عملية فيها الكثري من العناء.  يعتمد على اإلمالء وقراءة النص ونسخه والشرح على املنت

، بل وأيضا بني الطالب والنص الذى يقرأه أو  ، ليس فقط بني األستاذ والطالب ملباشر والعالقة احلميمةمن االتصال ا
  . ‘ املخطوطة الىت ينقلها ويعلق عليها

، حني محلت نسخا من أحد الكتب  ولوچيا األمريكية مارجاريت ميدپويضيف ماكلوان قصة طريفة عن عاملة األنثرو 
، لكنهم اعتربوا من قبيل السحر أن   وكان أهل اجلزيرة يعرفون الكتب وشاهدوها من قبل.  ادىحدى جزر احمليط اهلإإىل 

وبالطبع يعترب ماكلوان ىف هذا تأكيدا جديدا ألن استجابة  .  توجد أكثر من نسخة من الكتاب الواحد ىف نفس الوقت
،  ، ولالغرتاب الذى يرتتب على هذه الثورة  ات، هى أمر طبيعى جدا للثورة الىت تعنيها الطباعة ىف جمال االمتداد كهذه

  . أو أى ثورة على حنو عام
، فقد يعطينا هذا فرصة أفضل الكتشاف فداحة أثر  ، هو ذاته تاريخ التقنية لو اعتربنا أن تاريخ االمتدادات البشرية

التقنية تتسبب دائما ىف خلق  إن.  هذه االمتدادات على طبيعة اإلنسان األصلية ومن مث على قدراته التكيفية وسعادته
والسبب ببساطة أن تكوينه النفسى ‘  كائن من الفجوات ’، تكاد تدعونا لتعريفه بأنه  فجوات داخل الوجود اإلنساىن

، هذه الىت تنشأ عادة دون  ، ليست باملرونة وال بالسرعة الىت متكنها من جماراة تطور التقنية ومؤسساته االجتماعية
  . ذلك التكوين أو هذه املؤسسات استئذان مسبق من
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، واألبعد أن هذه الفجوة قد تتخذ طابعا  من هنا تنشأ دائما فجوة بني حاضر اإلنسان وارتباطه العاطفى باملاضى
فبينما يعيش اجملتمع األمريكى مثال ىف الثمانينيات عصرا من .  ، بسبب تفاوت مستوى التقنية من مكان آلخر دوليا

، تتحدث ىف  ، جند دولنا العربية ىف املقابل ، له بالتاىل قضاياه ومشاكله واهتماماته اخلاصة السلوكىاالنطالق الفكرى و 
، أيام كان جمتمعهم  ، بالضبط كتلك الىت شغلت األمريكيني ىف اخلمسينيات نفس املناقشات حول احلرية والرتاث واجلنس

والفجوات .  راعات ومشاكل اجتماعية وأخالقية وثقافية، وبنفس ما يرتتب عليها من ص  بنفس درجة تزمتنا احلالية
ا وأحدث .  احلقيقية بني الدول أكرب بكثري من البعد االجتماعى وحده فهى تشمل صراع الثروة وفجوة التقنية ذا

 ، مبا حتمله من دالالت أبعد عن فجوة القوة والثراء ستحدثت ىف هذا اجملال هى فجوة املعلوماتااملصطلحات الىت 
  . والتقدم

.  ، مث جيل جديد صنعته تقنية أخرى متاما ت عصر معنياجيل ولد وعاش بتقني.  أيضا هناك الفجوة بني األجيال
بينما  -خاصة الدول املتخلفة-، األول يوجز برناجمه ىف كلمة واحدة هى التحديث  وهناك الفجوة بني احلاكم واحملكوم

ا أخطاء احلاكم الشعب ال يرى ىف التحديث سوى عيوبه ويرى وعلى هذا الغرار أضف كل ما قد يعن لك من .  أ
 –الفجوة بني السلطة والصحافة أو مسها الفجوة بني من أيديهم ىف النار وبني من أيديهم ىف املاء البارد :  فجوات

والتقنية دائما هى .  إخل…الفجوة بني املتعلمني واجلهلة  –الفجوة بني املدينة والريف  –الفجوة بني الصحافة والشعب 
  . اإلصبع اخلفى وراء كل هذا

وإذن فكل فجوات الوجود اإلنساىن سببها .   إذن هى مسرية التقنية وآثارها بدءا من تلك العصا حىت أحدث اآلالت
، والذى ال يكف عن القذف  ، والذى له قصوره الذاتى غري حمكوم  وجود ذلك الشىء املسمى تقنية أو امتدادات

  . ، وجتعل الكثرة الباقية تلهث وراءهم  ، تقلب أمناط حياة الناس رأسا على عقب جديدةمببتكرات 
إىل أن تعيد النظر ىف كل ما علمونا إياه عن نظريات احلضارة هذه الىت لقنتنا أنه   - على األرجح–إن ذلك قد يدعوك 

إن .  إخل…، مث أوروپية وأمريكية فياپانية  ، ورابعة إسالمية وثالثة صينية،  وأخرى يونانية،   كان هناك حضارة فرعونية
قطار  . احلضارة التقنية:   ال توجد ىف تاريخ األرض سوى حضارة واحدةأنه :  ، والسبب بسيط  هذه ليست حضارات

كل الفارق هو أن من جيلس ىف العربة األوىل يشاهد التقدم قبل أن يراه ركاب الدرجتني .  واحد ينطلق ىف إجتاه واحد
زدادت سرعة القطار اواليوم .  ) للحقيقة كان ركوب األوىل يكلف أحيانا حروبا تزهق ماليني األرواح (والثالثة  الثانية
، ستكون حتما لدى الراكب األخري خالل عام واحد على  ها أول راكبن، حبيث أن املبتكرات التقنية الىت يعاي  جدا

بل أنه سيكتسب نفس النمط .  قدى تنتقل إليه خالل بضعة سنواتونوعية وأمناط اإلنتاج والسوق والنظام الن.  األكثر
، وليس خالل قرون طويلة كما كان احلال حىت وقت  ، خالل نفس حفنة السنوات  االجتماعى لبالد العربة األوىل

  .  قريب
ديث عن وباألحرى فإن جمرد احل.  أصبحنا أى البشر عرقا بال تراثأننا :  لنتيجة أبعد من هذا ميكن أن نتوصل

ا تشبه جتادل الركاب حول نوعيات الطعام .  ، كذا مجيع اجملادالت حول صراع القدمي واجلديد الرتاث هو ترف جمنون إ
  . ، ويتناسون ما مير به القطار من مناظر وأحداث وحمطات جديدة الىت كان ميكنهم احلصول عليها من احملطة السابقة
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تنازل اإلنسان :  ، مها شىء واحد ىف الواقع ‘ امتدادات اجلسم البشرى ’أو ‘  التقنية ’خالصة هذا الفصل أن 
  .  وكانت النتيجة أن امتلئنا بالفجوات كما قطعة اجلنب السويسرى.  ، ومنحه إياها لآلالت املستمر عن مواهبه

اية املطاف لالمتدادات لقد اعترب ماكلوان أن التليڤزيون الذى جعل األرض قرية  بد أن يعىن ، وهذا ال ، هو 
:  ، وحنن هنا أمام خيار جوهرى ىف النظرية لكن التقنية مل ولن تتوقف.  بالنسبة لنا أنه احملطة األخرية ىف قطار احلضارة

، أم أنه على حق وامتدادات اإلنسان  ، صانعا امتدادات جديدة ل سريهص، وأن القطار ال يزال يوا  هل ماكلوان خمطئ
الواقع أن االجابتيني ليستا متناقضتني …؟   ن تطور تقىن هو طفرة خارج التعريف نفسه، وأن ما نراه م قد انتهت

  !  بالكامل كما تبدوان للوهلة األوىل
تلك األجهزة الىت بدأت تنتشر ىف أيامه ىف أروقة املؤسسات :  إن ماكلوان قد فاته فقط االنتباه لشىء واحد

ائية والسرعة الفائقة ىف إجراء البيانات أو على األقل إجراء ، تلك األجهزة ذات الذاكرة ا والشركات الكبرية لال 
إن هذه هى .  احلواسيب هى ىف الواقع االمتداد احلرىف احلقيقى للمخ البشرىهذه األجهزة املسماة .  العمليات احلسابية
، الذى أنوء  أولئك البشر ماذا تبقى إذن من فائدة من ’:  ، والىت قد جتعل الكوكب يسأل نفسه احملطة األخرية فعال

وإذا كنا قد .  حيانا هى احملطة األوىل لقطار آخرأ، تكون  لكننا نستطرد مؤقتا بقول إن احملطة األخرية‘ …  ؟ لهممحب
بط ونستقل القطار اجلديد الف السننيركبنا قطار احلضارة اإلنسانية كل تلك اآل قطار حضارة ما :  ، فعلينا أن 

  ! ة اآلالت األذكى واألقوى واألكثر حكمة ومعرفة، حضار  اإلنسان بعد
وكل هذا يذكرنا !  ، ما فعلته أن فقط جعلتنا نرى مدى حقارتنا  ، مل متنحنا السعادة التقنية الىت اخرتعناها:  باختصار

الرتاچيدى ، وحيرك البطل  ) هو التكيف (هدف نبيل :  إنه حيوى بالفعل كل عناصرها الكالسية.  ديا اليونانيةيبالرتاچ
  . )  أن يلغى نفسه  (، حنو مصري مآساوى  ) اإلنسان (

،   إن هناك أيضا العظة.  ، بل هى أربعة أن الرتاچيديا ليست ثالث عناصر فحسب:  لقد نسينا شيئا واحدا… آه
أمامنا … هذه فهل ما زال باقيا مثة فرصة لذلك ىف مسرحية الرتاچيديا التقنية.  حلظة التنوير وإدراك ما غاب عنا طويال

  . ، بضع الفصول من مجع املزيد من الوقائع لعلها ترشدنا لإلجابة التائهة  قبل التوصل إلجابة
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  ى الفصل الثان
  ؟  خلق ما هو أكثر منه ذكاء مكن للمحدود الذكاء أن ي هل ي

  
ا اآللة ال تستطيع أن تصنع مشاكل لتحلها ’ ا لن تستطيع أن تربمج ذا ى أحد العلماء هذا هو رأ‘   ، أل

ذا الرأى ىف أواخر الستينيات.  اكيني ىف مستقبل احلواسيبڤالتشيكوسلو  ، والذى كان ميثل معظم الرأى العام  صرح 
، حىت بعد أن  ، وبني كل عامة الناس ، بني الكثري من العلماء ن الفكرة السائدةإعامة يكون القول .  العلمى آنذاك

ن احلاسوب هو إ، هذه الفكرة تقول  ، من خالل اقتنائهم ألنواعها املنزلية باحلواسيب أصبح أغلبهم على دراية واحتكاك
واخر الثمانينيات فكرة أاحلقيقة أنه ال يوجد ىف .  نه آلة صماء يتحكم فيها اإلنسان ما شاء لهإ، و  ما يقوله له اإلنسان

ا تشبه بالضبط .   ىف استطاعتها أن تثري الغثيان مثل هذه الفكرة احملاجة بأن السيارة ال ميكن أن تسري أسرع من إ
  ! ، وهلم جرا ، أو أن الطائرة ال تستطيع التحليق أعلى منه ألنه خالقها  اإلنسان ألنه صانعها

من .  ، وما زال الكثريون من العلماء يفكرون بنفس طريقة دكتور كوملان التشيكى  لقد مضى عقدان من الزمان
، الذى يقول ىف فصله  ‘  البيولوچيا ومصري اإلنسان ’من سلسلة عامل املعرفة يدعى أولئك املؤلف السورى لكتاب 

ولن يستطيع العلم أن يقلد خلق املخ عن .  ، وليس مبحرك أو حباسوب إن املخ جهاز كهروكيمياوى ’:  السابع العشر
، فيما إذا   ن كنا من البيولوچينيإ، و  رمتهاوحنن نتحدى العلم والثورة البيولوچية ب.  طريق األجزاء امليكانية واإلليكرتونية
، إذ أنه عندئذ ينبض باحلياة   ب قادر على صياغة مشكالته بنفسه دون أن يربمجو كان يفكر مستقبال ىف خلق حاس

، بل وكيف  ، وال ميكن مقارنته بأية آلة أبدعها الفكر البشرى هذا اإلنسان سيبقى دائما وأبدا ساميا متساميا… فعال
بالطبع سوف نغض البصر عما أورده .  ‘  ؟ ىف مستوى واحد)  بفتح الدال (واملبدع )   بكسر الدال (ملبدع يكون ا

، أو على األقل ليس فيها   ، غالبا ما توحى بعكس ما وصل إليه قتباسات أخرى آلخرينااملؤلف ىف الفصل التاىل من 
، فما ذكرناه هنا هو رأيه الذى يقتنع به  آخر هذا اهلراءإىل  ‘ حنن نتحدى العلم ’و‘   لن يستطيع العلم ’تعبريات مثل 
  . واضحا وصرحيا

؟ هذا هو السؤال  هل ميكن للمحدود الذكاء أن خيلق ما هو أكثر منه ذكاء:  لقد صغنا املشكلة ىف سؤال العنوان
أجاب عليه العلماء  ، ذلك الذى  ، فاذا وافقتىن أن هذا السؤال هو بالضبط الذى سننوى االجابة عنه ىف هذا الباب

، أو كان عرضنا هلذه املواجهة الفكرية  أما إذا وجدت ىف األمر مشكلة ما.  ، فيمكنك مواصلة القراءة  السابقون بال
ائيا عن قراءة بقية الكتاب ليس بالوضوح الكاىف   . ، فمن األفضل أن تصرف النظر 

السؤال تكمن ىف تعريف الذكاء نفسه وأن خطتنا العامة جابة ذلك إ، قد أدرك بالفعل أن  لعل القارئ سريع البديهة
 - أو أحيانا تواضعا-الذكاء اآلىل أو ما يسمى مرحليا لكننا ننوى قبل هذا أن نوقف قصة .  سوف تسري ىف هذا الطريق

  . بالذكاء االصطناعى
،  ب آىل ىف التاريخو سوأول حا.  ، أمر مغرق ىف القدم إن فكرة استخدام اآلالت امليكانية ىف إجراء احلسابات

الذى نشرتى مثله ألطفالنا اليوم حني يذهبون إىل دور ‘  املعداد ’، هو   والذى استخدم ىف احلضارات القدمية مجيعا
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، ميكن بالتاىل حتريكها ميينا  ، وخيرتق كل سلك عددا من الكرات املثقوبة جمموعة من األسالك املعدنية األفقية.  احلضانة
  . ويسارا

تقوم بإجراء  -بالغة التعقيد بالضرورة-، ظهرت فكرة صنع آلة ميكانية  صف األول من القرن التاسع عشرىف الن
، فضال عن ختزين البيانات  العمليات احلسابية الكبرية processing، واهلدف منها هو إجراء  ‘ إجرائيات حتليلية ’

الذى يستخدمه  calculatorمى اإلليكرتوىن البسيط ب الرقو ن هلا ذات أهداف احلاسإوعلى سبيل التوضيح فقط نقول 
ابتكرها تشارلز  Difference Engineلة الفارق آويوجد ىف متحف لندن أجزاء من آلة امسها .  تالميذ املدارس حاليا

 ، كان ، ذلك العبقرى االجنليزى الذى أفىن حياته وثروته فيما بعد ىف حماولة صنع منوذج أعقد وأكثر كماال  پاپيدچ
  . Analytical Machineيسميها اآللة التحليلية أو 

، اختصار كلمات  حدى قاعات جامعة پنسلڤينيا جنحت جتربة إينياكإىف … ولد احلاسوب ١٩٤٥وىف عام 
ENIAC: Electronic Numerical Integrator And Calculator  ١٩٠٠٠لة كانت تتكون من ، هذه اآل 

ا اإل من املكونات األخرى، ومن مئات اآلالف  صمام إليكرتوىن ، وكان يستغرق  مجاىل حنو ثالثني طنا، وكان وز
، وبالطبع تبدو اليوم فائقة التواضع من حيث  وهذه اآللة مل تكن رغم كل هذا جمهزة بذاكرة.  إصالح أحد أعطاهلا أيام

ا ، ملا أمكن للحواسيب أن تصل إىل  يةو مليكرو ، ومن بعده الدوائر املتكاملة والرقاقات ا  بتكار الرتانزستورا، ولوال  إمكانا
  . ما وصلت إليه اليوم من الصغر والسرعة وسهولة االستخدام

ب و ، أن يعرف أن التفكري ىف قيام احلاس قد يكون غريبا على البعض ممن ال يؤمنون كثريا بدور اخليال ىف تاريخ العلم
وقدرة اآللة على حماكاة الذكاء البشرى تسمى اليوم .  بو اسمبحاكاة الذكاء البشرى بدا قبل االبتكار الفعلى ألول ح

وننقل لك هنا القصة املثرية لصاحب األفكار الىت صار هلا فيما .  نسبة إىل عامل الرياضيات اإلجنليزى‘  مبدأ تورينج ’
 Edward A. Feigenbaum and، مأخوذة عن الطبعة املعدلة لكتاب  صطناعىبعد أعظم األثر ىف جمال الذكاء اال

Pamela McCorduck: The Fifth Generation —Artificial Intelligence and Japan’s Computer 
Challenge to the World .  

، من عامل املنطق آالن تورينج من جامعة   ب بسلوك ذكىو ، عن إمكانة قيام احلاس جاءت الفكرة األولية جدا ’
، ورغم موهبته فكان إنسانا متقلبا غريب  يدچ ىف أوائل الثالثينياتدرس تورينج الرياضيات ىف كمرب .   كيمربيدچ
، ال  إذ وجد أنه من الصعوبة أن حيصر عقله ىف أشياء،  ، من مث مل حيز إال على تقديرات متواضعة ىف التخرج  األطوار

، فرشح ومل يكن  درها، ووجدت سريعا من يق  رغم هذا مل تضع موهبته هباء.  جتسد فورا االهتمامات الىت كانت تورقه
عمم ورقة جيمع كل الرياضيني  ١٩٣٧وىف عام .  ، لدرجة الزمالة ىف الكلية امللكية بكيمربيدچ قد جتاوز الثانية والعشرين

.  ، لدرجة تضمن تردد امسه ىف كتب الرياضيات حىت إن مل يكن قد فعل ىف حياته أى شىء سواها على تفردها الشديد
ا اقرتحت ماكينة جمردة ميكن إجنازها خالل سنوات قليلة ه الورقةمن بني ما تعرضت له هذ ، وهى ماكينة بالغة   ، أ

ذه الصورة  يوم كتب تورينج هذه الورقة.  ، هى ما نسميه اليوم حاسوب التعقيد حلد مذهل ،  ، مل يكن هناك ماكينة 
بعد الفرتة احلامسة ىف إنتاج .  دت بعد ذلكمع هذا فقد راح يصف منوذجا عاما يطابق كل احلواسيب احلقيقية الىت ول

، رحل تورينج إىل خمترب الفيزياء القومى ىف نيدينجتون كى يعمل  ب خالل احلرب العاملية الثانيةو الشفرة وبناء احلاس
،  ، إحدى احملاوالت الربيطانية الرائدة ىف بناء احلواسيب وراح يباشر عمال دءوبا بطئ التقدم  Pilot ACEتصميم 
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ما .  قضاها كلها ىف كيمربيدچ)  سنوات ٧منحة تفرغ متنح عادة ملدة سنة كل أى  (من اجلامعة سبتية رسل يطلب وأ
ا  ١٩٤٧أسفر عنه عام التفرغ  تصنع  ’، هذه الورقة شرحت الطرق الىت  ‘ اآلالت الذكية ’هو ورقة واضحة حمددة عنوا

إال أن اقرتاحاته ىف ،  ، البدائية وسوء الصياغة  ثري من أفكار الورقةقد يعاب على الك.  ‘  ا اآللة كى تظهر سلوكا ذكيا
، وإن جاء مستقال  بناء آلة ذكية كانت هى بالضبط نفس الطرق الىت استخدمت بعد عقد ىف كتابه أول برنامج ذكى

  .‘  عن تأثري أفكار تورينج الذى مل تعمم ورقته هذه إال بعد ثالثني عاما
، وإن كان للدقة قد أجنز   ، مل يعد تورينج حىت سعيدا بالشغل ىف خمترب الفيزياء القومى راسيةبعد هذه املنحة الد ’

ذهب  ١٩٥٠ىف عام .   ، حيث جاء كديناصور خمجل عاما ١١بعد  ١٩٤٧ايلوت إيس الذى صممه عام پمشروع 
والذى ‘  احلواسيب والذكاء ’، وطبع حبثا امسه  ، حيث اشتغل على تصميم ماكينة جديدة تورينج إىل جامعة مانشسرت

واقرتح ما مسى فيما بعد بـ .  وقد حتدث فيه مرة أخرى حول معضلة هل تستطيع اآللة التفكري.  أثار اهتماما كبريا
ا هى   دون أن يراها)  أو اآللة( ، وهو قيام حمقق باستجواب الشخص  ‘ اختبار تورينج ’ ، وتكون وسيلة اتصاله 

، فإنه ميكن  نه لو فشل احملقق ىف معرفة إذا ما كان من خياطبه هو إنسان ام آلةإوقال تورينج .  طجرافية فقيالرسائل التل
يصفه بأنه    (ضافة إىل ذلك شارك ىف صنع برنامج للعب الشطرنج باإل.  حقا ىف هذه احلالة القول بإن اآللة تفكر

، ليصبح أول برنامج كامل للعب  وبساطته ، والذى عدل فيما بعد رغم بطئه ) كاريكاتور لطريقة لعبه هو شخصيا
  . ‘ الشطرنج بواسطة اآللة

، أن االجنليز أهدروا تارخييا عددا من  ، خالصته اإلمجالية الكتاب يروى هذه القصة ىف فصل خصصه عن إجنلرتا
  .  ‘ إجنلرتا تنتكر لروادها ىف جمال الذكاء االصطناعى ’، أو أن  الفرص الذهبية

وأمثال تورينج .  ليس غريبا أن جند أغلبية علماء احلواسيب يعتقدون أن اآللة لن تستطيع التفكري ،  إذن واحلال هكذا
، فسنجد زميلة عمله الكونتيسة الفليس قد    ولو عدنا اىل پاپيدچ.  ليسوا سوى صوت صارخ ىف الربية ال جيد من يسمعه

ا تفكر، قطعت فيه بأن ‘ اآللة التحليلية ’كتبت حبثا مفصال عن مشروع  لكن املثري حقا أن .  ه ال ميكن القول بإ
ن اآللة ال ميكن أن إب چون ڤون نيومان قد كتب آخر مقال ىف حياته فقط ليقول و االسم األكثر عملقة بني رواد احلاس

الذكاء  ’، حىت اطلق چون ماكارثى ىف الستينيات مصطلح  وقد ظل احلال على ما هو عليه… تتصرف بذكاء
  .  Artificial Intelligence ‘ االصطناعى

لقد حصلنا ىف الفصل الرابع من .  ، تلك الكلمة املركبة غري احملددة الواضح أننا عدنا من جديد نردد كلمة ذكاء
، أو ما استخلصناه بالكاد من  لكن الواقع أن هذا مل يكن سوى رأى علماء النفس.  الباب األول على تعريف ما له

  .  اء الذكاء االصطناعى فلهم ساحتهم اخلاصة الىت يتجادلون فيها على طريقتهم، أما علم جدهلم العنيف
املشار إليه قبل ‘  للحاسوب اجليل اخلامس ’پاميال ماككوردك عاملة الذكاء االصطناعى واملؤلفة املشاركة ىف كتاب 

ميلك السلطة ىف اجملتمع هو من وترى أن من ‘  سياسيا اال مصطلحإالذكاء ليس إن  ’:  قليل هلا رأى مبسط ىف املوضوع
  ! ، وتضرب مثال بالرأى السائد عن قدرات الرجل العقلية باملقارنة باملرأة ميلك تعريف الذكاء

، حياول   ب جبامعة ستانفوردو ، ومؤسس قسم علوم احلاس ، وهو عامل كبري رائد ىف ذات اجملال زميلها ىف الكتاب
وال  (والىت تعىن اللم  Legereمشتقة من األصل الالتيىن  Intelligence ن الذكاءإ، فيقول  التحرى عن أصل الكلمة
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.  نطباع معني، ومن مث تعىن االختبار والتوصل ال Assemble، والرتكيب   Collect، والضم  Gather)  سيما الفواكه
 Perceiveوتدرك  Understand، ومن مث تفهم   Choose Amongقى تتعىن أن تن Intellegereمبعىن آخر فإن 

  . ا ذكيةإويرى أن هذه الصفات لو اجتمعت ىف آلة ألمكن القول .   Knowوتعرف 
؟ الواضح أن األمر يرتبط برغبتهم ىف تعريف  ، لدى علماء الذكاء االصطناعى  لكن ما هو اهلدف من تعريف الذكاء

  . ، وحتديد أهدافه الذكاء االصطناعى نفسه
الرأى األول وهو السائد يرى أن هدف الذكاء االصطناعى هو حماولة حماكاة  : ىف هذا اجملال يوجد رأيان كبريان

، وجتاوز االقتصار على  والرأى الثاىن يرى ضرورة البحث عن مصادر مستقلة وأشد عمومية للذكاء.  الذكاء البشرى
ما يسمى بالنظم  ، وسوف نرى أن الرأى األول ميثل املبادئ الىت يعمل على أساسها واضعو موضوع احملاكاة هذا

  . ، فيمثل واحدا من الطموحات األساس لربجمات مشروع اجليل اخلامس الياپاىن ، أما الرأى الثاىن اخلبرية
الذكاء االصطناعى هو علم  ’، صاحب التعريف الشهري بأن   أحد أبرز املبشرين بالرأى األول هو مارڤني مينسكى

وقد حاول الكثريون وضع توصيف تفصيلى .  ‘  توفر الذكاء اإلنساىن صناعة اآلالت الىت تؤدى أشغاال يتطلب أداؤها
بونيت ىف كتابه الصادر عام .  إيهأحد أكثر التعريفات وضوحا اكتماال هو ما قدمه .   للذكاء على أساس ذلك املنطق

يرى بونيت أن هناك اتفاقا عاما .   Artificial Intelligence —Promise and Performanceباسم  ١٩٨٥
  : على حتديد مظاهر الذكاء اإلنساىن فيما يلى

والىت قد -التوصل إىل حل للمشاكل والقضايا الىت يتصدى هلا اإلنسان بالرجوع إىل املعلومات املتوفرة لديه :   أوال
  . لكل هذه املعطيات الىت ينتج عنها التوصل إىل حلوخربته ىف احلياة وتقديره للموقف ومعاجلته املنطقية  -تكون ناقصة

بناء على إدراك جوانب املوقف واالحتماالت الواردة وعواقب أو نتائج القرارات املقدرة على اختاذ :  ثانيا
، واختاذ القرار الذى ميكن من حتقيق هذه النتائج ومثال لذلك  ، ومعرفة النتائج املرغوب ىف حتقيقها االحتماالت

  .  ص األمراض ووصف العالج الالزمتشخي
، وهى القدرة على استنباط القوانني العامة من األمثلة احملدودة ومعرفة جوهر  القدرة على التعميم والتجريد:   ثالثا

  . وهذا يتطلب القدرة على التمييز بني أنواع املعلومات املختلفة.  الشىء الذى ال يوجد الشىء بدونه
، والتعامل مع املواقف املستجدة ونقل التجربة  ه واحتماالت التشابه ىف املواقف املختلفةالتعرف على أوج:  رابعا

  . واخلربة الذاتية إىل مواقف وجماالت جديدة
دف حتسني وتنمية األداء ىف املستقبل:  خامسا   . اكتشاف األخطاء وتصحيحها 
وترتبط القدرة على التعلم باستطاعته استشراف .   اكتساب املعلومات والتعلم من خالل املمارسة والتطبيق:  سادسا

  . التماثل ىف األشياء والقضايا والتوصل إىل العموميات من اجلزئيات واستبعاد املعلومات غري املناسبة
م ىف حل املشاكل  هذا هو إذن املنهج السائد لدى علماء الذكاء االصطناعى أن جيللوا طريقة تفكري الناس وأسلو

واحلاسوب بدوره سيؤدى ذات التفكري بسرعة فائقة وبدون جتاهل ألى .  ل هذا لسطور شفرة للحاسوبوهم حيولون ك
وهذا جيعله تأكيدا أكثر قدرة ومهارة من اإلنسان ىف التفكري وحل .   احتمال وبدقة متناهية وبدون احتمال للخطأ
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هل ميكن :  صطناعى على سؤال العنوانوهكذا أجاب علماء الذكاء اال.  ، ومن مث يكون أكثر ذكاء منه املشاكل
  ؟ للمحدود الذكاء أن خيلق ما هو أكثر منه ذكاء

،  وهى حىت كتابة هذه السطور أرفع منوذج للذكاء االصطناعى.  النظم اخلبرية:  التطبيق احلرىف هلذا هو كما قلنا
ا نظم هندسة املعرفة املتاحة ىف عشرات .  متحقق ومتاح بالفعل ىف األسواق ، وتباع بالفعل ىف السوق  التطبيقاتإ

م مبتكروها وروادها من البداية ، وبالتخصص ، وأغلبها صناعة أمريكية خالصة العرىب وهى تشمل تقريبا مجيع .  ، إذ ا
ة جماالت العلوم التطبيقية مثل الكيمياء والزراعة والتعليم والتصميم اهلندسى واالقتصاد والطب والقانون واإلدارة والصناع

ترى هل تذكرت ىف هذه اللحظة ذلك الذى  (بل إن منها نظم خبرية ىف الذكاء االصطناعى نفسه .   والعلوم العسكرية
‘  السريع  ’إذن هندسة املعرفة هى تطور نوعى من ذلك احلاسوب )  أن اآللة لن توصف مشاكلها أبدا‘  يتحدى ’
ال قادر على حل مشاكل فعلية اعتمادا على قدرته كما حيب عامة الناس تصوره إىل حاسوب ذكى فع‘  الدقيق ’

يقولون إن ذكاء هذه النظم يتناسب طرديا مع حجم ما لديها  (، ما مل يكن قادرا على ختزين املزيد من املعرفة  الذاتية
معرفة ، من خالل ما يرتاكم لديه من خربة و  ، بل وعلى تنمية نفسه وإعادة برجمة ذاته ) من معارف جمردة ىف حد ذاته

  . إثر كل مشكلة يقوم حبلها
اللغة  ’، وذلك ىف كتابه  ، هلذا التطور النوعى ولعلنا لن جند أفضل من وصف الدكتور نبيل بلغته العربية اآللية اجلميلة

  : ‘ العربية واحلاسوب
ا إىل مراحل تطوره كان األساس ىف التفريق بني أجيال احلاسوب املتتابعة ’ و نوعية التقنيات ، ه ، والىت يرمزون 

ذا تقسيم من وجهة نظر الصانع.  األساس املستخدمة ىف تصنيع عناصر بنائه ، وليس من وجهة نظر املستخدم  وهو 
ميكن تقسيم التطبيقات .  والذى جيب أن يستند فيه التقسيم على نوعية التطبيقات وكيفية التعامل بني اإلنسان واآللة

  :  ثالث نقالت نوعيةاألساس ملراحل تطور احلاسوب إىل
  إجراء البيانات -
  إجراء املعلومات -
  إجراء املعارف -

سادت نظم معاجلة .  األرقام‘   سحق ’ففى البداية كان النظر إىل احلاسوب بصفته آلة حاسبة ذات قدرة هائلة على 
ملرتبات والتسويات احملاسبية البيانات تطبيقات املرحلة األوىل والىت اقتصرت ىف معظمها على استخراج كشوف احلساب وا

  . وقوائم املخزون والفواتري وما شابه
، من حيث كون املعلومات هى ناتج  وقد مضى وقت طويل قبل أن يكتشف الفرق الكبري بني البيانات واملعلومات

الىت على ضوئها ، و  حتليل البيانات وذلك بفرض استخراج املؤشرات والعالقات واملقارنات والتنبؤات ومعامالت االرتباط
وهكذا ظهرت نظم املعلومات متخذة .  ، تبدأ املعلومات عندما تنتهى البيانات  أو بقول آخر موجز.  تتخذ القرارات

، تتضمن قواعد املعلومات العالقات الىت تربط بني عناصر  جبانب البيانات املباشرة.  من قواعد البيانات أساسا هلا
  . ‘ بة لألهداف املوضوعة لنظام املعلومات، الىت هلا مغزى بالنس البيانات
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ومرة أخرى يأخذ التطور احللزوىن دورته املتصاعدة ليتضح ىف هذه املرة الفارق الشاسع بني  ’:  على. مث يواصل د
فهناك فرق كبري بني ما حتتويه الكتب .   إن معظم املعارف استنتاجية أكثر منها حسابية أو بيانية.  املعلومات واملعارف

ا واستغالهلا ىف تعريف املشاكل وحلهاو  إن املعرفة هى حصيلة االمتزاج اخلفى لثالوث .  قيام البعض باستيعاب ماد
ورغم وضوح .   ‘ إن احلكمة تبدأ عندما تنتهى املعلومة ’، ودعنا نبسط هنا لنقول   ، واحلكمة البشرية ، واخلربة  املعرفة

ااحلقيقة ىف أن املعرفة اإلنسانية هى أهم ا ، مبعثرة ومنثورة ومبددة بني ثنايا  ، وىف وضعها الراهن  ملواد على اإلطالق إال أ
على الرغم من كل ما نسمعه ونراه .  ، أو ىف أذهان ذوى املعرفة واخلربة والذين هم عرضة للضياع والفناء الوثائق والكتب

ة كبرية وقد بات ىف أمس احلاجة إىل أساليب فعالة من إجنازات هائلة إال أن مورد املعرفة اإلنسانية ما زال مهدرا بدرج
لقد ترسخ االعتقاد أن املعرفة موضوع ميكن أن يدين للسيطرة اهلندسية وهكذا .  وعملية لتصونه وتنمية وحتسن استغالله

ح ، ولتصب خرج إىل الوجود مفهوم جديد يعرف بقاعدة املعارف ليمثل إحدى الركائز الرئيسة حلاسوب اجليل اخلامس
  . ‘ البديل األرقى لقواعد املعلومات ولتصبح وعاء لذخرية املعارف وشبكة العالقات والتفاعالت الىت تربط بينها

سوف خنصص الفصل التاىل للحديث عن مشروع اجليل اخلامس لكننا سنواصل هذا احلديث عن نظم قاعدة 
بالقارئ إلحساس حقيقى بكيفية خلق كائن أكثر  ، ألنه يهمنا بالدرجة األوىل الوصول املعارف األقل عمومية وطموحا

  . وطريقة إنشاء النظم اخلبرية مثال يوىف جيدا بالغرض.  ذكاء من اإلنسان
ومهمة هذا املهندس أن يذهب ليقابل العلماء .  أتت النظم اخلبرية إىل الوجود بوظيفة جديدة امسها مهندس املعرفة

، وحياول أن حيصل منهم على  ويطرح عليهم مناذج للمشاكل.  ج خبري لهاملتخصصني ىف اجملال الذى يريد وضع برنام
الطريف هنا أن العامل ال يكون بالضرورة واعيا بالطريقة .  أو الرتتيب الذى يفكرون فيه ملواجهة كل مشكلة‘   املنهج ’

ا ، قبل  اية جلستهما سويا ، واألغلب أنه نفسه سيكون أول من يعرف هذه الطريقة من مهندس املعرفة ىف الىت يفكر 
، جتعل  بل إن توصل مهندس املعرفة لطريقة تفكري العامل.  أن يذهب األخري ملكتبه ليحاول كتابة بعض سطور احلاسوب

،   ، بل وعلى اكتشاف اللحظة الىت خيطئ فيها أو ينسى أو تتداخل وتتشوش أفكاره األخري قادرا أكثر على فهم نفسه
  . ادرا على اكتشاف اللحظة الىت أصبح فيها مرهقاأو على األقل جتعله ق

، ولن جند أكثر براعة وطرافة معا من وصايا  حنن نريد لك اآلن أن تعيش ىف طبيعة تفكري وعمل مهندس املعرفة
ىت ، وال پيىن نىي العاملة ىف هذا اجملال والزوجة ياپانية األصل لفاجيينباوم املؤلف املشارك لكتاب اجليل اخلامس.  إتش

  . وردت ىف كتاب أكادميى حديث هلا ىف جمال هندسة املعرفة
، على األقل توجد دائما فجوة   إن أحد مصاعب كتابة برامج قاعدة املعارف هو أن هناك حزبان ’مبدئيا ترى نىي 
، فان  كثر وضوحابينما ترتاكم املعرفة ىف الربنامج وتصبح املشكلة أ.  خرباء اجملال ومهندسو املعرفة:  بني وجهىت نظرمها

والسلوك اجلديد للربنامج قد يوحى للخبري بأن يغري آراءه هو .  مهندس املعرفة قد جيد طرقا أفضل لتمثيل وإجراء املعرفة
  . ‘ ، ومن مث خيلق مشاكل جديدة على مهندس املعرفة أن حيلها  نفسه ىف املشكلة

وهو مشتق من األصل  Heuristicsصول امسه اليوم أصبح عمل مهندسى املعرفة هذا علما يدرس له قواعد وأ
وقد حولت نىي عمل مهندس املعرفة إىل جمموعة .  )  كلمة أرشيمدس الشهرية (ومعناها االكتشاف  Eurekaاليوناىن 

  : ، أو القواعد الثماىن اآلتية ‘ اهلريويستيات ’من 
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، فأنت ختاطر بأن تصبح  خلاصةحني حتاول فحص خرباتك ا.  أنه من غري املمكن أن تكون مهندسا لنفسك -١
ا وماتت ، الىت حاولت معرفة كيف حترك مائة ساق بتوافق تام مثل ذات املائة رجل   .  ، فتشابكت سيقا

، والرسامون يعملون ختطيطات  الكتاب يعملون مسودات.  منذ البداية جيب أن جتهز سلة قمامة ضخمة جبوارك -٢
  . يئا، ومهندسو املعرفة ال خيتلفون ش أولية
، ال يستطيع بعد أن حيل كل مشاكل  إن الذكاء االصطناعى ما يزال جماال ناشئا.  جيب أن ختتار املشكلة بعناية -٣
واحلاسوب حيتاج كى يوصف املشكلة إىل  .  النظم اخلبرية تعمل جيدا حني تكون املشكلة حمددة األبعاد جيدا.  الدنيا

سوف نرى أن أصحاب اجليل  (ال حيتاج املعلومات العامة للدنيا كلها  ، لكنه كمية هائلة من املعلومات املتخصصة
  . ) ملحوظة اعرتاضية—اخلامس يفكرون عامة عكس هذه النصيحة 

وإذا مل يكن لديه .   ، فعليك أن تقابل اخلبري ىف نقطة أبعد من منتصف الطريق إذا أردت أن تقدم تطبيقا جيدا -٤
  . بال شك أكثر صعوبة، فمهمتك ستكون  فكرة عن احلواسيب

  . ، اخلق أدوات جديدة إذا مل تفلح األدوات الىت تستخدمها عادة -٥
املعرفة اهلريويستية شىء آخر غري احلقائق أو املعرفة .  ، يعىن ضمنا الشك التعامل مع أى شىء غري احلقائق -٦
بناء برنامج النظام اخلبري جيب أن يسمح إن جزءا ال بأس به من .  ، مع هذا فهى سريعة التحديد وليست صعبة  اليقينية

  . إخل‘ … …املالبسات تقود إىل ’أو ‘  …أنا أعتقد جدا أن ’بتقبل تعبريات مثل 
، جيب أن حيتوى  ، أو الربنامج الذى يقصد به أن يستخدمه اخلبري استخداما شخصيا الربنامج عاىل الكفاءة -٧

  . مات جديدة أو الغاء املعلومات الباليةعلى طرق سهلة تسمح بتعديل املعرفة وإضافة معلو 
إن هناك برامج قاعدة معارف تستطيع مثال حل الفوازير لكن .  املشكلة جيب أن تكون مفيدة ومثرية لالهتمام -٨

  .  ؟ األكثر أمهية أن املستخدم جيب أن يعرف القيمة احلقيقية للشىء الذى سيستخدمه من يهتم بشىء كهذا
، أو كيف استطاع اإلنسان احملدود الذكاء أن خيلق  ور ما أجاب به هذا الفصل على عنوانهنريد هنا أن نبل… وبعد

  : ما هو أكثر منه ذكاء
لكن .  إىل آخر ما حيتمله التعريف…إن الذكاء هو تلك القدرات العقلية القادرة على حل املشاكل وحتسني األداء 

ا اإلنسان شىء  ) كلمة الطريقة  من فضلك هات اآلن قلما وضع عشرة خطوط حتت (الطريقة  ، الطريقة الىت يفكر 
، كالقدرة على اكتشاف العالقات امليكانية أو الرقمية أو  فالقدرات هى النتيجة الظاهرة.  آخر غري هذه القدرات

ق أما الطريقة فهى شىء آخر يشمل املنط.  إخل…التجريد اللغوى أو البصرى أو ربط للعالقات أو اكتشاف التشابه 
أو على حنو عام طريقة .  إخل…، بل والعالقات الرياضية واملنطقية واالحتمالية  واملقارنات األولية واحلدس والبديهة

، والبديهى أنك إذا لقنت طريقة  ، بينما قدرات الذكاء هى نتيجة هلا ، أو هى مسببات التفكري هى قواعد أكثر أساسا
االتفكري هذه آللة متتلك قاعدة معارف ىف  ، زائد القدرة على أداء طريقة التفكري تلك بدقة وسرعة فستكون قد   ذاكر

خلقت آلة أكثر ذكاء ومعرفة من اإلنسان أو على أقل تقدير سوف تعطى ىف ملح البصر إجابات كاملة ألى اختبار 
ائية لنسبة الذكاء معروف للذكاء   ! ، ومن مث ستحصل على درجة ال 
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، من معارف ومن أساليب  ، على ما حيتاجه جمال ختصصى واحد ىف خلق الذكاء اآلىلإن النظم اخلبرية اقتصرت 
ومل تطمح خللق الذكاء مبعناه  ،  ، وىف حدود حماكاة طريقة تفكري اخلرباء اليشر ىف احلقل املعطى تفكري وحل للمشاكل

وأن تضع حتت إرادته بالتاىل  ،  كلمة ذكاء، معناه اجملرد بعيدا عن ذاتية رؤية العرق اإلنساىن لذاته أو حىت ملعىن الشامل
إمنا كل ترسانة  ، ‘ رحلة إىل النجوم ’حسب أحد تعبريات فيلم ‘   حتوى الكون ىف أحشائها ’ليس فقط قاعدة معارف 

  . اإلنساىن-املنطق الرياضياتى اجملرد البارد احملايد غري
ا يؤرق علماء ما يسمى بالذكاء االصطناعى منذ تورينج ومع الوضع ىف االعتبار أن م ،  وىف كل األحوال ، ىف النهاية

إىل اليوم هو كيف يصعب التفرقة بني اإلنسان واآللة مبا ىف ذلك حىت االنفعاالت وضبابية التفكري ولغو الكالم وكل 
و اآلىل أ-السؤال القاعدى وراء مسعى الذكاء االصطناعى  ، يظل لدينا السؤال املشروع للغاية واألكثر عمومية ، شىء

ما فائدة أن حياكى ذكاء اآللة الذكاء البشرى إذا كان سينتج لنا ذات الغباء الذى نعاىن منه :  برمته -مسه ما شئت
  ؟ اآلن

إىل واقع حى ،  ىنااإلنس- الذكاء فوق،  ىناإنس- الذكاء الال ، أول مشروع يريد حتويل هذا الطموح غري املسبوق
، موضوع فصلنا  هو مشروع اجليل اخلامس الياپاىن ، لتارخيية األوىل ىف هذا االجتاهأو على األقل خطو اخلطوة ا ،  ملموس
  .  التاىل
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  الفصل الثالث
  خامس للحواسيب جيل ال ال

  
هو ما ورد ىف تقرير معهد هدسون عام ‘  اآللة احلية ’، ملصطلح مقارب لكلمة  رمبا تكون أول إشارة ىف حبث علمى

اية التقرير توجد الئحة من .  ‘ ئىت عامالعامل بعد ما ’باسم  ١٩٧٦ بندا حتدد األزمات التقنية املتوقعة ىف  ٧٠ففى 
ظهور  ’من هذه .  ‘ القضايا الغريبة ’وىف آخر جمموعة من هذه البنود تأتى .  ١٩٨٥سنوات أى حىت عام  ١٠خالل 

، هل هو شكل جديد للبشر أم   جداورغم أن املعىن غري واضح .   ‘ ، مثل احلواسيب احلية  أشكال جديدة للبشرية
، فإن التقرير السبق فن نقل التسمية من جمال  ، أو بعد تطويرمها أو تطوير أحدمها  احلواسيب أم احتاد كليهما كما مها

  .  القصص العلمى إىل صفحات البحوث العلمية
، يتخذ لنفسه  وح كهذاعلى أن البعض قد يرى أن ىف ذلك النوع من االستخفاف باملوضوع ىف تقرير شديد الطم

أيا كانت وجاهة الرأيني فهناك حقيقة .  ‘ الثورة العلمية التقنية خالل القرنني القادمني ’:  عنوان فرعيا كبريا جدا هو
  . هو عام مبكر جدا حقا للحديث عن آالت حية فيه ١٩٧٦، أن عام  مؤكدة

قدرة التفاعل مع كافة مفردات البيئة ومشاكلها  ، تعىن فاحلياة ال سيما ىف معناها اإلنساىن األرقى مما عداه
ا ،  ، إمنا إىل جمرد تكبري قدرات التفكري اإلنساىن ىف جمال حمدد  والنظم اخلبرية مل تطمح أبدا إىل شىء كهذا.  وحتديدا

الىت ، التصميم اهلندسى اىل آخر القائمة   الكيمياء:  ىف مواجهة مشاكل من نوعية حمددة أو جيمعها موضوع معني
  .  ذكرناها من قبل

بل ماذا لو رحنا نبحث عن قواعد أكثر .  لكن ماذا لو مجعنا سويا كافة قواعد التفكري الىت يتبعها اخلرباء كل ىف جماله
ماذا لو صنعنا موسوعة :  بصياغة أخرى.  أساسا أو عمومية للتفكري ال يستخدمها اإلنسان أو نادرا ما يستخدمها

ق والرياضيات حافلة باآلالف من قواعد علم املنطق اجملردة ومبثلها من القواعد الرياضية والعالقات ؟ إن كتب املنط للذكاء
  . اجلربية ونظريات االحتماالت واإلحصاء وقواعد التحليل واالستنتاج الرياضى املختلفة

إلنسان العام يعرف فقط ، وا ، كل حمركات الذكاء هذه ، بل ال يعرف بالضرورة إن اخلبري ىف جمال حمدد ال يستخدم
، وهى ىف الواقع ال تزيد عن بعض العالقات املنطقية  بعضها فيما قد نسميه احلدس والبديهية أو ربط النتائج باألسباب

، حىت مع غض  ، سوف خيلق نوعا خاصا فائقا للغاية من الذكاء لذا فمجرد مجع كل مسببات الذكاء تلك.  البسيطة
، أو رمبا ال يستخدم  ملسببات ال يستخدم ىف الواقع سوى استخدام ضيق وحمدد للغايةالنظر أن الكثري من تلك ا

بعبارة أخرى فإن مجع كل ذلك ىف موسوعة .  ، ومن مث ال جيب الربط بني ذلك الذكاء اخلارق والذكاء اإلنساىن إطالقا
قط للذكاء االصطناعى مهاما واحدة مستعدة الستخدام وتطبيق كل مدخل فيها على أى مشكلة تواجهها لن خيلق ف

،   ، بل أنه سيخلق بالفعل نوعا من الذكاء مل نعرفه قط من قبل جديدة ظل يرفضها حبكم شعار حماكاة الذكاء اإلنساىن
، أول آالت حية وفائقة الذكاء بكل معىن الكلمتني يشهدها   ‘ اجليل اخلامس للحواسيب ’أو ‘  الذكاء اآلىل ’هذا هو 

  . كوكب األرض
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مبعىن .  ‘ الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء ’:  ، لعله هو أدقها مجيعا مث تعريفا للذكاء مل نشر له حىت االنإن 
، من املمكن أن يكون  مبعىن آخر فإن الذكاء مفهوم متطور متغري.  أن الذكاء هو ما يريد له واضع االختبار أن يكون

أن الياپانيني من هذه اللحظة قرروا أن يشغلوا علماء الذكاء بوضع الواضح .  متواضع املقاييس أو جامح املقاييس
  .  ، تلغى كل ما سبق وصمموه منها ىف تارخيهم بأكمله  اختبارات جديدة كاملة لتقدير الذكاء

إجراء استنتاجية  ruleآالف ساطرة  ١٠بأكثر من  -بتعبرياتنا حنن- يقدر الياپانيون عدد مداخل موسوعة الذكاء 
ا   . ، يلجأ اليه احلاسوب لدى إجرائه للمعارف بالفعل ىف أرشيف مرجعى خاص وسيضعو

تشمل أيضا  software، ففى جمال الطريات   لكن الطموحات احلقيقية حلاسوب اجليل اخلامس أوسع كثريا من هذا
نبيل على . ريف دارجع لتع (إخل …القدرة على التخاطب باللغات الطبيعية احلية بكل ما حتمله من إحياءات وعدم دقة 

، مث الطموح  كذا تشمل القدرة على الرتمجة فيما بينها ومبدئيا ما بني اللغتني اإلجنليزية والياپانية.   )  ىف الباب األول
، نكسب تسامح عدد جديد من  حنن نعلم أنه مع كل طموح نذكره للجيل اخلامس (اخلاص جبعل اآللة احلية ترى 
  . ) ، املرفوض مسبقا من الكثريين ةالقراء جتاه مصطلح اآللة احلي

،  مليون ترانزستور ١٠، املتمثلة ىف صنع رقاقة حتتوى على  هذا ناهيك عن الطموحات ىف جمال الصالئد احلواسبية
كلمة رقاقة تعىن قطعة بالستية سوداء طوهلا بضعة سنتيمرتات وخيرج منها عدد  (ضعف أعقد رقاقة اآلن  ٥٠أى حواىل 

،  ، إذ سيقوم بإجراء ما بني مائة مليون  أيضا هناك طموح خميف ىف سرعة اإلجراء احلواسبية.  ) دنيةمن األرجل املع
ا إحدى عمليات االستدالل   (،  LIPSوبليون عملية استنتاج منطقى ىف الثانية  تعريف عملية االستنتاج املنطقى أ

، واآلن تبلغ أقصى  ) املنطق التقليدية املعروفة، أى إحدى مسائل  أو خطوة قياس منطقى‘   فإن… إذا كان’ بطريقة 
، والطموح الصالئدى يشمل أيضا أوسع استخدام ممكن  سرعة معروفة ما بني عشرة ومائة ألف عملية منطقية ىف الثانية

،  لسرعةللمعمارية املتوازنة لوحدة اإلجراء املركزية الىت تعترب ثورة كاملة ىف جمال السوپر حاسوب أو احلواسيب فائقة ا
.  وتنسف بالكامل معمارية ڤون نيومان الشهرية لوحدة اإلجراء املركزية الىت جترى عملية واحدة ىف اللحظة الواحدة

، أو نذكرك هنا بأحاديث الباب األول  وبالطبع لسنا ىف حاجة كبرية ألن نقارن أى من هذا بقدرات الدماغ البشرى
  . ‘  كذا بليون مرة ’:  ملقارنة هذا ىف كلمة، فإن الوحدة املطلوبة ىف جمال ا الواهنة

، حني أعلنت الياپان عن عزمها البدء ىف مشروع بناء  ١٩٨١ولد مشروع اجليل اخلامس رمسيا ىف أكتوبر من عام 
، ذلك ىف مؤمتر عاملى عقد  سنوات ١٠ىف خالل ‘  حاسوب ذكى قادر على التخاطب باللغات احلية والرؤية ’

  . ، دعت اليه وزارة التداول الدوىل والصناعة هناك لك الشهرخصيصا ىف طوكيو ىف ذ
، أيا كان  ، الذى سيصمم ليكون أساسا خلدمة صانع القرار ىف هذا املؤمتر قدم ختطيط مفصل لبنية هذا احلاسوب

كر أحد وبعد قليل سوف نذ .  ، أى بدءا من السياسيني والوزراء وحىت صغار املديرين ورجال البيزنس ختصصه أو درجته
، ال بد من توقع أن يزداد  التقديرات حول السعر املتوقع لبيع وحدة حاسوب اجليل اخلامس لكن على اجملرى البعيد

، حبيث  ، وحتسني التقنية ، فضال عن بدء املنافسة الدولية ىف تصنيع مناذج خمتلفة الطلب على هذا النوع من احلواسيب
أكثر ألفة وانتشارا عن املرحلة األوىل لدى طرحها ىف األسواق عام  سيؤدى كل ذلك خلفض سعر الوحدة وجبعلها
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بل من يدرى فرمبا تصبح وحدات اجليل اخلامس هى احلاسوب املنزىل املعتاد الذى حنل به مجيع مشاكلنا .   ١٩٩١
  . املتواضعلعقلنا البشرى ‘  اإللغاء األخري  ’أو باألحرى ‘  االمتداد األخري ’، ويصبح مبعىن الكلمة  اليومية

، أى أنه امتداد  اإلجراء املعلوماتى للمعرفة ’ىف ذلك املؤمتر خلص دكتور فوتشى مدير املشروع هذا احلاسوب بأنه 
اجليل  ’ويشرح املؤلفان األمريكيان لكتاب .   ‘ ، رغم ذلك يعد نسخة التسعينيات من إجراء املعلومات هلندسة املعرفة

فهى ستصمم كى .  ، بأن هذه اآلالت سوف ختتلف كثريا عن النظم اخلبرية غريبةاملذكور هذه الصياغة ال‘  اخلامس
ىف نفس الوقت سوف تقوم بإجرائيات االستنتاج .   وتسمح باسرتجاع هلا فائق السرعة.   تدعم قواعد هائلة للمعرفة

ا احلواسيب احلالية العمليات احلسابية البسيطة   . املنطقى بنفس السرعة الىت جترى 
إن قلب هذه املاكينات هو تضخيم هائل للنظم  ’:  رن الكتاب ما بني النظم اخلبرية وبني اجليل اخلامس فيقولويقا

إن كل النظم الىت بنيت حىت اآلن .  ، وهى مهمة فائقة اجلسامة حقا ، وهذا يتطلب آلة معقدة مكربة اخلبرية احلالية
  : بواسطة مهندسى املعرفة تتكون من ثالثة أجزاء رئيسة

  . قاعدة املعارف املطلوبة حلل وفهم املشكلة‘   يتوىل ’النظام الفرعى الذى :   أوال
، والذى يكتشف أى من املعارف هو املفيد ووثيق الصلة باملشكلة   النظام الفرعى حلل املشكلة واالستنتاج:  ثانيا

 Reasoning Lineسرتشادات ببناء سلسلة من اال –خطوة خبطوة  –ويقوم بواسطة هذه املعارف .  املطلوب حلها
  . ، أو على األقل تقدمي أفضل الفرضيات تؤدى حلل املشكلة أو تقدمي تفسري مقنع هلا

اللغة الطبيعية العادية .  واملرحية للمستخدم‘  الطبيعية ’طرق التفاعل بني اإلنسان واآللة ىف األمناط واللغات :   ثالثا
، مفضلة أيضا لدى فئات معينة  لرموز النمطية ىف جماالت كالكيمياء مثال، لكن ا هى الشىء املفضل ىف أغلب األحوال

  . ‘ من املستخدمني
، مث اخلوض فيها مجيعا ىف نظمنا اخلبرية  ، والتفاعل مع اإلنسان  ، االستنتاج وحل املشاكل إن إدارة املعارف ’
ا ، هذه الىت اعتصرت معمارية معدات ڤ ، عرب االبتكارات الربجمية احلالية إن . ون نيومان حىت آخر قطرة من إمكانا

أن هناك مستويني :  ، فقط مع إضافة بعد جديد حاسم  اجليل اخلامس ينظم نفسه حول نفس هذه النظم الفرعية الثالثة
ما ىف كل نظام فرعى من هذه النظم الثالثة وبني كل مستويني .  مستوى للمعدالت ومستوى للطريات:  مستقلني بذا

مع الطريات  hardwareالىت تتفاعل هلا الصالئد ‘  اللغة ’على املصممني الياپانيني أن جيدوا  من أولئك
software ‘ .  

:  ، إىل بعض التفاصيل فيقول ، الذى أصبح أوسع تعريف باجليل اخلامس على املستوى العاملى مث يدخل الكتاب
، وذلك حىت ميكن   ، نفس احلال ىف بنية الذاكرة مزىإن املعارف جيب أن متثل أوال ىف قواعد املعارف على حنو ر  ’

.  هذا التمثيل ميكن أن يتخذ أشكاال متعددة.  االستفادة منها بكفاءة ىف حل املشكلة وىف النظام الفرعى لالستنتاج
‘   املوضوع ’و.  ما thing، أى جمموعة الصفات الىت تصف شيئا  object‘  املوضوع ’أكثر هذه األشكال اعتيادا هو 

النوع النمطى للشبكة املصاحبة هو .  ىف الذاكرة links‘  روابط ’عادة ما ترتبط باملواد األخرى مبراجع رمزية 
ىف هذه احلالة فكل من العصفور .  ‘  نوع من الطيور –العصفور هو  ’:  مثال‘  هو رتبته ’، املعروف باسم  التصنيفات

نوع من احليوانات ميكنه  –الطري هو  ’ا اخربت قاعدة املعارف بأن فاذ.  داخل قاعدة املعارف‘  موضوعات ’والطري 
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فإن نظام إدارة قاعدة املعارف سوف يتوسع أوتوماتيا ويضع ذلك االستنتاج الصغري بأن العصافري ميكنها ‘  الطريان
  . ‘ الطريان

، لغة اآللة الىت يستخدمها اجليل  هذا املثال الذى ضربه الكتاب هو أحد األمثلة املعروفة جيدا لدراسى لغة الپرولوج
القاهرية ‘  املرجع ىف احلاسوب ’هذا لدرجة أن اعتادت مثال جملة .  ) وهى اختصار لكلمىت الربجمة باملنطق (اخلامس 

  . ، حتقق بناء قواعد معارف ذكية بواسطة نفس فكرة االستنتاج هذه  تعميم برامج مبسطة بلغىت الپرولوج أو التريبوپرولوج
، فيجب اختبارها على سبيل احلصر  ، أن تتعلم التفرقة بني القاعدة واالستثناء تطلبه قواعد املعارف بعد ذلكمما ت

، كذا كل الطيور املنقرضة أو كل الطيور األسطورية الىت مل يكن هلا أى  بأمساء كل الطيور الىت ال تطري -ىف املثال السابق-
  . ىف قاعدة املعارف‘  املوضوعات ’ذ عن الصفات العامة لتعريف ، أى كل شذو   ، وهكذا وجود يوما من األيام

.  rule‘  الساطرة الشرطية ’، يوجد متثيل آخر معتاد ومهم هو  ىف بناء قاعدة املعارف‘  املوضوع ’وخبالف فكرة 
‘  …كان  إذا’ إن الساطرة تتكون من جمموعة من اجلمل تسمى القسم   ’:  عن هذا التمثيل‘  اجليل اخلامس ’يقول 

If  فإن… ’، وجمموعة أخرى من االستنتاجات أو اخلطوات الىت جيب تنفيذها وتسمى القسم  ‘Then   . على سبيل
،  ، ونشرة الطقس الرمسية تقول إنه لن تتبدد قبل ساعة قدم ٧٠٠أعلى ارتفاع للضباب أقل من ‘   إذا كان’ :  املثال

من أجل معرفة .  ، وينصح بالتحول جملال جوى جماور د املرور اجلوى، وسوف يعترب خمالفة لقواع اهلبوط خطر‘  فإن ’
، فان برنامج حل املشاكل ال بد وأن ميسح كل  املطلوبة reasoningمرتبطة مبهمة الرشد ‘  الساطرة ’إذا ما كانت 

ذا احلجم اهلائل.  ىف قاعدة املعارف‘  إذا كان ’قائمة الـ  هو مهمة فائقة  ،  إن البحث ىف انشاء قاعدة معارف 
  .  ‘ ، لكن الياپانيني قرروا أن جيعلوها واقعا ممكنا اجلسامة

، تكفل  ، وذلك بوسائل ما  ، سوف يصمم لينظم الذاكرة هنا مرة أخرى فإن النظام الفرعى إلدارة قاعدة املعارف ’
عارف إليكرتونيا ىف ملف وىف خطة اجليل اخلامس سوف ختزن امل.  ختفيض حجم إجراء املعلومات الذى جيب القيام به

ومهمة التجديد اإلليكرتوىن للمعرفة ىف امللف وىف طرق البحث .   relational data baseيسمى قاعدة بيانات عالقية 
ا عن طريق طريات قاعدة املعارف املنظمة للمعارف املرتبطة بكل مشكلة إن إحدى املزايا الفائقة .  ، سوف يتم القيام 

جمرد آالف من .  النظام الفرعى لقاعدة املعارف سوف يتعامل مع قاعدة معارف متواضعة ىف اجليل اخلامس أن
  . وهذا حجم ال يزيد عن نفس احلجم املطلوب لتطبيقات النظم اخلبرية احلالية.  ‘ املواد ’وآالف من ‘  الساطرات ’

حيث أن طريات .  رد نظام خبريهذا يعىن أن اجليل اخلامس سوف يتعامل مع مشكلة حمددة كما لو كان تقريبا جم
، كما  ، سوف تعرف ما هى العالقات الشرطية األكثر مناسبة من تلك املخزنة ىف قاعدة املعارف إدارة قاعدة املعارف

  .  املفيدة لتكون قاعدة معارف خاصة لتلك املشكلة احملددة‘  املوضوعات ’سوف تستحضر 
اية خطة السنوات العشررغم هذا فان احلجم اإلمجاىل ملعارف اجليل اخل ، عشرات اآلالف من  امس سوف يبلغ ىف 

وسوف تكون املساحة املخصصة لكل موضوع هى ألف حرف وىف حالة .  ‘ موضوع ’قواعد االستنتاج ومائة مليون 
فري عصا ’إىل ‘  العصفور ’، كان تنقسم موضوع  ، فسوف تنقسم تلقائيا ملادتني أو أكثر زيادة املعلومات ألى موضوع

وبالتاىل سوف حتمل كل منها كل الصفات احملتملة من حجم أو .  مثال‘  عصافري زينة ‘و‘  عصافري مغردة  ‘و‘  قارضة
  . إخل…وزن أو لون أو نوعيات طعام أو عادات أو أمناط تكاثر أو مسارات هجرة 
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ريكية متخصصة ىف بناء قواعد ؟ تأتى االجابة من شركة أم ترى أى قدر من املعرفة ميكن أن حتيط به هذه املساحة
ا ستتسع على األقل لكل جملدات دائرة املعارف الربيطانية:  املعارف   . إ

وإذا انتقلنا للقسم .  كل احلديث السابق اختص بكيفية تصميم قاعدة املعارف العمالقة حلاسوب اجليل اخلامس
مهمة .  ملركزى ىف حواسيب إجراء البيانات التقليدية احلالية، الىت تناظر اإلجراء ا ، وهو عملية اإلجراء االستنتاجية  الثاىن

ويضرب  .  ، هى اختيار سطور االستدالل املناسبة حلل املشكلة ‘ سرتاتيچية حل املشاكل ’اإلجراء االستنتاجى أو 
،  آالف قاعدة ، والىت قلنا إن عددها يتجاوز العشرة ‘ اإلجراء االستنتاجى ’أمثلة ملا حيويه ‘   اجليل اخلامس ’كتاب 

، والىت سوف تنسق من خالهلا ببساطة سلسلة املعارف   فيقول إن معظمها قد يتكون من قواعد البديهة العادية جدا
، و ص دالة ىف  إذا كانت س دالة ىف ص’ املستخدمة ىف حل املشكلة مثال من هذه القاعدة القياس املنطقى الىت تقول 

إن الذكاء االصطناعى  ’:  كتاب عبارة تناظر ما حاولنا إثباته ىف بداية هذا الفصلمث يذكر ال. ‘  ، فان س دالة ىف ع ع
من ‘  غري اليقيىن ’مث يتحدث عن إمكانات االستدالل .  ‘  يستعمل جانبا حمدودا من شنطة أدوات علماء املنطق

،   resolution‘   درجة احلزم ’، وخيوض ىف تفاصيل إحدى هذه اإلمكانات واملعروفة باسم  املعارف غري املوثوق منها
  . وميكن للقارئ الرجوع هلا إن شاء

وطموح الياپانيني هو أن .  ، فهو واجهة تعامله مع اإلنسان أما القسم الكبري الثالث من عمل احلواسيب الذكية
للغات فاآللة ستستطيع التحدث واالستماع با.  جيعلوا تفاعل اإلنسان واآللة طبيعيا ألبعد مدى أى صوتا وصورة

ا سوف تفهم الصور أو األشكال أو املستندات أو النصوص الىت تعرض عليها  الطبيعية هذان .  ، مبجرد النظر  ، كما أ
ما كل من مؤيديه ومعارضيه ىف جمال الذكاء االصطناعى‘  معضلتان تارخييتان ’األمران مها  . ، ولعل كتاب د ، اهتم 

وإن أثبت .  ، ومدى صعوبتها اللغة حواسبيا processingمعضلة إجراء  نبيل على املذكور قد بني ىف جممله حجم
، واحمللل الصرىف املبتكر الذى يعترب القلب   ‘ القرآن الكرمي ’نفس العامل من خالل النموذج التطبيقى املبهر برنامج 

دخلت ىف عامل احلواسيب وسوف ، أن لغتنا العربية قد  ، ومن بعده الربامج املختلفة لفهم النصوص  للربنامج‘  املفكر ’
  . ، وهذه نقلة حضارية حمتومة حىت ال نتخلف عن عامل اآلالت الذكية يرضخ كل منهما لآلخر ىف النهاية

وىف عام .  ، هو جهد له ما يربره متاما ، رغم املشقة اهلائلة الىت يتطلبها إجنازه والواقع أن التخاطب باللغة الطبيعية
، لتقول إن خماطبة اآللة شفويا  كية لتقييم التجارب اجلديدة لنظم احلواسيب املستمعةخرجت إحصائيات أمري  ١٩٨٩

  ! من وقت الشغل ىف املكاتب الىت تستخدم احلواسيب ٠/٠ ٩٠مباشرة يوفر 
، وإن كان أبسط متاما من كافة معضالته  ، وهذا ليس ضمن اهتمامات مشروع اجليل اخلامس يبقى بعد ذلك

وأحد التطبيقات احلديثة .   ) روبوت (هذا العقل اجلبار داخل جسم متحرك مرن وسلس احلركة  ، أن يدمج األخرى
ومن مث تستطيع إعطاءه إشارات تغذية عكسية .  ، هو اجملسات املرنة الىت تغطى كل جسم الروبوت نسبيا ىف هذا الشأن

، تصدر اإلشارات احلركية الصحيحة  ، ومن خالل حاسوب مركزى خاص  ختربه باألجسام الىت اصطدم أو تالمس معها
هذا األمر خطوة جديدة مهمة حنو تقليد أبرع شىء .  إخل…الىت تضمن دقة حركته أو اتزانه أو حسن إمساكه باألشياء 

، والذى سيكون آخر  ، األمر الذى أشرنا له ىف أول فصل ىف الكتاب نظامه احلركى:  على اإلطالق ىف جسم اإلنسان
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ا امتدادات  إتقانه بذات النعومة والرشاقة واجلمال احلركى ما تستطيع اآللة ا استطاعت بالفعل أن جتعل من ذا ، رغم أ
  . هائلة لكافة قدراته األخرى كقوة أو كحواس أو كذكاء

ولو أردنا .  أيضا تناقلت وكالت األنباء أخبار بدء دراسات اجلدوى لتسويق اجليل اخلامس ١٩٨٩خالل عام 
، والىت يصل مثن أسرعها وأكربها إىل ما يقرب من املائة ألف دوالر فسنجد أن   م امليكروحاسوب احلاليةاملقارنة بنظ

، لكن هذا ليس كل شىء فأمثان  ، ليس حجما جديدا بالنسبة للمقاييس احلالية احلجم املطلوب لذاكرة اجليل اخلامس
ا ودرجة تعقيدهاوأسعار الطريات تتناسب م.  احلواسيب تتناسب أساسا مع سرعتها ، أى عامة مع حجم  ع قدرا

لكن باملقابل هناك عوامل مهمة ستدعو خلفض .  واجليل اخلامس هو طفرة كربى ىف كال اجملالني.  اجلهد الذى بذل فيها
ليس .   ، حيث ستحاول كافة الشركات وكبار رجال البيزنس اقتناءه ، وهو القدرة التسويقية الفائقة املتوقعة له السعر

، ما يستهلك  ، سينتج من القرارات ، إمنا ألنه جهاز اقتصادى بالفعل  فقط ألسباب تنافسية مع من يقتنيه من املنافسني
  . حاليا قدرا ضخما من الوقت واألجور بل ومن الثمن احملتمل لألخطاء

، وأحد الرواد  نياكان الپروفيسور إيڤرييت روچرز من جامعة ساوث كاليفور   ١٩٨٩وىف األسبوع األخري من أغسطس 
، كان أحد أسئلتها توقعاته عن السعر  وقد أجريت معه مقابلة.  ، ىف زيارة للقاهرة األوائل ىف إنشاء وادى السيليكون

  . ، فقال إنه يستطيع فقط أن يعطى رقما تقريبا هو مليون دوالر للوحدة التسويقى احملتمل لوحدة اجليل اخلامس
، هو تنافس البالد املختلفة على إنتاج نظمها اخلاصة  ، خبالف االنتشار مستقبالعلى أن أحد العوامل احلامسة 

سيكون هناك على األقل ثالثة نظم  ١٩٩١وحني يظهر اجليل اخلامس الياپاىن ىف عام .  املناظرة للجيل اخلامس
ا.  منافسة من القوة التنافسية وغزو  ، لكنها مجيعا حمسوبة كى تكون على قدر كبري قد تتفاوت فيما بينها ىف قدرا
  .  األسواق

عن خطة من ثالث سنوات إلنتاج حاسوب على  ١٩٨٥فقد أعلن هناك ىف مارس .  هناك بداية املشروع السوڤييىت
، تتكون من عدد من اإلجرائيات العادية  منط اجليل اخلامس امسه ستارت يعتمد على إنشاء وحدة إجراء امسها كرونوس

، وسوف يتم  ، تعمل هذ اإلجرائيات معا بأسلوب متواز مليون عملية ىف الثانية ٤–٢عة من املتاحة حاليا ذات سر 
ا سوف تسفر عن حاسوب ذى سرعة .  ، تبعا للتطبيق املطلوب حتديد عدد اإلجرائيات املستخدمة ويبدو من الفكرة أ

.   يزانيته ىف خلق الرقاقات اجلديدة، الذى ستستهلك معظم م ، وبتكلفة أقل بكثري من حواسيب اجليل اخلامس  مناسبة
وعممت اجمللة السوڤييتية مؤخرا أن .  من خطط املشروع السوڤييىت أن يكون كمثيله الياپاىن قادرا على الرؤية والتخاطب

، الذى يستنتج أنه  قد تعاقدت بالفعل على شراء أوىل وحدات هذا احلاسوب‘  كاماز ’إحدى شركات السيارات 
  . سطا ما بني النظم اخلبرية التقليدية واجليل اخلامسصمم ليكون حال و 

مشروعات فردية متوازية ومتكاملة إلجناز مشروع  ٦، موزعا ما بني  أما اجملموعة األوروپية فقد بدأت مشروعا كبريا
  . بديل للجيل الياپاىن

يكاد وحده ينبئ بأن احللبة ستكون  ،  ، وتارخيها الرائد ىف جمال احلواسيب أما أمريكا فقد دخلت إىل احللبة بثقل كبري
 & Micro-Electronicوهى اختصار  MCCاسم املشروع األمريكى هو .  حامية للغاية ىف التسعينيات

Computer-Technology Corporation   .آى ’، عدا   شاركت ىف املشروع أكرب عشرين شركة حواسيب أمريكية  .
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ماليني  ٥ – ٤ونظام التمويل يعتمد على أن تقدم كل شركة سنويا ما بني .  ، الىت مل تشرتك فيه أكرب اجلميع‘  إم.  ىب
اية.  دوالر كحصة مسامهة فيه ، ويتكون من   مقر املشروع هو أوستني بوالية تكساس.   وزمن املشروع مفتوح إىل ما ال 

.  وىف مقابلىت مع د.  خريات، ال يعلم أى منها ما جيرى ىف األ مناطق حبثية سرية معزولة متاما عن بعضها البعض ٧
، قال إن هذا املشروع بدد بالفعل املخاوف اهلائلة الىت اجتاحت أمريكا بعد إعالن  روچرز الىت أشرت إليها قبل قليل
.  كما كنا قبل بضع سنوات  ١٩٩١مل نعد مرتعدين من عام  -أى األمريكيني-، وأننا  الياپان عن مشروع اجليل اخلامس

، هى كيفية نقل التقنية من املراكز البحثية السرية املعزولة إىل الشركات  غريبة وخطرية تواجه املشروع إال أن مثة مشكلة
دف التجربة واإلنتاج الفعلى العشرين املمولة إنه خيلق  ’:  ، قال ببساطة وحني سألته عن اجلوانب اإلجيابية.  ، بالطبع 

.  ، لذا قال د مة فاملعلومات املعممة عن املشروع ليست كبرية جداوعا.  ، وكأن هذا هو أسهل ما ىف األمر ‘ تقنية
  .  MCCروچرز إنه يعكف حاليا على وضع كتاب عن صنع الـ 

من ‘  اجليل اخلامس ’أيا كانت اجابتك فقد سخر أصحاب كتاب .  ‘ ؟ هل تؤمن بالذكاء االصطناعى ’:   وبعد
عامل الفيزياء الذرية الذى تعجب أحد  Bohrوقاال إنه كقصة بور  . تردد السؤال كثريا على ألسنة الصحفيني والعلماء

:  فابتسم قائال‘  ؟ هل تؤمن يا سيدى مبثل هذه اخلرافات ’:  ، من تعليقه حلدوة احلصان فوق الباب وسأله تالميذه
ا أم مل تؤمن ’ م يقولون إن مفعوهلا أكيد سواء آمنت    .  ‘ إ

علم صناعة اآلالت الىت تؤدى أشغاال يتطلب أداؤها توافر  ’صطناعى بأنه هل تذكر تعريف مينسكى للذكاء اال
الذكاء اآلىل هو علم صناعة اآلالت الىت تؤدى  ’:  أليس باألحرى بنا أن نأتى بتعريف جديد‘ … ؟ الذكاء اإلنساىن

صيح حني يطبق اختباره علم صناعة اآلالت اىل جتعل توورينج ي ’أو ‘  أشغاال ال يقدر الذكاء اإلنساىن على أدائها
ا آلة…  يا للسماء:  عليها ا أذكى من أن تكون إنسانا  إ   . ‘ ، أل

  . هذه هى خالصة هذا الباب على ما أعتقد…بالنسبة ىل تبدو لفظة إنسان ككلمة سباب دارجة  …
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  الباب الثالث

  حية اإلنسان واآللة ال
  ى تاريخ الكوكب أخطر صراع ف

  
  الفصل األول

  ؟  اآلالت عن االعتماد على اإلنسانهل ستكف 
  

، استخدام احلواسيب  ١٩٥٦ىف عام )  وكالة البحوث والتنمية األمريكية (تروى قصة طريفة حني بدأت مؤسسة راند 
ا املختلفة  ، للتحقق من احتماالت جناح وفشل املواجهة العسكرية مع السوڤييت اآللية لتحليل النظم .  وسيناريوها

من هنا اقرتح أحد احلواسيب .  الضعف كانت أن القواعد اجلوية كانت دائما ىف منال القوات السوڤييتيةويقال إن نقطة 
  . ، فهذه أضمن وسيلة لسالمتها تفكيك الطائرات األمريكية ودفنها ىف القطب اجلنوىب

ذا احلل  ، حبيث جاء احلاسوب ، أنه كان هناك خطأ ما من مصمم النظام قد نعلق على هذه القصة ببساطة
، وأن  مث نقول إن حتليل النظم قد تقدم كثريا منذ ذلك الوقت.   ، لكن العبثى وعدمي اجلدوى العبقرى املضمون حقا

لكن للقصة ىف الواقع مدلوال أعمق .  الذكاء االصطناعى املبىن على قواعد معرفة جبارة ال ميكن أن يقع ىف أخطاء كهذه
ائيا، هو أن احلاسوب يأتين  من كل هذا   . ا مبا مل خيطر ببالنا أو ما مل يتطرق له ذكاؤنا 

، وهم يتناقشون ىف كيفية  ىف املقابل تروى على حنو أسطورى قصة بائع الصحف الذى راح يتأمل مهندسى الكبارى
قول إنه ؟ ست ملاذا ال تفرغون هواء اإلطارات قليال:  فإذا به يتقدم من أحدهم ليسأله.  فك كوبرى احنشرت شاحنة حتته
؟ السبب ببساطة أنه ال  لكن ملاذا هو خارق الذكاء أو مبعىن آخر خارق اإلبداع.  حل خارق الذكاء آتى به إنسان

، واخلروج اىل حلول إبداعية غري   إنه كسر حلدود التفكري التقليدية.  خيطر ببال أحد حىت من هم أكثر منه تعليما وثقافة
ود بقاعدة معارف لن يفوته إطالقا حل كهذا أو حلول أخرى مل يفكر فيها إنسان ؟ بالطبع سلوك احلاسوب املز   مألوفة
أى أن التجديد واإلبداع سيصبحان .  ، أو مبجرد توجيه السؤال شفويا وستظهر كل احللول مبجرد ضغطة إصبع.  قط

  . جزءا من قدرات الذكاء العادية لآللة
نوات القادمة املتعدد من التساؤالت احلامسة عن عالقة لذا فإن ظهور احلواسيب الذكية سوف يطرح خالل الس

ا وباحلياة كلها بوجه عام وستظهر مناقشات حول ملن تكون السيادة ‘  ندع ’، أو ألى مدى جيب أن  اإلنسان 
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 ، هذا إن مل يظل عامة الناس على شكهم ىف القدرات احلقيقية لتلك الكائنات املعدنية.  احلواسيب تتحكم ىف مصائرنا
ا  ا أو يعادو   . إخل…أو يتجاهلو

، والىت ستنجم عن وجود هذه القوة الفاعلة  هذا الباب خمصص لتخيل اآلثار أو التغريات احملتملة ىف اجملتمع اإلنساىن
، وكأنه من ناحية ثانية   وهذا الفصل خمصص ملناقشة مدى استقاللية اآلالت احلية عن اإلنسان.  اجلديدة على األرض

بعد هذا سوف نتحول تدرجييا إىل التوقعات امللموسة .  للباب السابق ىف احلديث عن إمكانات تلك اآلالتاستطراد 
  . ، ىف الفصول التالية على حنو أكثر ، ىف مسألة صراع اإلنسان واآللة احلية

،   اإلنسان واآللةعن النظام الفرعى الثالث املختص بالتفاعل بني‘  اجليل اخلامس ’أثناء حديث فاجيينباوم ىف كتاب 
، وتقريبا مل  إن املفرتض ىف كل نظم قواعد املعارف أن تكون أداة مساعدة لعمل اإلنسان ’:  قال باحلرف الواحد

، هو بدوره أمر ضرورى ىف   اآللة- ومن مث فإن النظام الفرعى لتفاعل اإلنسان.  يفرتض أبدا فيها أن تكون مستقلة اإلرادة
  . ‘ يون ينوون جعل التخاطب صوتيا وبصريا وبأقصى طبيعة ممكنة، والياپان اجليل اخلامس

.  ما معىن أو ما تعريف اإلرادة املستقلة:  ، ورحت اسأل نفسى استوقفتىن طويال‘  مستقلة اإلرادة  ’الواقع إن عبارة 
أو أكاد أحس أن .  ، هو أننا نستطيع خماطبته إن فاجيينباوم يكتفى بأن يقدم دليال على عدم استقالل إرادة احلاسوب

سوى أن يزيح عن خاطره جانبا فكرة أن تستقل اآللة )   رمبا ال شعوريا  (هذا العامل املرموق مل يرد ىف تلك اللحظة 
ا واال اعتربنا .   ، مبعىن أن التخاطب شىء واستقالهلا شىء آخر إن اآللة مستقلة اإلرادة ستخاطب الناس أيضا.  باراد

  . ت أينستاين وإنسان آخر متواضع القدرات دليل على ضعف إرادة أينستاينأن أية حمادثة بني ألرب 
ا  ، قد يقول إن هذا االستقالل ارتبط منذ فجر تاريخ الكائنات احلية الرأى األصح ىف قضية استقالل اإلرادة ، بقدر

ا العالقة بني الدول ىف ظل  وهكذا ميكن تطبيقه أيضا على.  ، والتخلص من حاجتها إىل الغري على االعتماد على ذا
، فالدول مستقلة اإلرادة هى الىت تنتج مواردها بنفسها أو متتلك املال الكاىف  النطام احلاىل املسمى بالسيادة الوطنية

ا  والعكس بالنسبة للدول الضعيفة التابعة.  لشراء بقية االحتياجات ، حيث ختتزل كلمة سيادة جملرد تسمية تتشدق 
ا املتخل ، بزغت بشدة العالقة بني تقدم األمم وبني حجم ما متلكه من معارف   واليوم ىف عصر الذكاء واملعرفة.  فةشعو

سوف نتابع تفصيال هذه العالقة  (‘  املعرفة هى املادة اخلام لقوة وثراء األمم ’:  وميكننا صياغة هذه العالقة بأن.   وتقنية
ن الدول تزداد قوة وغىن بقدر ما يرتاكم على األسطح املغناطيسية أو إذن وعلى حنو تقريىب فا.  ) ىف الباب األخري

  ؟  لكن ماذا لو طبقنا نفس القاعدة على عالقة اإلنسان واآللة.  الضوئية حلواسبها من معلومات ومعارف
لكن إراداتك احلقيقية تكمن .  صحيح أنك تستطيع أن تطرق بأصابعك على أزرار أعىت احلواسيب ذكاء ومعرفة

، وال  ما عدا ذلك فاحلاسوب قد صاغ بقدراته اهلائلة قرارا فائق الدقة.   ط ىف أن ال تنفذ النصيحة الىت يقدمها لكفق
  . ميكن أن تتجاهله دون أن تقرر مسبقا التضحية خبسائر فادحة

، اإلنسان  ، قضية من يسيطر على من أعتقد أننا خنلط بني قضتني خمتلفتني بالكامل:  لنعد املوضوع بصياغة أخرى
الواقع أن ارتضاء احلواسيب حىت هذه اللحظة أن تظل خادما ينكر ذاته .   ، وقضية أيهما خيدم اآلخر أم احلاسوب

، ال يعىن أنه ليس  ، أو أن يكتفى بتقدمي املشورات اجملانية لإلنسان ) سندرس االحتمال العكسى ىف فصول تالية (
  . رات العليا املهيمنة لدى مقارنته باإلنسانصاحب اليد العليا واإلرادة العليا والقد
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، فهذا هو  ، واكتساب القوة والنفوذ يكون بامتالك املعرفة والذكاء إذا كانت اإلرادة متتلك باكتساب القوة والنفوذ
كافية ، أو على األقل مهيأ المتالكها مستقبال ولديه املقومات ال الدليل احلاسم على أى من الطرفني ميتلك قوة اإلرادة

، هلو   ، بأفكار على شاكلة تفريغ إطار الشاحنة ، وىف ملح البصر إن جهازا ىف استطاعته أن يأتى تأكيدا.  جدا لذلك
، ومن مث هو األكثر نفوذا بني مجيع مستشارى البيت األبيض والكرملني وبيوت   ، ال ميكن جمادلته جهاز رهيب اجلانب

، وليس حىت رئيس الواليات املتحدة األمريكية أو ما  واقع أنه احلاكم احلقيقى، بل ال القوة والسلطة األخرى ىف األرض
ها   . شا

.  ، على األقل منذ بدء عقد الثمانينيات إن كل القرارات السرتاتيچية ىف سطح هذا الكوكب مل يعد يصنعها إنسان
هذه هى السمة األساس حلضارة ما  . صنع القرار loopمن أنشوطة  species)  البيولوچية (لقد خرجت هذه العشرية 

والواقع أنه من الغباء فعال أن نقوم حنن مبهمة كتلك بينما يوجد فوق نفس .  ، وهى تعريفها ىف نفس الوقت اإلنسان بعد
ببساطة عاملنا صار أكثر استعقادا مبراحل .  الكوكب كائنات أخرى أكثر قدرة وذكاء معرفة منا مباليني أو باليني املرات

، ناهيك عن أن يدار بالدميوقراطية واللجوء للدمهاء الستفتائهم فيما ال  ن يدار بواسطة بشر مهما كان قدر ذكاؤهممن أ
آنذاك كان ميكن للمرء أن يعتز  .  ، وما كان يصلح قبل مائة أو مائىت سنة مل يعد يصلح اآلن األمر بسيط.  يفهمون فيه

اآلن أنا شخصيا ال أقبل باملرة أن .   مللكة ڤيكتوريا أو وينستون تشرتشلكل االعتزاز بأن حيكمه چورچ واشينجتون أو ا
  ؟ فما رأيك أنت!  حيكمىن إنسان مثلى

من هذا ذا الذى يطنطن حبرية :  ، ليس ىف إمكاننا أن نكتم سؤاال أخريا وقبل أن نرتك احلديث عن حرية اإلرادة
إنه اإلنسان ذلك الذى ظل :  املشار اليه‘  عقول املستقبل ’تأتينا االجابة من الفصل التاسع من كتاب …؟  اإلرادة

، والذى متلى عليه غرائزه متطلبات ال  ، يؤمن بالقدر وبسلطان ما وراء الطبيعة منذ أيام القبائل البدائية وحىت يومنا هذا
مكن ىف أية حلظة ، ألنه من امل أن ال شىء امسه حرية اإلرادة لدى اإلنسان:  أو ببساطة يقول… يستطيع مقاومتها

أى أن تايلور يريد التوصل اىل معىن ميكن متثله .  بالسلوك اإلنساىن ىف اللحظة التالية -بناء على املعطيات احملددة-التنبؤ 
على األقل إذا كان سلوك اآلالت يشابه طريقة .  ، تلك الكلمة املطاطة الىت هى عدمية املعىن ىف الواقع  حلرية اإلرادة
لذا سوف نفضل االستمرار ىف تعريف .  ‘ حرية إرادة ’، فهى بالتاىل لن تقل عنه  ن كما وصفها تايلور هناتفكري اإلنسا

، حىت لو مل يكن هلا أى معىن  ، مبعناها االجتماعى االصطالحى امللموس حرية اإلرادة كمدلول لالستقاللية والقوة
  . بيولوچى حقيقى

، الىت وردت ىف  عيد كل نواقص اجلسم والعقل واألبنية االجتماعية لإلنسان، أن نست ال حيتاج منا تقريرا مفصال هنا
لذا نقول بإجياز إن لتلك اآلالت قدرات تكيفية فائقة ضد أى .  ، لنعقد مقارنات مطولة مع احلواسيب الباب األول

عت حرارة األرض  خاصة لو ارتف (إخل …فبالنسبة لإلشعاعات واحلرارة والضوء والشمس .   عوامل خارجية حمتملة
، يكفى هذه الكائنات أن تصنع لنفسها درعا خفيفا من مواد عازلة للحرارة واإلشعاع أو أن تصنع لنفسها   ) كاملتوقع

هذه اآلالت لن مترض .  إخل…، أوسع مائة مرة من طيف التكيف احلرارى الداخلى لإلنسان   نظاما للتكيف الداخلى
ا بالكامل قد تستطيع االستغناء عن نظام التغذية  ن السعرات يومياولن تنام ولن تستهلك عشرات اآلالف م ، بل أ

، ولن  هذه احلواسيب أيضا لن متوت.  ، بأن تستمد طاقتها املتواضعة من مصدر متجدد كالشمس مثال  واإلخراج
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ا ا على احلركة  تضعف ذاكر كل   . ) حركهذا إن صممت ىف شكل روبوت مت (، ولن تشيخ أو يقل ذكاؤها أو قدر
تنذر  -مما منتلكه ىف بالدنا بالفعل-فمعظم ماكينات املصانع املتقدمة اليوم .  هذا لن حيتاج ألية معجزة من نوع خاص

ومع .  ، فهى تشري له بتحديد تام وإذا وقع العيب فعال.  مسبقا إليكرتونيا بتآكل أجزائها أو بأى عيوب أخرى
.  ، مبدهم الطاقة وقطع الغيار ىف أن يطيع أو ال يطيع متطلبات أسياده اجلدد‘  حرية إرادة ’، ليس لإلنسان   احلواسيب

خاصة إذا غامر األخري بتخيل أن سيده لن ميكن االستغناء ‘  خادمه ’بل من احملتمل أن يستغىن السيد عن خدمات 
،  ن تأمر أو أن تصمم وتنفذ، أ ، إن مل جتد ىف اإلنسان مساعدا اقتصادى التكلفة فاآلالت الذكية مبقدورها.  عنه

  .  هلا‘  حتتاج ’خدما آليني مهرة يقومون بأشغال الصيانة الالزمة أو أية مهام أخرى 
، هى قدرة تلك   ، ركزت على نقطة جوهرية مهمة بالفعل أن أغلب اآلراء احملافظة فيما يتعلق مبستقبل اآلالت

،   ورغم جسامة املهمة.  ، مبا فيها عمل الربامج نفسها  ربجمةكل شىء قابل للاحلقيقة أن  .  اآلالت على التطور الذاتى
ا ا نظريا على األقل وعدم معرفتنا ألى مدى سوف تتمتع املشروعات املختلفة للجيل اخلامس  ، أسهل كثريا مما  ، إال أ

، بتوسيع احلاسوب  هذا قد يشمل أوال القدرة على اكتساب معارف جديدة.  بذكاء اآلالت‘  غري املؤمنني  ’يعتقد كل 
، ناهيك عن أنه قادر على قراءة  لدائرة معارفه من خالل فيض املعلومات واملعارف الذى يتلقاه مع كل مشكلة جديدة

، فإنه من غري  أما عن تنمية قدرة االستدالل.  ، بل وطلبها أوال بأول من مراكز املعلومات الصحف واألحباث اجلديدة
يقوم إحصائيا على األقل )  خاصة ىف إطار الربجمة املتوازية (عمل اإلجرائى االستنتاجى  الصعب تصميم برنامج ملراقبة

كل هذا .  ، وحتسني الروابط املوضوعة سلفا بينها وبني نوعيات املشاكل الىت حتلها بتحديد فعالية كل ساطرة منطقية
ا الربنامج يقوم بتج‘  وقت فراغه  ’بغض النظر عن أنه من املمكن أن ندع اجلهاز ىف  ربة الروابط الىت مل ينصحه 

كل هذه .  عالقات مهمة مل ختطر ببال املربمج األصلى‘  يكتشف  ’، فرمبا   االستنتاجى ىف حل ما مر به من مشاكل
‘  اكتساب اخلربة ’، وكلها ستجعل من  مت إجنازه فعال ، ليست أصعب من أى شىء ، أفكار قابلة للتطبيق أو غريها

  . اتية ليست جمرد كلمات تقال ىف أفالم اخليال العلمىوالربجمة الذ
ونورد هنا بعض املقوالت األحدث .   مع هذا فالتشكيك ىف مستقبل الذكاء اآلىل ال يبدو أنه سيرتاجع بسهولة

لذاتى أوهلا يرتبط مبوضوعنا الذى حتدثنا عنه للتو ، التطور ا.  ، والىت تأتى بصياغات عادة ما تبدو وجيهة وحمكمة نسبيا
وحنن نعتقد أن أجهزة .  لن يتنازل اإلنسان أبدا عن قوته وإرادته لوحش من الصلب ’:  چاك بريجييهيقول .  لآللة

ملخ البشرى ال يرتكب ، أن ا فهناك حقيقة أكيدة.  ، ال ميكن أن تغىن عن عملية التفكري الطبيعية التفكري االصطناعية
املخ البشرى حصيلة التطور الطبيعى على .  ، ألن الزمن عنصر أساس من عناصر تركيب املخ البشرى من مادة فقط

واملخ االصطناعى الذى يعتمد ىف إنتاجه على املعادن أو البللورات سيجئ مدموغا .  مدى ثالثة باليني من السنني
ئ حمروما من جوهر طاقة التطور الىت تراكمت على مدى العمر الطويل للتطور ، سيج بنقيصه ال ميكنه التخلص منها

  . ‘  البشرى
، أن املخ البشرى هو حصيلة التطور الطبيعى للكائنات  ، حيتوى على مغالطة واحدة  هذا الكالم اإلنشائى اجلميل

،  طبيعى للثالثة باليني سنة بالضبطحصيلة التطور ال، وأن  ، إال بعضا قليال منها على مدى ثالثة باليني من السنني
اية املطاف هو احلاسوب وليس اإلنسان ، بل أن التطور الطبيعى هلذا  ، وأن هذا احلاسوب كما نعرفه اليوم لن يكون 
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، بل  إخل…، وستنطبق عليه كافة قوانني االنتخاب الطبيعى والعيش لألصلح  اجلديد لن يتوقف أبدا‘   الداروىن ’الكائن 
  . ، عليه وعلى مستقبله ، لو رآه اليوم اسوب هو الكائن الوحيد الذى سرياهن داروينهذا احل

:  يقول ىف البداية ساخرا.  ديڤيد بولرت.  چيه، صاحبها مقال حديث كاتبه هو  هناك نظرة مستقبلية وجيهة أخرى
عن أن حضارة اإلنسان )  بثقة (، مث يواصل احلديث  فرتض أن تقليد احلاسوب للفهم يعىن الفهم فعالملاذا يوجد من ي

، تكمن ىف  وجاهة وجهة النظر هذه.  ، وسيفقد الذكاء االصطناعى صفته كمسيح خملص احلاسوب‘  متتص  ’سوف 
قال من مغالطات فهذا تصور ال ميكن ورغم ما ىف هذا امل.  متسكها بقدرة احلضارة اإلنسانية على امتصاص اجلديد

، وأن كنا نعترب هذا الرأى ىف جممله أقل جدية  ، وسوف نتحدث عن هذا تفصيال ىف هذا الباب والباب التاىل جتاهله
،  ، يتجاوز به عصر احلاسوب مثال الذى حاول ختيل مستقبل فضائى لإلنسان‘  أوديسا الفضاء— ٢٠٠١ ’من فيلم 

على أية حال هذا الرأى صنع أحد أمجل وأهم األفالم ىف تاريخ .   ساكنة رجعية ضد التقدمالذى جتمد وصار قوة 
،  ، أن احلاسوب كان يستحق أن يكون لدى حسن ظن أفضل ، بغض النظر عن أن األيام راحت تثبت السينما

ة أجبدية بني حروف اسم هل هناك عالق:  سؤال نرتك لك االجابة عليه فيما بعد  . ( ١٩٦٨بالنسبة لصناع هذا الفيلم 
  ) ؟  IBMواسم شركة  HALحاسوب الفيلم 

ا لن تستطيع اكتساب العواطف واالنفعاالت البشرية من اآلراء األخرى الىت تثار ضد اآلالت احلية مبدئيا .  ، هو أ
دفاع عن قضية أنه إىن على استعداد لل ’:  ماكاى پروفيسور االتصاالت جبامعة كيلى.  إم.  رد على أولئك الپروفيسور د

األبعد من هذا أنه قد .  ‘  ، فمن املمكن آللة مصنوعة أن جتيب عليها إذا أمكننا أن نضع أسئلة الختيار هذه السمات
االسم حتية للعامل  (، ومل تكن جتارب الذكاء االصطناعى إال ىف مهدها  مت بالفعل صنع منوذج حلاسوب امسه ألدوس

صمم هذه اآللة الپروفيسور .  ) ‘ عامل جديد مقدام ’، صاحب كتاب  ألدوس هكسلى البيولوچى والروائى الربيطاىن
، حسب نوعية  ، حبيث تؤدى كافة االستجابات االنفعالية مبا فيها الغضب والتوتر واخلوف  لوكلني من جامعة تكساس
،  كان قادرا على التأمل الباطىنقائال بإن آلدوس  ‘  عقول املستقبل  ’ويعلق چون تايلور ىف .  املواقف الىت يتعرض هلا

  . وأنه ليس من الصعب على اإلطالق بناء آالت تقوم دائما بتقومي حالتها الداخلية
مل تربز ىف  ’:   ، هو ما قاله مارڤني مينسكى هناك رد شامل جامع جيهض كل اآلراء املشككة ىف الذكاء االصطناعى

هذا منطقى جدا أن يصدر عن .  ‘  ر ال يشارك اإلنسان فيها، أى مالحظات عن أوجه قصو  أى نظرية عملية لآلالت
، وهذا برهان آخر على خلل الربط أصال بني ذكاء  مبعىن كلمة اصطناعى-صاحب التعريف األشهر للذكاء االصطناعى 

  . ، ملا واجهنا أية مشكلة أصال غري اصطناعى‘  آىل  ’، ولو انطلقنا حقا من ذكاء  اآللة وذكاء اإلنسان
، بالطريقة الىت يفهمها أولئك الذى يشنون  دعنا عزيزى القارئ نعيد صياغة هذه امللحوظة الوقورة الذكية واآلن

ارا مل حيدث أبدا أن أخذمت على اآلالت الذكية عيب  ’:  محالت االرهاب الفكرى ضد الذكاء االصطناعى جهارا 
بينما احلقيقة أن اآلالت جنحت بالفعل ىف .  ذات العيب ، وإال حاولتم التغاضى عن أن اإلنسان يعاىن من  ، أيا كان ما

، مبا فيها  ، إن كل شىء قابل للربجمة  ‘ مبدئيا ’ولو خطونا خطوة أبعد لقلنا .  ‘ تكبري كل شىء طيب ىف اإلنسان
وعلمناها ، بل  ، بل إننا برجمنا احلواسيب بالفعل لتدرك عدم الدقة أو التحدد ىف لغة اإلنسان العواطف واالنفعاالت

ا أصال أال تثق دائما ىف دقة ما يقوله هلا اإلنسان من معلومات وخالفه ،   ، أما العواطف واالنفعاالت الىت تتباهون 
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ا.  فمن قال إننا نريد أن نربمج حواسيبنا مبثل هذه األشياء ا سوف جتد  مث أننا لو برجمناها فعال  ، فمن يضمن أ
  ! ‘ ا لن تستخدمها أبداإن الغالب أ… جدوى من ورائها

، ولتكتسب  ، لتكتسب إرادة فرض رأيها وخالصة هذا الفصل أن الطريق مفتوح أمام آالت بذلك القدر من الذكاء
إىل نوع من الطفرات  development‘  التنمية ’، بل وقد تتجاوز  القدرة على تنمية معارفها وطريقة تفكريها ذاتيا

ومن يدرى فغالبا .  والتاريخ علمنا أنه ال مستحيل ىف زمن املستقبل إال املستحيل.  evolutionaryالنوعية التطورية 
، ويقولون إننا كنا  إخل…قواعده املنطقية للتفكري ‘  كمال ’،  اجليل اخلامس‘   كمال ’سيأتى يوم يسخر فيه أبناؤه من 

  ! سذجا متواضعى األفق
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  ى الفصل الثان
  بطالة بال حدود

  
.  ، قبل أن أصبح اإلنسان جمهزا له بالفعل اق على أنه مل يوجد ىف تاريخ اإلنسان نظام تكيفىعامة هناك اتف

كما يضرب .  ، مث بظهور الصناعة والتجارة والكشوف اجلغرافية وتضرب أمثلة قوية هلذا بظهور الزراعة واملدن ونظم الرى
، مث بطرد الدول الفقرية له  هما ىف حاجة إىل اآلخر فعليا، الىت كان كل من املثل بظهور االستعمار ومقدمه للدول الفقرية

واحلقيقة ألنه مل يطرد إال حتت معاول  (بزعم أنه استنفذ اجلزء احلضارى من مهمته ومل يعد سوى مصاص دماء بغيض 
نفسهم ىف ، حمرضى الدمهاء معدومى الكفاءة والطامعني أل البلطجية احملليني الشوفينيني أمثال جاندى وناصر وغريمها

ا من فتات للثروة يتضاءل يوما بعد يوم  السلطة ب الطبقة احلاكمة الفاسدة اجلديدة ملا متتلكه شعو دف  ، غالبا 
، وإن ظل مثريا للفضول من منظور محق القدرات العقلية للكائن االنفعاىل  هذا ليس موضوعنا.   بسبب رحيل املستعمر

  . إخل…يضرب املثل بظهور نظام العبيد أو بقيام الثورة الفرنسية أو السوڤييتية  كذلك ميكن أن.  ) !  املدعو اإلنسان
؟ مبدئيا سنضع السؤال ىف صيغته  اإلنسان ، حضارة ما بعد لكن هل اإلنسان استعد بالفعل حلضارة اآللة احلية

مع سريع التطور الذى ظهر ىف هل كان اإلنسان على استعداد حلضارة اجملت:   العمومية الىت طرحت قبل عقدين من الزمان
  ؟ ، كما يعرف عادة الصناعة- ، أو جمتمع ما بعد النصف الثاىن للقرن العشرين

ألن أى جمتمع جديد لن يظهر .  ، تكون اإلجابة بنعم بناء على القياس باملراحل املاضية لتطور التكيفات اإلنسانية
، أو أناس ضعاف  املعتاد دائما أن يوجد معارضون للتقدم ، وثانيا ألنه من ما مل تكون مقوماته قد توافرت بالفعل

ا  ولكن مع هذا فالوضع هذه املرة خيتلف حلد ما.  التكيف ، لسبيني على االقل أوهلما هو السرعة الشديدة الىت يظهر 
و سلوكى بال تأهب نفسى أ)   ألول مرة  (، وهذا جيعل معظم الناس  التغيري مبجرد توافر مقوماته من علوم وتقنية

، ويكثر حديثهم عن  ومن هنا يبدو عادة أن اجملتمع اجلديد قد فرض عليهم فرضا.  لالندماج فيه أو االقبال عليه
، أن قطاعات البشر الىت  ، وثاىن األسباب الذى جتعل األمر خمتلفا هذه املرة إخل…املاضى السعيد احلميم واألخالقى 

إن مل يكن -وبالتاىل فمن يقررون منهم التجمد التام ىف شكل مجاعات  ،  تتخلف عن مالحقة التقدم هى كبرية جدا
وهؤالء جيدون ىف اإلرهاب املسلح السبيل الوحيد للتنفيس عن .  ، هم كثر أيضا هامشية أيديولوچية أصولية -أمم

  . ة جديدة هلا، مس الصناعة بالعنف الفردى أو عنف اجلماعات الصغرية- ، ومن هنا أتت حضارة ما بعد فشلهم التكيفى
،  صفوة صغرية سريعة التكييف.  مبعىن آخر نقول إن اجملتمع سريع التطور قد خلق نظاما طبقيا جديدا فرديا من نوعه

م مبرونة عجيبة  تدرك على الفور كيف تسري دفة الريح إىل كل )   يسميها العامة عادة باالنتهازية  (، فيحولون استثمارا
، وبعد شهور قليلة حيولون مصانعهم أو حماهلم إلنتاج أو لبيع أشياء أخرى ال  إنتاجه أو توزيعه، إما ميولون  مبتكر جديد

، وتقبل شغال أقل كلما   ىف مقابل هذا هناك الطبقة العريضة الىت تلهث وراء لقمة العيش.  عالقة هلا باملرة مبا سبق
، عددا من الناس مكونا من سبعة   و جمارى نيو يوركواليوم صار من يسكنون مقابر القاهرة أ.  طردت من عملها احلاىل

  . أرقام
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، بل أن   هذه الطبقة األخرية مل يعد ممكنا تسميتها بأى من التسميات التقليدية كذوى القمصان الزرقاء أو الپروليتاريا
، مل يعد  تعلمنيالصناعة على احملظوظني من أبنائها امل-الذى أطلقته حضارة ما بعد‘  ذوى الياقات البيضاء ’مصطلح 

  . دقيقا جدا اليوم
،   أى أنه ظهر لدينا أصحاب ياقات ناصعة البياض.  إن الوضع صار أشد استقطابا عما كان عليه قبل سنوات قليلة

  . ىف مقابل طبقة ال تكاد متلك قمصانا من األصل
ا وكلها بال استث.  ، تتحدث عن البطالة ، ىف كل مكان غنيا كان أم فقريا احلكومات ناء تقريبا خياطب شعبه على أ
إىل ‘  التدابري ‘و‘   اخلطوات ‘و‘  اإلجراءات ’، وأن هناك من أجل مواجهتها املتعدد من  الىت تؤرقه ١املشكلة رقم 

البطالة أن :   ، وبال استثناء واحد ىف أى مكان أما ما نراه فهو ببساطة تامة.  آخر الكلمات اجلميلة للقاموس السياسى
  . ، وال توجد على األرض قوة قادرة على إيقافها زيد وتزيدتزيد وت

ال ميكننا أن جنزم أن املسئولني مل يسألونه ‘  ؟ ، ملاذا البطالة ’:  لذا فان السؤال احلقيقى الذى جيب أن يطرح هو
م مل جيدوا التفسري ألنفسهم م مل يعلنوا هذا التفسري أبد ، وال ميكن أن جنزم أ   . ا، لكننا جنزم أ

، آنذاك مل تكن تعرف البطالة إال كإحدى  ، أى إىل أواخر اخلمسينيات لو عادت الذاكرة لفرتة ثالثني عاما مضت
مل يكن يسمع .  ، وال تعود إال بعد مدة طويلة نسبيا  ، تأتى مث تزول بعد فرتة حمدودة مسات أزمات الكساد الكربى

وبال مقدمات تقريبا طردت مصانع سيارات ديرتويت واحدا من .  هذه، كأيامنا  آنذاك عن شىء امسه نسبة بطالة دائمة
.  ، مث بدأ املعدل يتصاعد بسرعة ١٩٥٥، وذلك على مدى مثان سنوات فقط بدأت عام  بني كل سبعة عمال لديها

ضباب ، وعمت الطوابري أمام مكاتب الشغل ىف  استغنت املصانع األملانية عن مليون وظيفة ١٩٦٣و ٥٨وما بني عامى 
وتال ذلك ظهور .  ، ظهور اآلالت األوتوماتية وخطوط اإلنتاج ذاتية التسيري املدن الربيطانية السبب كان بالطبع

اليوم تتخطى .  ، الىت أغنت الواحدة منها عن طابور من املاكينات يقف عليه طابور من البشر ماكينات التحكم الرقمى
وىف االحتاد السوڤييىت يتجاوز الرقم الرمسى للبطالة املومسية .  بالد املتقدمةمن معظم ال ٠/٠ ١٥أرقام البطالة حاجز الـ 
، عاد ما حتفل به املكاتب احلكومية وشركات القطاع   وىف مصر تقدر البطالة بثالثة مليون شاب.  الستة ماليني شخص

ا ختفف الضغط عن بطالة الشو  العمومى من بطالة مقنعة وعامة فالبطالة العاملية تقدر .  ارع، ليس هلا مربر مقنع سوى أ
اية الثمانينيات مبا يزيد عن  ، بطبيعة  ، تأتى الواليات املتحدة ىف طليعة مفردات هذا الرقم مليون إنسان ٤٠٠ىف 

  . احلال
ما  ا حصر نوعيات األشغال الىت ستزيد أمهيته‘   لقاء مع املستقبل ’وقد حاول مارڤني سيرتون وتوماس أوتوول ىف كتا

ا ، فنيو  ، فنيو إنتاج الروبوت وصيانته ، فنيو الليزر ، فنيو بناء املساكن  فنيو الطاقة:  مع قدوم التسعينيات فقالوا إ
، فنيو الطاقة   ، فنيو األطراف االصطناعية اإلليكرتونية ، مراجعو اجلودة بالضوئيات ، فنيو اهلندسة الچيينية ختليق املواد

  . ، وأخريا األخصائيون االجتماعيون لرعاية املسنني الطبية املتقدمة، فنيو األجهزة  البديلة
، عما سوف يفعله اإلجراء اإلليكرتوىن للمعلومات مبليون  سؤاال إجنليزيا)  ‘ عقول املستقبل ’ىف  (ويطرح تايلور 

لة واملزيد من إنقاص ؟ اإلجابة هى املزيد من البطا ونصف من املوظفني الكتابيني الذى يسعون ىف طرق لندن كل يوم
واألهم واألخطر .  ، واالحالة للتقاعد ىف سن األربعني ساعات الشغل أو استحداث يوم أجازة ثالث أو رابع أسبوعيا
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، ومن مث  ، هو دفع مزيد من ذوى الياقات البيضاء لعرض نفسهم من جديد بسعر أرخص ىف سوق الشغل واجلديد
سيبقى ىف دائرة الشغل فقط وهكذا … ظم شبابنا املتعلم ىف السنوات األخرية، كما نرى ىف مع التحول للشغل اليدوى

  . ، كهنة معبد اآلالت احلية ، ذوى الياقات ناصعة البياض من هم خارقو الذكاء والقدرات فقط
تندر العامة على ‘  الشغل شرف ’أن  ١٩٦٠من الطرائف أنه حني نادى ما مسى بامليثاق الوطىن ىف مصر عام 

م سيجدون كلمة ثالثة هلا نفس النغم  ‘ الشغل قرف ’، بكلمة أخرى هلا ذات املوسيقى هى  ةالكلم ، واألرجح أ
  ! ‘  الشغل ترف ’:  لتصف الوضع اجلديد

  ؟ اإلنسان ، أكرب وأخطر املشكالت االجتماعية لعصر حضارة ما بعد ما هى حلول البطالة:  إذن
ا  يديةىف هذا الفصل سنستعرض فقط األفكار التقل ا البشر أو نادوا  ، مؤجلني احلديث اىل  ، أى تلك الىت جر

  . ، الذى ستدىل به تأكيدا يوما ما ىف هذا املوضوع الفصول التالية عن االحتماالت املختلفة لرأى اآلالت الذكية
باحلصول على فاإلنسان العاطل أثبت قدرة فذة على التنازل عن التمسك  . أول احللول هو ابتكار أشغال جديدة

، من هنا ينشأ عادة التفكري ىف القيام بأشغال  ‘ احلاجة أم االخرتاع ’وكما يقولون فإن .  عمل مشابه لعمله السابق
، عن مجع القمامة من الشقق السكنية ىف  ولعل أبرز ما رأيناه هو تلك الفكرة املوهوبة.  ، بل وابتكارها ابتكارا جديدة

، إن  أو أكشاك بيع املأكوالت السريعة الىت أنشأها الشباب على حنو تعاوىن ىف شوارعنا ، أكياس بالستية توزع سلفا
، حبيث ختلق هلم فرصة حقيقة  ، وغالبا ما تكون أفكارا مبتكرة وجذابة أغلب ما تتجه له أفكار العاطلني هو اخلدمات

:  همة الفتة أنيقة من القاموس السياسى، واضعة على امل  قدميا كانت تشرف احلكومات على مساعدة العاطلني.   للعيش
ا جوف املصانع واملكاتب اىل الشارع.  ‘  إعادة التأهيل ’ ، مل يعد هناك من  لكن األفواج اجلديدة من الناس الىت يلقى 

، حىت أصبح  من هنا ترك األمر بالكامل للمنافسة احلرة بني العاطلني وأنفسهم.  يتحدث معها عن إعادة التأهيل تلك
، وهى عمليات اإلنتاج واخلدمات الىت ال تعرف احلكومات أو  معروفا ىف كل الدول ما يسمى بالسوق السرية للشغل

 ٠/٠ ٢٠بينما تغمر اجملتمع بسلع وخدمات تقدر ىف بعض البالد بنحو .  األرقام الرمسية أو مصاحل الضرائب عنها شيئا
  . من ناجتها القومى اإلمجاىل
، ليس هدفها إرشادهم ملناطق الشغل الرمسية  تصدر ىف بعض الدول صحفا خاصة بالعاطلني هكذا ليس مستغربا أن
على األقل دعنا نأمل هنا أن تعطينا  . (  ، بقدر ما تقدم هلم أفكارا مبتكرة لألشغال اجلديدة الىت حتتاج لبعض العمالة

  . ) اآلالت الذكية مستقبال أفكارا أكثر ابتكارا وإبداعا ىف هذا اجملال
، من أن  ) كألڤني توفلر مثال (هل من الصحيح حقا ما يبشر به اجلناح اليسارى من بني أنصار التقنية :  والسؤال

، بل هى  التقنية ليست شيئا اشرتاكيا باملرة:   ؟ اإلجابة التقنية تولد دوما وظائف جديدة تعوض به ما تلغيه من وظائف
ا تولد فعال وظا.   دارونية ميينية حمض ا أقل متاما مما تقتل ، لكن النظرة الكلية لواقع احلال ئف جديدةإ ،  ، تقول إ

  ! بطالة بال حدود:  وإننا ىف طريقنا احملتوم إىل
ىف الواقع أن هناك عددا ال بأس منه من  . ، وميكن تسميته بالفقر السعيد ثاىن احللول هو حل جربه اإلنسان كثريا

م.  ‘ ال أخالقية ’أن املنافسة أصبحت بالغة الصعوبة و، من الذكاء حبيث يدركون   الناس ،   ومن مث يعلنون انسحا
، ووجدت ىف اجملتمع اخلاص الذى ختلقه  وهناك تارخييا مجاعات كثري جنحت ىف هذا.  متخذين من القناعة شعارا هلم
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من هذه جيتو فقراء اليهود .  ادياتوتكالبه الفائق على امل.  لنفسها سعادة خاصة تغنيها عن التفكري ىف العامل اخلارجى
، الىت توقفت    ، مجاعات اآلميش الشهرية ىف أمريكا ، ومنها النموذج األكثر صمودا ) وإن مل يعد اليوم كسابق عهده (

ا ، مبا فيها اإلضاءة ووسائل االنتقال والبناء  ، على حنو حرىف وقاطع عند أدوات القرن التاسع عشر  كل مفردات حيا
  . إخل…عة والزرا

، يقطنها مجيعا جمموعة من  واليوم نرى إنشاء املتعدد من اجملتمعات اجلديدة ىف األراضى حديثة االستصالح مثال
ومن املؤكد أن اجلميع سعداء بنوعية احلياة املنتجة .   ، يتآلفون ىف حياة اجتماعية قروية دافئة الشباب املتعلم املكافح

وهى ضغط وسائط .  سيستطيع أبناؤهم أن حيسموها بنفس جرأة أبائهم أم ال لكن مثة مشكلة ال ندرى هل.   هذه
ترى هل سيؤنب األطفال .  االعالم الرهيب الذى ينقل هلم مظاهر احلياة املرفهة املكلفة ىف مناطق القرية العاملية املختلفة

،  ون أكثر وضوحا ىف أيامهم، أم أن الصورة احلقيقية ستك أنفسهم على حمدودية طموح أبائهم وحمدودية طموحهم
لعل هذه املشكلة تفسر جزئيا سر انتشار حمطات التليڤزيون احمللية  . ( ويشاركون حبماس ىف نفس منط حياة أبائهم
  . ) بأعداد تقدر باآلالف ىف اجملتمعات املتقدمة

انيات الشركات ىف بداية  بنفس العدد الذى تقرتحه ميز  تقليل عدد البشر:  ، احلل اجلذرى  يبقى ثالث وأهم احللول
، ال تعادل باملرة معدالت  ، لكن مبعدالت بالغة الضآلة ىف معظم البلدان املتقدمة يتناقص عدد الناس فعال.  كل عام

م هم من  لكن امللحوظ هو إحجام الشباب على الزواج.  زيادة البطالة ، على أقل بسبب ارتفاع تكاليفه ومعانا
، وهذا سيسهمان معا ىف ختفيض أعداد البشر فيها بنسبة  رة اجناب طفل واحد لألسرةوكذلك هناك ظاه.  البطالة
اهلجرة من البالد مثال الساسة اليساريون يدافعون عن .  لألسف ال تبدو القضية مبثل هذا الوضوح للكثريين بعد.  معقولة

أغرب احلجج مجيعا ، لكن   ، أو رمبا فقط كنوع من االنتهازية االنتخابية لةحتت مسميات مثل التعاطف والعدااملتخلفة 
ا تزيد التوترات االجتماعية.  هو حاجة املزارع واملصانع ملثل هذه العمالة الرخيصة ، وتنقل قيما متخلفة ال  هذه كارثة أل

ا منذ قرون ا جتاوز ة تنشغل هذه اجملتمعات بقضايا اهلجرة والدين ، وىف النهاي  سيما الدينية منها جملتمعات خيل هلا أ
ا تضلل هذه اجملتمعات عن طبيعة املستقبل بعد وصراع الثقافات ، أو  اإلنساىن الذى جيب أن تنطلق إليه-، واألهم أ

وحدها  ا.  ، وإذا فشلت التقنية فاحلل هو املزيد من التقنية احلل هو التقنية.  على األقل تتأخر ىف مثل هذا االنطالق
دد وجودها احلضارى نفسه ، كما  ميكن تفريغ اجملتمعات املتقدمة من تعرضها للقصف املتواصل جبحافل العبيد الىت 

  .  فعلت بروما القدمية
ا يتزايدون ينسب فاحشة.  ، بالنسبة هلذا املوضوع أما الدول املتخلفة فهى تعيش ىف غيبوبة مطلقة .   وما زال سكا

أى أن تنجب   (، أن تصل ملعدل النمو السكاىن الصفرى  عاما من الفقر واألمراض ونقص اخلصوبة ٥٠وال ينتظر قبل 
ا يرى أننا سنعود ىف ‘  العامل بعد مائىت عام ’وتقرير معهد هدسون .   ) ، أنثى خصيبة واحدة األنثى اخلصيبة ىف حيا

ا البشرية ، وهى نسبة واحد ىف  جر احلضارة وحىت قبل مائىت عام، منذ ف خالل قرنني من الزمان لنفس النسبة الىت اعتاد
ويرى .   إخل…، أساسا بفضل تقدم العلم والطب  ىف األلف عامليا ٢٢وذلك بعد أن وصلنا حاليا لنسبة .   األلف سنويا

ائيا من ، مل تألف مثل ، أن هذه الزيادة ما هى إال نتوء حلظى ىف حياة البشرية التقرير شديد التفاؤل ىف هذه الزاوية ه 
أسفر عن تضاعف سكان األرض ‘   النتوء ’فقط جيب أال نتجاهل أن هذا   . (  ، وستعود عنه متاما بعد قليل قبل
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، أضعف صورة فيها أن   ونعود للقول إن األمر يتطلب إجراءات فائقة احلسم لتعقيم السكان إجباريا…)  !  عشرين مرة
ائيا عن تقدمي أى نوع من الرع ، مع إجبار أسرهم على حتمل تكاليف التعليم وغريه من  اية اجملانية لألطفالمتتنع الدول 

  . اخلدمات األساس الىت تتحملها احلكومات حاليا للطفل
ومن مث فهو ليس حال يعتمد عليه .  ، بل سيجمده فقط  ، لن ينقص عدد السكان  حلم معدل النمو الصفرىلكن 

ضاىف هو ما تلقى به أرحام األمهات من أكياس الكربوهيدرات املقززة املدعوة ، إمنا جمرد إلغاء لعبء إ ملشكلة البطالة
  . ، جنبا إىل جنب ملا تقوم به أرحام املصانع واملكاتب من نفس املهمة  اإلنسان إىل األرصفة حاليا

ا تلك ، أعمق وأوسع من أن حتيط  اإلنسان وعامة نعتقد أن املشكلة االجتماعية األوىل لعصر حضارة ما بعد
  . ، فمن الصعب جتاهل أفكارها احملتملة ىف هذا الصدد  ومبا أننا ىف عصر اليد العليا فيه لآلالت الذكية.  احللول أو هذه
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  الفصل الثالث
  ى مستقبل الصراعني الطبقى والدول

  
ت ىف عام ، وقد صار  تبدو مباىن لوس أنچيليس املهيبة احلالية ١٩٨٢ Blade Runner‘  بليد رانر ’ىف فيلم 

،  ، وأصبحت شوارعها املوحلة تعج بالعاطلني واجملرمني وتعج أيضا باملبتكرين الفقراء خاوية أو مسكنا للرعاع ٢٠١٩
،  نبحث عن هذه املؤسسات الكبرية.  ، حياولون بيعها للمؤسسات الكبرية الذى يصنعون جتارب أو مبتكرات صغرية ما

نبدأ ىف .  ، فنجد بناءا حديثا ضخما يشبه اهلرم لكننا نتطلع على البعد.  عريقةفال جند أثرا هلا ىف شوارع املدينة ال
، فهو مغطى مبواسري املياه والصرف والغاز وممرات التكييف وغريها  ، فنكتشف قبح منظره بشدة عن قرب  االقرتاب منه

، كما  وهم بالتأكيد قلة متناهية.  داخل هذا املبىن يوجد أصحاب االستثمارات الكبرية والعاملني معهم فيها.  وغريها
  . ، ىف ذلك العامل ، أكثر السلع حداثة بالطبع ، مصنع أو مصانع توجد هذه االستثمارات نفسها

، مل يقله الفيلم  ، أن له تفسريا بسيطا ما يهمنا ىف ذلك القبح اخلارجى للمبىن الذى تتمركز داخله كل ثروة املدينة
م .  ، لذا فأن مظهره اخلارجى ال يهم هكذا ىف شىء كان هذا املبىن لن خيرجوا منه أبداأن س:  وكان علينا استنتاجه إ

  . ، بينما اخلارج ملئ باهلواء امللوث وأوحال الشوارع وعنفها يعيشون ىف غرف مجيلة أنيقة فاخرة
 ٠/٠ ٩٠فيهما يتمركز حنو .  يتانىف القاهرة منطقتان رئيسيتان راق.  الواقع أن هذه الصورة حتمل كثريا من الواقع احلاىل

وبالطبع القاهرة .  ، بينما يكاد خيلو منها متاما وسط املدينة التجارى التقليدى نفسه من مكاتب وشركات احلواسيب
اتان ، وهلم جرا ىف أمثلة التمايز  ، وبني هارمل اجملاورة  ليست سوى مثال متواضع لدى املقارنة بني ناطحات سحاب ما

  . هيب ىف كل مدينة كبرية ىف العاملالطبقى الر 
هذه الىت .   ، هو مدينة هيوستون وهناك مثال شهري خمتلف لتقسيم الشغل وما يرتتب عليه من طبيعة طبقية خاصة

ا م رواد فضاء وعلماء طب متخصصون أو رجال أحباث أو جراحو جتميل من  نشأت البنية األساس لسكا ، فإذا 
 زالت هيوستون اليوم منوذجا جملتمع كامل من ذوى الياقات ناصعة البياض الذين يعملون كانت وال.  أصحاب املاليني

  . ، ويشكلون طبقة فريدة متمايزة  مجيعا ىف علوم املستقبل
اآلن يوجد ىف الواليات املتحدة األمريكية وحدها ما ال يقل عن دستة من املدن على غرار هيوستون إن مل يكن أكثر 

.  ، لعل أكثرها شهرة عامليا وادى السيليكون مركز صناعة احلواسيب بالقرب من سان فرانسيسكو  نهاحداثة وخمتربية م
  . أو عاصمة تقنية‘  تكنوپوليس ’واليوم أصبح هلذه املدن تسمية خاصة هى 

ينة  ، استقطاب حاد داخل كل مد ، على كال الصعيدين  اإلنسان مفعوله وهكذا يفعل التمايز الطبقى حلضارة ما بعد
، ناهيك بالطبع عن متايزه أصال فيما بني الدول املتقدمة واألخرى  ، واستقطاب بني املدن وبعضها البعض كبرية

  . املتخلفة
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، وخيلقون جمتمعهم  ، يلفون معها كهنة معبد اآلالت،    ىف القطب األول لالستقطاب يوجد صناع املستقبل
ا ، بأهلها  وىف القطب الثاىن توجد احلياة القدمية.  مبشيئتها اخلاصة ، إن مل يكن اخلصوصى الذى طبعته اآلالت بسما

  . ، وما بني البطالة والتسكع املوزعني ما بني الشغل ىف املصانع واخلدمات التقليدية بأجور متواضعة
د فاألرستقراطى هو بالضرورة سليل آباء وأجدا.  قدميا كان االستقطاب الطبقى حمكوما بقوانني چيينية صارمة

.  ، وحركة التجارة الدولية الواسعة ، وظهرت الصناعة مث جاءت الكشوفات اجلغرافية.  أرستقراطيني والعكس بالعكس
ا بفضل إنتاج املصانع الىت متلكها وبفضل التجارة من هنا مل يعد مرياث  ومن مث ولدت الطبقة الرأمسالية الىت ترتاكم ثرو

وبدأ الكثري من الربچوازيني الصناعيني والتجاريني يصبحون أكثر ثراء من .  ثروة، هو املصدر الوحيد لل األرض الواسعة
  . ، وجاءت فرتة انتشرت فيها موضة بيع هذه األلقاب من املفلسني اجلدد إىل األغنياء اجلدد الرتب واأللقاب

، كانت  لوحيدة للثراء فيهمبعىن أن الفرصة ا.  ، كان نظاما مغلقا حلد ما التجارى-على أن النظام الطبقى الصناعى
، فلم يكن هلا أية أمل ىف مثل  أما الطبقة املعدمة.  ، مث االشتغال على مضاعفتها  تتطلب بالضرورة امتالك ثروة ما أصال

، قد تتيح هلا   وكان أقصى طموح لألسرة الپروليتارية أن ترزقها السماء بابنة خارقة اجلمال.  ذلك على وجه اإلطالق
، فهو غالبا ما سيسفر فقط عن أن  وحىت هذا نفسه مل يكن ليغري كثريا من وضع األسرة.   باط بطبقة أفضلالفرصة لالرت

  . تنتزع هذه الفتاة منها لتنضم مبفردها اىل الطبقة الربچوازية
.  نه التعليم، إ  ، وإذا بأمل مذهل أمام الفقراء قادر على انتزاع أبنائهم من تلك الدائرة املفرغة مث جاء القرن العشرين

، امسها  والتعليم العاىل يكفل عادة ألصحابه ىف كافة اجملتمعات االنتماء لطبقة مل يكن هلا مثل هذا الثقل قبل قرننا هذا
، هو أنه حوله ألول مرة من  على أن األثر احلقيقى األخطر الذى تركه التعليم على النظام الطبقى.  الطبقة الوسطى

صحيح أن الشراسة والكفاح املضىن صارت .  ، إىل نظام مفتوح ) برچوازى (أو شبه مغلق  ) أرستقراطى (نظام مغلق 
أو ما يسمى -، لكن هذا ال ينفى أن الفرصة  ، حىت بني أصحاب الثروة أنفسهم سبيال ال بد منه للصعود الطبقى

  . أصبحت أوسع بكثري عن ذى قبل أمام اجلميع - باحلراك االجتماعى
بالطبع ليس جملرد .  كلمة متحفية‘  الصراع الطبقى ’، أن أصبح   الربع األخري للقرن العشرينهذا الوضع تسبب ىف

، الىت اكتشفها منظروه  كل مقوماته وأسبابه  -أى الصراع-، إمنا ألنه فقد بالفعل   أن ميخائيل جورباتشوف قال ذلك
وعامة ال يغري ىف صحة .  مناطق واسعة من العامل، وجنحوا ىف جعله قوة مغرية للتاريخ ىف  األصليون ىف القرن املاضى
  . أن استمر البعض ىف اإلميان بوجود الصراع الطبقى وجدواه،  ذلك من قريب أو بعيد

؟ لقد قلنا إن اآلالت حبكم سرعتها ودقتها الفائقة بدأت  ؟ هل سيستمر ذلك السالم الطبقى كثريا لكن ماذا بعد
، أو  ذين أمسيناهم كهنتهاتطرد الناس للشوارع أفواجا ولن تعد تسمح بالتواجد حوهلا إال للبشر ذوى املهارات الفائقة ال

، بل أن أولئك راح ينضم هلم أفواج من  بينما هناك مجوع العاطلني والفقراء.  نسميهم هنا الطبقة الوسطى اجلديدة
، ففى مصر مثال أغلق ما يقرب من مائة ألف شركة جتارية   هذا موضوع آخر مستقل.  أصحاب البيزنس ممن أفلسوا
ا خالل سنوات الثمانين ومثال .  ، وبعضها لتحويل نشاطه آلخر أكثر جناحا  بعضها نتيجة إفالس حقيقى.  ياتأبوا

، مث إىل   ، مث إىل شركة إلنتاج الڤيديو ، حتولت إىل نادى ڤيديو شرباهلذا إحدى شركات االسترياد والتصدير ىف حى 
ا.   عامني ، دون أن تستمر ىف أى من تلك األنشطة ألكثر من مكتب خلدمات احلواسيب ،  والسبب كما يقول أصحا
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م لو استمروا قليال ألصيبوا بإفالس كامل ىف أية مرة هذا الكتاب  typingمن األرجح أىن سأذهب إليه لبصم  . ( إ
  . ) ! ، وخيسر هؤالء األصدقاء زبونا حمتمال ، وإن كان من احملتمل أيضا أن اشرتى حاسوبا خالل األسابيع القادمة فيه

ماقة ىف ظل هذا التمايز اهلائل بني الثروات أن نعول كثريا على إقناع الناس بأن يتناسوا طموحات الثراء وأن من احل
فعلى األقل سيظل هناك عدد .   ، حمدودة التطور قليلة التكاليف كالىت أشرنا اليها ىف الفصل السابق يقتنعوا حبياة بسيطة

، ومن املدن األمريكية اىل نيو يورك بل  ، ومن مدننا اىل املدن األمريكية  ينة، حيلم باهلجرة من الريف اىل املد ال بأس به
، وسيبقون ىف حمطات النهاية الىت وصلوا اليها ليجعلوا من أنفسهم  هؤالء سيصابون غالبا باإلحباط.  وإىل أرقى أحيائها

صراع البشر الذين .  آلالت احليةصراع اإلنسان ضد اهذا الصراع يستحق أن يسمى آنذاك .  نواة لصراع طبقى جديد
  . ، ضد اآلالت وسدنتها من بشر الطبقة الوسطى اجلديدة الصفووية احملدودة ترفض اآللة توظيفهم بالقرب منها

، ذلك  ، إمنا قرار اآللة ، فلن يكون القرار بيد احلكومة أو السلطة أو األثرياء الواقع أن األمور لو وصلت لذروة كهذه
من األرجح ىف هذه اللحظة أن تكون قراراته شديدة .   الذى يستمع كل أولئك جيدا لكل كلمة يقوهلاالكائن الذكى 

وهى حمقة .  ، ألنه سريى ببساطة أن أولئك البشر كائنات جشعة تريد أن تأخذ أكثر مما تعطى الديكتاتورية والدموية
م البدنية والعقلية م حبكم قدرا   . ، ليقدمونه الكثري، ال ميلكون بالفعل الشىء  أل

، فان املستقبل القريب سوف حيمل لنا تشريعات قانونية جوهرية ىف هذا   ، إن سارت األمور ىف هذا الطريق والطبيعى
ومن مث سيكتسب وجود آالت ذكية .  فمن الواجب أن تصبح آراء اآلالت الذكية معتمدة وملزمة أمام احملاكم.  الصدد

ذلك املسمى الذى يولعون به أميا  (قد ال يتعارض هذا مع دميقراطية البشر فيما بينهم .  ىشكله القانوىن ورمبا الدستور 
م ما يشاء هلم  )  ولع رغم ختلف جوهره ومدلوله ، لكنه سيعطى القرارات  ، فهذه هى درجة تطورهم وتكيفهم يفعلون 

، محاية مطلقة من  عطى البحوث العلمية، في قد يتطور األمر خلطوة أبعد.  ، حصانتها الىت تستحقها فائقة الذكاء
، ومن مث يعهد لآللة وحدها باحلق ىف احلديث عن صناعات املستقبل حبكم أنه سيتحدد بناء  تدخل البشر أو رقابتهم

، أو أن  عليها الدخل القومى للبالد أما ىف املقابل فقد يطالب الناس حبقهم ىف أن ال ختفض اآللة مستوى معيشتهم
م أو حريتهم العقوبات ضدهم تعدل قوانني   . ، أو ماعدا ذلك من حقوق متس حيا

، ال بد أن نرسم جيدا أبعاد الوجه اآلخر  اآللة-قبل أن نسرتسل ىف ختيل الصورة األكثر احتماال لصراع اإلنسان
، أو باألصح األمم  ، واألمم الىت تستهلكها أى الصراع بني األمم خالقة التقنية.  ، وهو الصراع الطبقى الدوىل للعملة

  . خالقة املستقبل واألمم الىت تستهلك املستقبل الذى ينتجه ويبيعه هلا غريها
ىف الفصل الرابع من الباب األول قمنا مبرافعة متعددة األسانيد إلباحة العقاقري تركزت باألساس على آثارها على 

، هو أن املستفيد الوحيد من حظر العقاقري هم  إضافة دفع آخر ال يقل أمهية، احلقيقة أنه كان من واجبنا آنذاك  األفراد
ارت اإلسعار وملا عاد هلم أى نفوذ ذه البساطة.   صانعوها ومهربوها ، وأنه لوال احلظر ال حفنة أفراد :  لكن هل األمر 
  . زعماء عصابات أشرار جشعني يبيعون السموم للمخبولني ضعاف العقول

، أذاعت إحدى الشبكات التليڤزيونية الرئيسة ىف الواليات  ور ربع قرن على اغتيال چون كينيدىىف ذكرى مر 
ا أصحاب الفيلم للبحث ىف حقيقة تلك اجلرمية ، حتقيقا ىف صورة فيلم وثائقى طويل املتحدة وبناء على .  ، حملاولة قام 
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م قتلة وحمرتفون من أمريكا اجلنوبية دالئل حمددة توصل أصحاب الفيلم ألمساء ولصور اجلناة الثالثة م  ، فإذا  ، استأجر
  . ماڤيا العقاقري الدولية للقيام باملهمة

اشتعلت حرب العقاقري ىف كولومبيا على إثر سلسلة جرائم قتل دبرها  ١٩٨٩بعد هذا الفيلم بعامني أى ىف صيف 
تكشف على إثر هذا أسرار .  مرشحى الرئاسة ، مشلت قاضيا ورئيسا للشرطة بل وأحد هناك‘  بارونات العقاقري ’

م على مساحة شاسعة من البالد ، وامتالكهم ملختربات هائلة إلنتاج الكوكائيني القدرة الرهيبة ألولئك ،  ، وسيطر
م على شراء رجال السلطة حىت مستويات عالية جدا ، كذا استخدام ضباط من جيوش إسرائيل وجنوب أفريقيا  وقدر

العقاقري هى اخلطر األول الذى يهدد األمن القومى  ’وعلى إثر هذا صرح الرئيس األمريكى بوش بأن .  هلملتدريب رجا
  . ) ! كان ذلك هو االحتاد السوڤييىت قبل عام واحد (‘  األمريكى

 نفس القاهرة أربع مرات ىف‘  األخبار ’، لدرجة أن عممته جريدة  وتناقلت وكاالت األنباء التصريح على حنو حمموم
مث انتقدت النيو يورك تاميز أن معظم .  ) ! ، رمبا تكون األوىل من نوعها هذه غلطة ىف أوليات الصحافة (،  الطبعة

من هنا أعلن بوش ىف شهر سبتمرب عن .  توجه ألنشطة داخلية فقط)  بليون دوالر ٥,٣ (ميزانية مكافحة العقاقري 
، مبا  قدمي أية مساعدة ألية دولة تقرر التصدى لتصنيع العقاقري داخلها، تشمل ت خطة طموح تتكلف حنو مثانية باليني

  !  ىف ذلك التدخل العسكرى
ما يطرحان سؤال.   ، حتمالن داللة أعمق مما تبدوان ظاهريا وقصتا كينيدى وبوش ماذا يفعل اإلنسان  ’:   أل

  ؟ ماذا تفعل الدول العاطلة: أو .  ىف صيغته الدولية‘  ؟ العاطل
، تشبه متاما منظومة البطالة والصراع الطبقى داخل الدولة  الة الدول هى السمة العظمى للنظام الدوىل اجلديدإن بط
، الىت تنتج  وحلد ما أوروپا –إسرائيل  –الياپان  –مثل أمريكا )   املتقدمة –الذكية  –اآللية  (هناك الدول .  الواحدة

، الىت استطاعت التقرب  ، هى الدول حديثة التصنيع جنوب شرق آسيا ىوهناك طبقة وسط.  السلع املستقبلية والتقنية
وأخريا هناك سائر الدول الىت ليس أمامها من بديل سوى االسترياد من .  والتكيف مع عامل التقنية العالية والدول العالية

ا التصديرية ىف مواجهة ، لضعف قو   ، ومن مث تعاىن من نقص حاد ىف مواردها من النقد األجنىب القمح إىل الليزر
ا ىف فقر وكساد وبالتاىل تسقط ىف هوة الديون.   غيالن التقدم ، أو على املعونات الىت   ، مفرغى الدائرة  ، وتعيش شعو

  . ، ومن مث زيادة الفقر ال إنقاصه ال تفعل سوى تسريع اإلجناب
.  أن يبيع اهلريوئني للبيض:  زجنى العاطل ىف هارملاملنفذ الطبيعى أمام الدول العاطلة ال خيتلف كثريا عما توصل له ال

إن الواليات املتحدة األمريكية الغاضبة جدا من رئيس پنما احلاىل ألنه صاحب أنشطة غري مشروعة أو ببساطة زعيم 
واقع أن ال… صناع الكوكائني)  بريو -بوليڤيا  –كولومبيا  (، مث املنفعلة جدا اآلن ملا حيدث ىف ثالثى اإلنديز  عصابة

  . عليها أن تعلم أن كل ذلك ليس إال أول الغيث
، ال بد وأن تأخذ جمراها ىف دول العامل  إن قاعدة أن السلطة السياسية ال بد وأن تكون ترمجة للسلطة االقتصادية

،  مينع حدوث هذا احلقيقة أنه ال يوجد مربر داخلى واحد.  ، الىت ترتكز فيها الثروة احلالية ىف أيدى جتار العقاقري الثالث
ىف أثناء التهديد بشن حرب داخلية .  ألن هلذه التجارة أثرها الطيب جدا ىف انتعاش االقتصاد داخل تلك البالد املختلفة
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إن احلكومة  ’:  ، صرح كبري البارونات فابيو أوكوا ڤاسكويز قائال  ١٩٨٩ضد احلكومة الكولومبية ىف أغسطس وسبتمرب 
  ! ، وأيضا بصدق  نعم هكذا ببساطة وثقة –‘  العدو لنصف الشعبقد وضعت نفسها ىف مكان 

فيه .  هو عام ذلك السالم الدوىل ١٩٨٨وعام .  ، تكررت على الصعيد الدوىل نفس قصة السالم الطبقى املؤقت
رات ، وراحت تتواىل مباد  ، وقد وقعت معاهدات تارخيية حقا بني الدولتني العظميني الح أن الصراع الدوىل قد توقف

،  ، اهلند وپاكستان ، فتصاحل أو كاد ‘ احلمقى الصغار ’، بل راح يقلدهم  فقط‘  العقالء الكبار ’، ليس بني  السالم
  . إخل…، والفلسطينيون وإسرائيل  والعراق وإيران

نصوص هذا االتفاق تعىن صراحة أن .  فقط ما مسى باالتفاق االفغاىن ١٩٨٨أما النموذج الدراسى لسالم عام 
ما ينويان سحب أقدامهما منه الدولتني العظميني مل يعد يهمهما من شأن هذا البلد شيئا ، ال  ، وتركه حلرب أهلية ، وأ
 ٥، كان علينا نتوقعه قبل  الواقع أن هذا تفكري حكيم فعال.  يهم كثريا إن أسفرت عن دولة شيوعية أو دولة إسالمية

ا ميزانيات تسلحهم، لو تأملنا جيدا ىف ال سنوات على األقل م ينفقون أكرب .  كيفية الىت راح الكبار يوجهون  إ
م العسكرية ىف الثمانينيات نعم -، بل بالعكس على عمل نظم دفاعية  ، ال على بناء صواريخ نووية جديدة استثمارا

ا أقمار ترسل أشعة ليزر تدمر .   ‘ حروب النجوم ’امسها  -، وال يكذبون ىف هذا دفاعية   . الصواريخ النووية املهامجةإ
، فإن هذه النظم الدفاعية موجهة أساسا ضد   ، إمنا يتنافسون على مائدة بورصة چنتلمان وألن العقالء ال يتحاربون

، وال متتلك رجاحة العقل الكافية إلدراك عدم  ، أى الدول العاطلة الىت ميتلك الكثري منها قنابل نووية اليوم احلمقى
  . اجدوى استخدامه

، إذا وجد الشعب األفغاىن مصلحته مع طرف  إىل مىت سيظل االتفاق األفغاىن سارى املفعول:  لكن السؤال اليوم
وراحوا بسلعهم التصديرية .  زراع وجتار األفيون األثرياء:  ، وقرر أن يأتى به إىل السلطة ثالث غري الشيوعيني واجملاهدين

ساعتها سيعود للصراع .  لالحتاد السوڤييىت أو للواليات املتحدة GDPمجاىل ، يستنزفون الناتج الداجن اإل  الناجحة
، لكنه صراع بني الدول املتقدمة صانعة العلم  ) إن مل نقل أنه بدأ فعال ىف كولومبيا وپنما (،  الدوىل من جديد

  .  ء، والدول الطفيلية العاطلة الىت ال جتد منفذا هلا إال امتصاص دماء األغنيا واملستقبل
مصلحة  (املرجعيات التقليدية :  التفسري العميق وراء كل هذه اجلدليات أننا ىف احلقيقة أمام إشكالية فلسفية

، ال بد من متثلها هنا كأشياء زوالية ال متثل  ) …، أو أيا ما كانت ، األخالق ، الدميوقراطية ، حقوق اإلنسان اإلنسان
ا تساعد على تفكيك الدولة.  مرجعية من األصل ، لكنها تصبح  مثال حقوق اإلنسان تقدمية ىف عاملنا اجللوىب أل

وض الدول الفقرية الىت حتتاج لديكتاتوريات عسكرية شىء هام عندما مصلحة اإلنسان وحقوقه .  رجعية حني متنع 
، لكن ىف النهاية اإلنسان ما هو إال كائن عابر على   عملت على تفتيت الدين وخلق إله جديد أكثر واقعية ومصداقية

ا ىف عامل اليوم  الكوكب ،  بذات املنطق ميكن بسهولة تفنيد كل املرجعيات.  ، ال شىء يفوق ىف رجعيته التمسك 
مثال هل  . ( ، وأن احلاجة ملحة اليوم خللق املرجعية احلقيقية الال زوالية األوىل يةليتضح أننا أصبحنا ىف عامل بال مرجع

ا لعامل القرن احلادى والعشرين القادم بعد قليل   . ) ؟ مرجعية القانون الدوىل واألمم املتحدة هى مرجعية يعتد 
ذه  .  إنسانية-، مرجعية بعد  صة، مرجعيتها اخلا اإلنسان ىف حاجة ملرجعية جديدة-حضارة ما بعداخلالصة أن 

، مما سنبحث  ، أو أيا ما كان سيعن هلا ، وتبيد البشر أو تدللهم املرجعية سوف تربمج احلواسيب الىت ستحكم العامل



٧٩  

،  اإلنسان التوصل للمرجعية احلقيقية للكون من املهام القاعدية واألولية للغاية حلضارة ما بعد:   بعبارة أخرى.  فيه الحقا
  . ، ذرة الغبار الكوىن املسماة األرض ول مرة بواسطة قاطىن هذا الكوكب الصغريأل

احلضارة هى  -١:  ، ذلك الذى مررنا عليه من قبل مرور الكرام على الطعام كما يقال لنبدأ أوال بتعريف احلضارة
هى أحد األفعال الشيطانية احلضارة  - ٣.  احلضارة من مث هى الغزو والتوسع الدائم -٢.  فتح جبهة جديدة للتقنية

  .  ، مث تعود لغزو العامل القدمي احلضارة تنشأ دائما أبدا ىف أرض بكر -٤.  لقوانني التطور
، متاما كما  على املرجعية الواجبة والتقدمية دائما أبدا ىف عامل اإلنسان -ولو مبدئيا-من هنا نكون قد وضعنا أيدينا 

ا .  إنسان-، بل ورمبا ىف عامل الال اإلنسان-اإلنسان وعامل ما بعد-عامل ما قبل ا .  مرجعية التقنيةإ اآللية الىت اختار
هذا الزمن الطويل جدا يرشحه بقوة كمرجعية عليا .  قانون االنتخاب الطبيعىالطبيعة لباليني السنني لتطوير التقنية هى 

هذا .  نويات تربطها عالقة وحيدة هى عالقة القوةاجملرات حىت ال.  ، أو كأحد أهم مرجعياته األساس على األقل للكون
ال بد وأن ينبع بالضرورة من اعتقاد قاعدى أننا  )  ىف مقابل األنثروپولوچيا الثقافية مثال (املوقف احلماسى من الدارونية 

طبعا إرداف العلمية ضرورة إذ ال  (كلما كنا أقرب للحقيقة العلمية   - ن اإلنسانيةومن مث أبعد ع-كلما كنا أقرب للمادة 
وطبعا ال نقصد فقط البيولوچيا ضد .  )  توجد حقيقة مطلقة بل حقيقة حمدودة بقدرات العلم ىف حلظة ما من الزمن

  . ، بل الال بيولوچيا ضد البيولوچيا الثقافة
، ال شك أنه طاملا حترك ىف مسار ديالكىت  التدقيق ىف قانون كقانون التطور بطبيعة احلال هناك مشاكل وفرية تستحق

، محاقة هتلرية قصرية  ، عصور الظالم  األديان:  ىف احلياة اآلدمية بالذات مسح مؤقتا بانتكاصات كثرية للخلف.   متعرج
ا نسقا ذاتى التسيري، من حي فطبيعة الطبيعة.  هذا يسرى على الطبيعة نفسها أيضا.  ، وهلم جرا األمد ، أن مل  ث كو

آخر ما نصبو إليه هنا احلديث عن .  لكن كلمة التوجيه بقوة عاقلة خارجية كلمة سيئة السمعة.  توجهها قوة عاقلة أبدا
، باءوا بوءا  ، فكل من فعلوا ذلك كأن نادوا باالشرتاكية واملساواة مثال أشياء تعاكس قانونا عظيما عمره باليني السنني

استنباط بعض املالمح الىت لعل الطبيعة أرادت لنا أن  -وسنكون حتما كمن يسري فوق األشواك- سنحاول فقط .  مذريا
ا ، أن نتمثلها ، وإذا ما حاولنا أن نوجه التطور توجيها واعيا تعلمنا ، ذاتية أو  ، ونفرض قوانينا أو رؤى ، ال أن خنو

، أن يكون عمرها هى  نهجية األوىل ىف تلك املالمح أو القوانني الفرعية أو املوازيةعلى األقل امل.  إنسانية أو أيا ما كانت
  ! أيضا باليني السنني

وهو ىف الواقع عملية صياغة أكثر منها إقالعا عن فكرة  ( ruleلنحاول مثال من أجل مزيد من التدقيق للساطرة 
حلياة حىت خنتار الشىء األكثر جوهريا ىف هذا اإلجراء ، لنحاول النظر ىف خصائص نظم ا ) مركزية االنتخاب الطبيعى

،  هنا تصبح احلتمية التارخيية أكثر وضوحا.   نظرية احلياة تقول ببساطة أن كل حياة ما هى إال نظام معلومات.  التقدمى
.  صتإن كل النظم تنمو كلما زاد استعقادها ومتوت كلما تبسطت وترخ.  sophistication االستعقادوهى حتمية 

، هذا  وهذا ما يقوله أيضا القانون الثاىن للديناميات احلرارية.  هكذا منت شجرة تطور الكائنات على كوكب األرض
وإذا كان املوت حمتوما هكذا .  الذى أدخل مفهوم األنرتوپى حيث املوات هو النتيجة احلتمية لكل فعل نشط ىف الكون

، أو مبعىن  فالكون لن يكف عن النشاط قط.  حمتوم أيضا وبذات القدرفهو يعىن باألحرى أن النشاط الذى سببه هو 
ومن مث تقرتب بالكون من  األنرتوپىصحيح أن كل حماولة لبناء االستعقاد تزيد .  آخر بناء احلياة أى امليل لالستعقاد
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.  قدر حتمية الفعل املواتى، لكن ما يهمنا هنا هو حتمية الفعل االستعقادى بذات   ايته الباردة موحدة درجة احلرارة
ا آلية وحيدة االجتاه لكن رغم هذا حىت.  فاملؤكد أن ال شى يكف عن احلركة ىف الكون .  ، ال ميكن اجلزم باملقابل أ

، ومن مث  ، أى يعاد فيها خلق االستقطاب احلرارى بعض البحوث تشري لنقاط ىف الكون تتولد فيها حرارة عالية
قائد ‘  عقل ’، احلضارة تنشأ باستقطاب كبري بني صفوة أو  هكذا جمتمعاتنا.  مث أخرى مقومات نشأة حياة أخرى

)  املسيحية (مث سرعان ما تندلع ثورات العبيد .  تنفذ الرؤية واملشروع‘  عضالت ’، وبني طبقة عبيد أو شغيلة أو  مفكر
.  ، وتتداعى اإلمپراطوريات ويأتى املوات  )  يةبلشڤرة الالثو  (أو النظم االشرتاكية )  الثورة الفرنسية (أو النظم اجلمهورية 

، ويصبح اجملتمع تائها دائخا ال يعرف من يلوم أو ماذا  ، يرتهل اإلنتاج ويرتدى  ) ! ىف الفقر طبعا (الكل يتساوى 
مث تنشأ  ، ومن  العضالت مرة أخرى-مث يفيق العامل ألنه ىف حاجة الستقطاب الثروة من جديد والستقطاب املخ.  يفعل

  . ، وهكذا حضارة جديدة
إن االستعقاد ىف حياة بىن البشر مثله وعرب .  تطبيق فكرة احلتمية االستعقادية على عامل اإلنسان ليس باألمر الصعب

باملثل لعلنا اآلن ىف حاجة .  كذا مث كذا  األدوات كانت بسيطة مث أصبحت.  عنه دائما أبدا شىء بسيط امسه التقنية
، وحتديدا من زاوية ملاذا تطور اإلنسان بكل هذه  إلعادة زيارة تأمالت الباب األول عن اقتصاديات األداء النفسى

ل ، لواله لشعر بامللل وملا فع  يقولون إن الدافع شىء مهم جدا لإلنسان.  ، وهل يتلزم عليه تركها اآلن أم ال االنفعاالت
لكن أليست هذه  .  أيضا ال بأس.  أيضا يقولون إن الوطنية واحلماسة والشعارات شىء أساسى للفوز باحلروب.  شيئا

ا أليسوا هم أنفسهم آالت انقلبت يوما من أشرس مقاتل .  كلها بالضبط ما أراد الياپانيون برجمة اجليل اخلامس بدو
،  ، لكن السؤال احلقيقى اآلن  ا يستحق هذا الشعب وقفة خاصة بعد قليلرمب.  ، لتابع متواضع الروح هلا  للقيم الغربية

  ؟ ، أو على األقل بنفس الدرجة هل فعال االنفعاالت متجذرة ىف البشر لتلك الدرجة
عن نظرية امسها الـ )  لدرجة أن ال يذكر حىت تارخيا واحدا (مدخل موجز  ١٩١٠ىف املوسوعة الربيطانية طبعة 

Anglo-Israelite Theory  . ا صدرت ىف كتاب امسه ، كان معيبا ثيولوچيا وأنثروپولچيا وهو  Philo-Israelتقول إ
م والواليات املتحدة هم ساللة  بعد شتات امللك الفارسى سرجون ‘  األسباط العشرة ’يفرتض أن اإلجنليز ومستعمرا

لعميق الذى ينفرد به العرقان األجنلو واليهودى من ، بل ننطلق من التشابه ا حنن ال ننتوى إحياء نظرية كهذه.  لليهود
ا يسهل أن تكتشف كم هى واهية باملثل .  اإلنسانية-حيث خصائصهما النفسية بعد من املداخل األخرى للموسوعة ذا

، ويشبهون بشدة  فالساكسون الربيطانيون ال يشبهون ساكسون القارة.  ساكسونية الشهرية نفسها-الرابطة األجنلو
؟ الواقع أننا ال تستطيع التفرقة سلوكيا بني شايلوك  لكن ماذا عن اليهود.  جنلو من حيث العادات واللغة والسلوكاأل

م ألجناس .  ، بل بالعكس قد يكون األول أكثر عقالنية وبرودا وشيكسپري املشكلة أن املاضى العرقى لليهود يعود 
م مك.  الشرق األوسط حامية الطباع ومن املغرى .  ، ومن اجلائز أن تنكص عاطفية ىف أى حلظة تسبةإذن فسلوكيا

مع ذلك .  ، أفضل من أن نقول العكس للمرء أن يقول إننا نعيش ىف حضاة أجنلو ساكسونية ال يواكبها سوى اليهود
.   خرتصدمنا حقيقة أن يبدو اليهود أكثر عصرية وقيادة حلضارتنا املعاصرة ىف اخلمس قرون األخرية من أى عرق آ

ليس دليال أفضل عند .  ، وتدرجييا ترسخت  چينات تواترت:  ، فاآللية تسري كما يلى  عباالتفسري التطورى نفسه ليس ص
م اجلريئة هلجر عصر اإلميان والولوج  جتذر امليل لقبول املستقبل وترك املاضى خلف الظهر لدى هؤالء وأولئك من رياد
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املطلوب اآلن جتاوز هذا نفسه وتأسيس علمانية مركزها علم الرياضيات مع غريه من العلوم .  لعصر اإلنسانية العلمانية
 ١هم أيضا املرشحون رقم .  أى جيب أن نتجاوز السمة الوجودية للعلمانية.  ، وليس حمورها اإلنسان حبال  عيةالطبي

  ! للمهمة
 . يهود مل تؤهلهم رمبا للظفر باحلروب القدمية على مر التاريخ حيث احلماس هو األساس-لعل الطبيعة الچينية لألجنلو

م باردة العقالنية حىت تغري العامل نفسه فأصبحوا أسياده ها هى األقدار :  باختصار.  لكن األقدار احتفظت هلم بچيينا
  . يهود- قد أتت لألجنلو

لعل ما كان يعد مشاعر .  ، إن جاز التعبري دارونية- لعل هذا حيدونا للتمييز ما بني انفعاالت دارونية وانفعاالت ضد
بل -مل تعد أشياء دارونية )  ىف احلروب‘  االستشهاد  ’كاحلماسة والوطنية الزائدة و (تطورية وتقدمية يوما  دارونية تكيفية
ا واملؤسف أن كثريا من شعوبنا املتخلفة.  اليوم -رجعية متخلفة ، وتتهافت على   ، غالبا ما ال ترى هذا ، وكذا قيادا

ا   يهودى-حتالفات خارج اإلطار األجنلو تفتقد على حنو مروع األساس الىت بنيت عليه حضارتنا املعاصرة تقنيا ، فإذا 
، التينيا  ، أوروپيا  ، آسيويا عربيا  (مضيعة للوقت وليس إال  -أى التحالفات-، وتكون تأكيدا  وسلوكيا واجتماعيا

  . ) إخل…
فالتدرون ليس .  ، بالتدرونية ال بالدميوقراطية أمريكا تصحيحا خلطأ شائع ىف سياق كهذا لعل األحرى باملرء أن يصف

، فهى موجودة ىف دول كثرية دون أن تعىن إطالق قوى االنتخاب الطبيعى على أقصى باع هلا  دميوقراطية سياسية فقط
تعىن ىف كل مكان حرية األحزاب  ، فبينما إن كلمة دميوقراطية يفهمها األمريكيون على حنو خيالف كل الدنيا.  ىف اجملتمع

وفرنسا والبالشفة دميوقراطية اليونان .  والصحافة وحق االنتخاب تعىن باألساس إطالق قوى السوق ىف الواليات املتحدة
وجيب أن ينحاز املرء للثانية حىت لو أتت .  األوىل ال تؤدى للثانية بالضرورة والعكس بالعكس.  شىء واحلرية شىء آخر

مبعناها احلقيقى   (، بل إن الدميوقراطية  إن التدرون هو الليربالية االقتصادية ىف األساس.  ا أسنة رماح حكم عسكرى
وغالبا ما حيتاج األمر حلكم عسكرى إلطالق .   قد تكون عادة ضد التدرون)  يةبلشڤلفرنسية والثورة الالذى مثلته الثورة ا
بل دميوقراطية بريطانيا العظمى جيب النظر إليها ىف .   ، بدءا من بسمارك حىت رئيس كوريا السابق  قوى االقتصاد احلر

االستثناء الوحيد الذى حيتاج .  ب عنها الشمسجممل بريطانيا كاستعمار يفرض حكما عسكريا على أراض ال تغر 
ضة أمريكا الىت فرضت الدارونية بدون حكم عسكرى ضة إسرائيل ىف ظل حزب يسارى كحزب  لدراسة هو  ، و

  . )  !  األسباب كما هو واضح أسباب چيينية ال غري . ( العمل
، هو فقط أننا قد ننظر هلذه الفكرة بعد قليل كعصر براءة   موضوع دراونية سلطة املالواملدهش أن ما قد يؤرق ىف

هكذا ميكن اإلميان أن .   )  فكل العصور تصبح عصور براءة ال حميد (غابر علقنا فيه اآلمال على شىء اتضح خطأه 
ا الوسيلة الوحيدة حلل مجيع املشاكل كربت أو ص  الدارونية خري بالضرورة ، ما من  القضاء على الفساد مثال.  غرت، وأ

هناك يعتقدون أيضا أن الوطنية هى تعظيم الناتج الداجن .  غرابة أن يكون ملمحا كبريا مييز اجملتمع األمريكى عن سواه
األمثلة كهذا .  ‘ ريجوأى نوع آخر من الوطنية هو   ’عبارته الشهرية ، ولنقتبس بعدها عن بنچامني فرانكلني  اإلمجاىل

  ! وذاك ال تنتهى
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، ما بني اآلالت والطبقة  اإلنسان ، هذا الفصل حاول رسم مالمح شقى االستقطاب اجلديد حلضارة ما بعد إذن
ا وما بني الطبقات العاطلة أو حمدودة اإلمكانات ، مث ما بني الدول الىت تقدمت فيها اآلالت جدا وصارت  احمليطة 

ا وثرائها  املرجعية مل تكن يوما .  وما بني الدول العاطلة أو املتخلفة الىت تستجدى العلم كما تستجدى لقمة العيشقو
بعبارة .  ، وحتييد قوى الضعف والبداءة والتخلف بآلية دارونية ال ترحم ، إال االرتقاء بالتقنية واالستعقاد ولن تكون-

ااأل:  أخرى كل الشعوب ضيوف يتداولون فوقها ىف عجلة مل ولن .  رض دائما أبدا كانت ملكا مل جييد االنتفاع 
، وسيأتى قطعا اليوم  بل اإلنسان نفسه هو جمرد واحدة من ماليني العشائر الىت تأتى وتذهب.  تتوقف قط عن الدوران

  . هذه هى قصتنا التالية.  الذى سيوضع فيه ىف حدائق احليوان حفاظا عليه من االنقراض



٨٣  

  
  

  الفصل الرابع
  جدرى ريوس الڤاإلنسان ومصري 

  
، فاألرجح أنه قد مر بك خاطر أن تبيدنا  إحساسا بالرعب -عزيزى القارئ-، ولدت لديك   لو أن الفصول السابقة

د حاكم هذا الطاووس اآلدمى لن يسلم بسهولة أنه مل يع.  ، وجاهتها  وهلذه املخاوف ىف كل األحوال.  اآلالت
ب ثورات عنيفة للعاطلني أو .  ، وأنه مل يعد أكثر الكائنات على سطحه ذكاء أو مقدرة  الكوكب ومن احملتمل أن 

، على وجهها األنيق   اإلنسان ، أى ثروة الوجه املهزوم حلضارة ما بعد ، ضد اجملتمع الراقى فائق الثروة حمبطى الطموحات
،   كله ينبئ بأن اجلوع يولد العنف والبطالة املتزايدة واإلفقار املتواىل لطبقات بأكملها  ولألسف فتاريخ اإلنسان.  الالمع

ب ودمار خطري ال ميكن تقدير نتائجه ، وإما اىل أن تشكل سالحا ضاغطا على احلكام بأن ينتصروا  إما أن يؤدى اىل 
، أو على  ، ضد اآللة وتطورها الذاتى قاياها، وينضموا بكل ما ميلكون هم من قوة أو من ب جلموع العاطلني والفقراء

  . األقل حياولون جتميد هذا التطور عند حد معني
احلل  ’ساعتها ستفكر سريعا ىف  –فاآلالت .  ، أن تنتصر ثورة الفقراء هذه املرة من املستبعد جدا ىف النتيجة النهائية

اإلفناء البيولوچى الكامل أو بالعقاب والرتويض ، سواء ب ، وسوف تقرتح أشد احللول تدمريا ملا حيدث‘   املنطقى
ا متتلك مثال اآلن السيطرة شبه الكاملة على كافة األسلحة مبا فيها إطالق الصواريخ النووية.  النفسى   ! مع العلم بأ

ى هذا الڤريوس اخلطري سريع العدو .  هذا سيكون مطابقا متاما للقصة القدمية لصراع اإلنسان ضد الڤريوس اجلدرى
، ىف نفس الوقت الذى اخرتع  ، مل جيد اإلنسان بديال ىف مواجهته سوى إبادته بالكامل من على وجه األرض والقاتل

، منها تلك احلرب  ، أمكن له استخدامه ملصلحته ىف أغراض حمددة نوعا آخرا منه مروضا قليل اخلطر امسه اجلديرى
ا   . ذا

، حبيث ال تعلم مسبقا  ، إن اآللة ليست بالغباء أو باجلهل  الكاملة يقول هكذا فاالحتمال األكثر ترجيحا من اإلبادة
ا سوف تعمل ىف البداية وعلى حنو ثابت على وضع .  ، أن مثة ثورة قادمة قبل البشر مجيعا من هنا فاألكثر احتماال أ

ذا الصدد سوف تتعامل بعقالنية تامة.  اإلنسان ىف حجمه الطبيعى احلقيقى أن تتعرض مثال على توجيه  من هذا.   و
ا قد تصل إىل  (تلك املبالغ الطائلة من الناتج الداجن اإلمجاىل  لإلنفاق على صحة الناس أو )  ٠/٠ ٢٠قلنا من قبل إ

، ىف نفس الوقت قد تتسامح مع إنفاق أموال كبرية على اجملرمني  على األحباث الطبية أو على ميزانيات مكافحة التلوث
، ىف نفس الوقت الذى ترحب فيه بكل توسع مقرتح  لى نزالء املصحات العقلية أو على عالج املدمننياملساجني أو ع

،  باملثل فان التعليم التقليدى الذى يلقن العقول البشرية الصغرية بعض املعلومات واملهارات.  ىف تطبيق عقوبة اإلعدام
وليس ثلث أو ربع الناتج الداجن اإلمجاىل كما هو احلال  ، سرتى فيه اآلالت مهمة أتفه من أن ينفق عليها مليم واحد

، بينما هناك   وهذه وجهة نظر مثرية لالهتمام حقا فليس من مهمة اإلنسان ىف هذه األرض أن يتعلم ويفكر.  حاليا
نطقى الذى إن التفكري امل.  عقول جبارة الذكاء واملعرفة تستطيع إجناز أضعاف ما ينجزه كل البشر عقليا ماليني املرات
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من هنا سوف تتعامل بقسوة مع من ال .  ، غالبا ما سيضع املصلحة الكلية للمجتمع ىف االعتبار األول ستنتجه اآلالت
  .  ، بينما يسهمون على حنو حمدود ىف الناتج الداجن اإلمجاىل فائدة هلم إال االستهالك اجلشع

ا االستنتاجية الكبريةفق.  من احملتمل أن ترى اآلالت وجهة نظر أبعد من كل ذلك ا وقدرا ، على  د تدهلا معلوما
فهم من ناحية األقل .  أن قانون االنتخاب الطبيعى الذى وضعه داروين سوف يطبق نفسه تلقائيا على أولئك البشر

م ليس بأيديهم حيلة تذكر ، وهم عنيدون ضد الواقع وحقائقه ذكاء وفهما لسياق احلاضر واملستقبل ن ، وم ، مث أ
م ىف مهدها السهل إجهاض م عن طريق وسائط االعالم  ثورا ، سواء بتوعيتهم نسبيا أو بامتصاص  ، أو التالعب 

م.  غضبهم ، بأن الفقر وعدم التكاثر واحلياة  ، سوف يقنعون على اجملرى املستقبلى البعيد ، وال شك ىف هذا كما أ
م ا  املتواضعة تقنية هى أنسب تكيف مث أن بقاءهم من الناحية البيولوچية نفسها غري مضمون .  لفعلية، يالئم قدرا

، وهناك مسوم الطعام واملبيدات وما  ، وحرارة األرض نفسها ، كذا اإلشعاعات من خارج األرض فالتلوث يزداد حبدة
  . تسببه من أمراض قاتلة ونقص ىف اخلصوبة

، وقد ال جيد   بالنسبة هلذه الكائنات ضعيفة التكيفمن كل هذا قد ترى اآللة أن رحلة انقراض حمتومة قد بدأت 
، تلك األوصاف الىت ال  ، أى مربر للتدخل باملرة على األقل حىت ال تتهم بالظلم وانعدام العاطفة أو الرمحة ذكاء اآللة
  .  حيبها الناس

ليس أمام اإلنسان سوى املساملة وأمام التوقعات املخيفة .  هذا هو السيناريو البعيد األول لصراع اإلنسان واآللة احلية
وأول ما يتطلبه هذا أن يعلن صراحة وبكل ما تعلم من روح رياضية أنه .  ، وإثبات حسن النوايا بال حدود ألبعد مدى

  . ، كما كان احلال من قبل ، وأنه لن يسريه بعد على هواه مل يعد قائدا أو موجها حلضارة هذا الكوكب
، وهذا هو السيناريو الثاىن احملتمل  ، الدور واملكان الذى يناسبه ه أسياده اجلدد، أن حيدد ل سوف يستتبع هذا

  . اإلنسان يذهب للجيتو اجلديد:  للمستقبل
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  خامس الفصل ال

  ى جيتو اإلنسان ال
  

اإلنسان أن يبدى :   ، هو العكس التام للسيناريو السابق  السيناريو الثاىن احملتمل للصراع بني اإلنسان واآللة الذكية
، فيقلب ىف  اقتناعا فائقا جدا أنه خاسر ىف حرب البقاء داخل اجملتمع اآلىل سريع التطور حمدود العمالة باهظ التكاليف

،  ، حياة الزراعة وتدجني احليوانات ىف القرية حياة الصيد ومجع الثمار ىف الغابة:  تارخيه مستعيدا أشكال احلضارة القدمية
.  ، حياة العمالة الكثيفة متوسطة املهارة ىف مدن عصر الصناعة نتاج بالقطعة ىف املدن القدميةحياة الشغل اليدوى واإل

يشارك آخرين رغبتهم ‘  اجليتوات ’بعد ذلك خيتار طواعية أن يرتك احلياة العصرية بصراعها الدامى ويذهب ألحد هذه 
  . ، وتتميز بدفء العالقات واملشاعر ، ىف خلق جمتمعات تعتمد على االكتفاء الذاتى أساسا احلرة متاما

، والدعوات إلنشائه  ، كما قد يبدو للوهلة األوىل الواقع أن هذا ليس سيناريو خياليا جديدا أو نوع جديد من الرهبنة
، ضربنا أمثلة باجليتو اليهودى الذى متتع بكل تلك املواصفات حىت  عند احلديث عن البطالة.  أوسع مما يتخيل أحد

، أو اجملتمعات الزراعية  ، أو جمتمعات اآلميش األمريكية الىت ال زالت تستخدم عربات اخليول ومصابيح الغاز بوقت قري
، الثبات أنه تفكري  أما يهمنا هنا سرد التنظريات األساس هلذا التفكري.  اجلديدة للشباب ىف بلد كمصر أو ىف غريها

، عدد من    وقد تبناه.  ، اىل درجتها احلالية  ان ىف اجملتمع احلديثمتأصل وعميق بل وظهر قبل أن تتفاقم أحوال اإلنس
  . ، أيضا الصناعى-كبار املفكرين بصفته حال جذريا الغرتاب اإلنسان ىف اجملتمع فوق

دعا توفلر اإلنسان غري املتكيف أن يذهب للحياة ىف الريف حيث التطور ال )  ١٩٧٠عام  (‘  صدمة املستقبل ’ىف 
، سيكون لنا منها موقف نقدى ىف  ‘ املوجة الثالثة ’، مث خلق يوتوپيا كاملة عن هذا النوع ىف كتاب  دةجيرى بنفس احل
، ونكتفى هنا بالقول إنه توقع ىف كتابة هذا أن احلياة العصرية سيعود هلا الدفء والفردية ويتالشى  الفصل التاىل

  . ، وإن أرجع هذا حلدوث املزيد من التقدم التقىن االغرتاب
التكيف اجلسمى والعقلى الصحيح لإلنسان هو الصيد ومجع  ’يرى أن ‘   النوع البشرى ’وفارب ىف كتابه امللهم 

، ومن مث تناقض   الثمار وأن مشاكلنا تستعصى على احلل ألن معتقداتنا االجتماعية والفلسفية تكونت ىف عصر تال هلذا
  ! ‘  التكوين اجلسمى والعقلى الطبيعى لإلنسان

من هذه تقرير .  آراء أخرى تصب ىف نفس االجتاه‘  قصة األنثروپولوچيا ’حسني فهيم ىف كتابه .  عن د وننقل
ىف جملة  ١٩٧٢الذى أعده جمموعة من العلماء األنثروپولوچيني وعمموه ىف عام ‘  برنامج شغل للبقاء أحياء ’
تتغري مبقتضاها األسس الىت تقوم عليها التنمية طرح وتطبيق سياسات جديدة  ’دعوا ىف التقرير إىل ‘  اإليكولوچيست ’

، وأن يتم هذا من خالل التحول إىل مجاعات حملية صغرية احلجم تسود فيها العالقات  ‘  الصناعية الزائدة واملكثفة
،  لقبليةوأثبتوا ذلك من املعلومات املتوافرة عن اجملتمعات ا.  الشخصية والتعاون بالقدر الذى يتحقق معه االكتفاء الذاتى

والىت تتفق دائما على أن احلياة ىف إطار اجملتمعات البسيطة التكوين تشبع حاجات األفراد الرئيسة بالدرجة الىت تكفل 
  . ، بقدر يفوق ما تقدمه اجملتمعات الصناعية املعقدة الرتكيب من أدوات استهالكية وكماليات هلم االستقرار واهلناء
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على تقليل احلاجة  -وبال شك-، يساعد  ء الذاتى والتنظيم االدارى البسيط واملستقلاالكتفا ’ويتوصل أولئك إىل أن 
، كما يساعد أيضا على تقليل األضرار األخرى الىت تصاحب عادة عمليات التحضر   إىل منط احلياة الباهظ التكاليف

  .  ‘ والنظم السياسية املركزية
دعو للتنظيمات السياسية الصغرية الىت متثل الوحدة االجتماعية ، إمنا ي هذا التقرير ال يفرتض إلغاء نظام الدولة

ا .  األساس وتتجمع .  فرد ٥٠٠يتكون من حواىل ‘   جمموعة اجلرية ’ويرون احلجم األمثل هلذه الوحدة الىت يسمو
تمع احمللى عن ويفرتض التقرير أال يزيد حجم اجمل.  ، وتتجمع هذه ىف إقليم سياسى الوحدات الصغرية ىف جمتمعات حملية

والواقع أن هؤالء العلماء .  ، وال يزيد حجم اإلقليم عن مائة جمتمع حملى أى عن نصف مليون فرد جمموعات جرية ١٠
كما يرون أن هذه اجملموعات ال بد وأن .  ، من األحباث األنثروپولوچية عن اجلماعات القبلية فرد ذلك ٥٠٠استقوا رقم 

ا ال تصنع صنعا بقرار سياسى فوقى ئى قائم فعالتنبع من إنسجام أيكولوچى مبد   . ، وأ
، وفيه نفس الدعوة املوجهة للدول الصناعية من أجل  بعد عامني بزغ تصور مشابه من عامل األحياء پول إيرليش

قناعة ويضيف إىل ذلك دعوته لسكان البالد النامية لل.  ‘ التقليل من درجة التقدم الصناعى ’و‘   وقف التطور املفرط ’
أيضا هناك أفكار .  ، وأن يكون هدفهم األساس هو االكتفاء الذاتى خاصة ىف إنتاج الطعام بدرجة متواضعة من التقدم

، وأن املستقبل   احلياة البدائية تتضمن أكثر األنساق الثقافية مالئمة للحياة اإلنسانية واستمراريتها ’چون بودىل حول أن 
  . ‘ العاملني القدمي واملعاصر ال بد وأن جيمع بني أفضل ما ىف

، املفكر البنيوى الفرنسى  ، وأكثرهم محاسا ، أشهر من نادوا بالدعوة إىل البدائية على أنه يبقى بالتأكيد
، الذى راح يثبت من خالل كتبه أن املثالية والدقة واالنضباط واالستقرار واالتساق وما إليها من  سرتاوس-ليڤى

، والىت فشل أى جمتمع إنساىن تاىل ىف حتقيقها بنفس  ة للمجتمعات البدائية وحدها، هى السمات املميز  صفات
  . الدرجة

، إمنا راح بعضها يغزو  ، مل تذهب كلها هباء  ويبدو أن جهود األنثروپولوچيني ىف لفت أنظارنا جلمال حياة أجدادنا
، إمنا بعقول من  بعقول هالمية - نقول دائماكما -اإلنسان ال يفكرون  والساسة ىف عصر حضارة ما بعد.  عقول الساسة
، وتقرتحه ىف خطط التنمية ومعاجلة  أى أن احلواسيب راحت تزكى بالفعل هذا النوع من املشروعات.   السيليكون

ا ىف الواقع  ١٩٨٨الپاريسية لتوقعات انتخابات الرئاسة الفرنسية ىف ربيع ‘  املنار ’ىف حتليل جملة .  البطالة ، قالت إ
، لكنهما املنظران األساسان لكل من اإلجتاهني اليميىن  عركة بني أفكار زعيمني ليسا بالضرورة من بني املرشحنيم

رغم كل ما ميكن أن نضعه من حتفظات على حالة فرنسا .  ، ومها رميون بار وميشيل روكار بالرتتيب واليسارى ىف فرنسا
، وصاحبة الثورة الفرنسية ومبادئها الىت لعلها كانت املصدر لكل   إن جاز التعبري‘  يسارية بالفطرة ’اخلاصة كدولة 

، فاملدهش أن كال القطبني   ية الشيوعيةبلشڤاإلنسانية الغربية حىت الثورة ال-كوارث التاريخ احلديث بدءا من الدميوقراطية
سنعود .  ة مبهمة البحث العلمىمحاية األمساك الصغرية من األمساك الكبرية واضطالع الدول:  اتفق على مبدأين أساسني

، أو أن اليمني الفرنسى راح يتخلى   ، لكن ما يهمنا هنا هو املبدأ األول ملناقشة املبدأ الثاىن تفصيال ىف الوقت املناسب
، وأن اليسار راح يتخلى عن اشرتاكيته التقليدية  عن أفكاره التقليدية حول إطالق املنافسة االقتصادية على أعنتها

هكذا اتفق االثنان على دعم .  ، ويكتفى باملطالبة بنمط حياة قوامه األساس هو الربچوازية الصغرية  ها الضخمةوأهداف
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، فيم إذن  ولك احلق أن تفكر بعد اتفاق اليمني واليسار على هذين املبدأين.  املشروعات الصغرية بكل الوسائل املمكنة
، وبعض التمسك  مر ال يتجاوز اختالفا طفيفا ىف الصياغات، نقول إن األ حىت ال يستبد بك الفضول… خالفهما

  ! بالرتاث اللفظى القدمي لكل من الفكرين الليرباىل واالشرتاكى
نريد هنا أيضا أن نعيد صياغة برنامج املبدأين هذا الذى رفعه كل من اليمني واليسار الفرنسيني مبصطلحات حضارة 

،   ويدعون إىل الرضا والتسليم به -أو الطبقية اجلديدة- واقع اىل املزيد من التمايز إن اجلميع يدعون ىف ال.  اإلنسان ما بعد
، ىف ظل النموذج الياپاىن  فاجملتمع فائق التقدم عليه أن يسرع اخلطى بأقصى صورة.  بل ويعتربونه طبيعيا ومطلوبا

س الوقت على منط اإلنتاج املتواضع ىف نف.  ) مبصطلحات اليسارى روكار نفسه (ومنافسة الشركات متعددة القوميات 
، دور الدولة ىف هذا هو أن تدفع النظامني بكل ما  املهم.  تقنية أن يستمر ويتدعم ويسد حاجيات أصحابه الذاتية

  ! ، حىت لو كان الطريقان شديدى االفرتاق عن بعضهما ، كل منهما ىف طريقه أوتيت من قوة وثروة
،  ىف كل دولة تنبهت إىل حقيقة املشكلة الفعلية للمستقبل‘  املوضة ’كاد ميثل ، بل ي هذا الوضع ليس فرنسيا فقط

وىف االحتاد السوڤييىت الذى يتفق تلقائيا مبالغ طائلة .  أى استحالة أن يتنافس اجلميع على احلياة اآللية باهظة التكاليف
أى يدفع حضارة  (،   سيما ىف الثمانينيات، وبأرقام متزايدة جدا ال ، وبإميان ودعم كاملني من الدولة على األحباث
، تطبيق نظام امللكية اخلصوصية لوسائل  ، جند الزعيم جورباتشوف يبدأ ألول مرة ىف تاريخ االشرتاكية ) اآللة املتفوقة

ريا اليوم جيد السوڤييت حال عبق!  ، االستغالل احملتوم ، هذا الذى يعىن بالضرورة تبعا للحواسيب املاركسية اإلنتاج
، مبدئيا دون  أى متلك الفرد وأسرته ملشروع صغري يديرونه بأنفسهم.  يسمى القطاع التعاوىن وأحيانا القطاع الفردى

الىت اتبعها  NEP‘  السياسة االقتصادية اجلديدة ’السماح باستئجار قوة عاملة خارجية وجيدون ىف هذا تنظريا قويا ىف 
كذلك ظهرت ىف االحتاد .  ت الكبرية ال تنجح دون وجود مشروعات صغرية، وكان أحد مبادئها أن املشروعا لينني

ليس على الدولة أن تنتج   ’:  السوڤييىت النغمة العاملية الداعية لتصفية غالبية القطاع العام وصار لديهم شعار طريف هلا
  ! ‘ فرشاة األسنان

م أحدا ة، ليس ىف كونه حتايل أو غري حتايل على املاركسي  عبقرية هذا احلل ، إمنا ىف أنه صيغة  ، فاملاركسية مل تعد 
،  ، أوهلما سريع التغيري متايز واضح بني منطني من اإلنتاج:   مثلى حلياة املاليني سواء ىف االحتاد السوڤييىت أو ىف خارجه

  . ن النفس، وبرضا كامل م  ، وال خوف أو اضطراب أو تكالب والثاىن يسعى للتطور أيضا لكن خبطى وئيدة للغاية
،  ، وقد يرى أننا ننقضها هنا ، عن نظرية القطار ، ما قلناه ىف أول فصول الباب السابق رمبا يتذكر بعض القراء هنا

،  ، لكن ما حيدث بالدقة هذا صحيح نسبيا.  أو يرى أننا ندعو اآلن ألن يهبط الناس تاركني قطار احلضارة ىف اندفاعه
، كحل لالرتفاع الفجائى  هم أول من ستعرض عليهم فكرة اهلبوط)  الدول املتقدمةأو ( هو أن ركاب الدرجة األوىل 

وهذه سيتلوها ىف الواقع ركوب القطار آخر موازى لكن رخيص التكاليف بطئ السرعة كثريا .  الباهظ ىف مثن التذكرة
بالزراعة أو الصناعة كثيفة العمالة أو سيعمل ( أولئك هم قطاع اجملتمع العريض الذى سيقنع ببطء السرعة .  لدى املقارنة

بعد قليل .  اإلنسان أما القلة فستستمر ىف اندفاعها تبعا ملا يقرره القائد اآلىل فائق الذكاء حلضارة ما بعد.  ) إخل…
، فيقررون بدورهم اهلبوط وركوب   ىف نفس املوضع الذى مر به سابقوهم)  ركاب الدرجة الثالثة (ستصبح الدول الفقرية 

جيوز تسميتها حضارة فقط إذا أمهلنا املقارنة مع احلضارة األخرى احلق مبعىن الكلمة  (ر احلضارة اإلنسانية البطئ قطا
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ا الىت متثل  ، تاركني بالطبع بعضهم ىف القطار جنوىن  )  فتح جبهة جديدة للتقنية -حبكم تعريف كلمة حضارة-أل
،  اليوم أصبح هناك حضارتان:  بصياغة موجزة…!  ربة األوىل، حياول التكالب من جديد على ركوبه الع االندفاع

  !  وبالتاىل قطاران
، جمتمع اآلالت احلية حبكم هزميته احملتومة  اآلن خنلص من هذا الفصل وسابقه إىل أن اإلنسان لن يتحدى غالبا

، وال  لبات السعادة الطبيعيةيوفر له متط‘  جيتو إنساىن  ’حقة أو ‘  إنسانية ’، وسيفضل االنعزال ىف حياة  املتوقعة
  . تشكل ضغطا عصبيا زائدا عليه

، ىف هذا الكتاب الذى كان حىت قبل قليل متجهما  هذه قد تكون أول بداية لكالم متفائل عن املستقبل اإلنساىن
حلد األدىن الذى ما ذكرناه حىت اآلن قد يكون ا.  ‘ هنا تبدو إحنناءة السيناريو ’:  أو بلغة األشغال الدرامية.  متشائما

، حىت وإن دخلنا فيما بعد ىف  ، علينا ىف كل األحوال أن نتمسك به  يطمح إليه العرق البشرى ىف صراعه مع اآللة احلية
، أو أن يكون مثة سرتاتيچية أخرى شاملة لإلنسان ىف هذا   طموحات من شاكلة أن يصبح اإلنسان قطا مدلال لآللة

  . علينا دراستها ىف الفصول التالية هذه هى االحتماالت الىت.  العصر
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  الفصل السادس
  اإلنسان قطا مدلال

  
، إىل الراحة التامة وتقوم  ، هو أن يركن هو كإنسان أسهل حل ميكن أن خيطر ببال القارئ لصراع اإلنسان اآللة احلية

ويكون جمال نشاطه هو ممارسة .  ، بل وتقوم بتوزيعها بالعدل ومبا يكفى اجلميع اآلالت بإنتاج احتياجاته أوتوماتيا
، والتفاعل الوجداىن الراقى مع اآلخربن الذين يشاركونه العيش ىف   الرياضة واالستمتاع بالفنون واهلوايات واالبتكار فيها

  . كوميونته السعيدة
،   ذاتية احلركة، بل هى يوتوپيا قدمية قدم القرن العشرين فاملتحمسون األوائل لآلالت  هذه الصورة ليست من ابتكارنا

ا ستوصل هلذه النتيجة الرائعة ڤ  إسحق أزميو .  وراح كتاب اخليال العلمى يرددون نفس النغمة الطروب.  كانوا يرون أ
يتحتم على الروبوت أال يؤذى إنسانا أو يسمح وقوع أذى  -١ (وتات بقوانينه الثالثة الشهرية للرو ىف اخلمسينيات كتب 
يتحتم على  -٣.  وبوت أن يطيع أوامر اإلنسان فيما ال يتعارض مع القانون األوليتحتم على الر  -٢.  إلنسان

، راحوا يتوقعون أن تتحول  منظرو الشيوعية الكبار.   )  الروبوت أن حيمى وجوده فيما ال يتعارض مع القانونني األولني
ائية   . ‘ ة للشيوعيةاملرحلة األخري  ’، يوتوپيا من هذا النوع امسها  االشرتاكية إىل مرحلة 

، متاما كما أصبح القط حمل  ، أن نصبح حمل رعاية اآللة بالكامل مبعىن آخر كان مقدرا لنا ىف خطط كل أولئك
ا هو  ، ويهيئ له مكانا نظيفا ، وكل احتياجاته ، يضع له طعامه رعاية اإلنسان وتدليله ، وكرة خيط ليستمتع باللهو 

  . وأخوته وأبناؤه
،  ، تفكر وتضع اخلطط ، هو أن تصبح اآللة ذكية ط واحد غري متوقع ىف هذا السيناريو السعيدغاب عن أولئك خي

وطبعا سرتى أول ما ترى قوانني  (، فلمصاحل الكوكب ككل أو الدولة ككل على األقل  إن مل يكن ملصاحلها اخلاصة
ا مفروضة عليها من جانب كائنات بدائية دنيا وقعبودية بالغة السخف كڤ  أزميو  وانينا فاحشة ىف رجعيتها ومعادا

، اقرتاحات بأن تسخر كل  وال ميكن أن متنحنا آلة لديها أدىن قدر من القدرة على التفكري املنطقى والعلمى.  ) للتقدم
، وعن  ، جملرد راحة سفيهة لكائنات متوسطة الذكاء ال تتوقف عن إنتاج الفضالت والقمامة  تلك املوارد وذلك اإلنفاق

  . ثر بسرعة مرعبةالتكا
، أن اإلنسان هو الكائن  اليوتوپيا الىت يتوقعها اإلنسان من اآللة تشبه بالضبط نظرة القط لإلنسان فهو يعتقد تأكيدا

ما يتناساه القط هو أن .   ، أو مسح الرأس ىف ساقيه ، مبجرد مواء قصري ، ويوفر له ما حيتاجه الذى خلق كى خيدمه
، أو على األقل ليست القطط هى   ، خيرج للشغل واإلنتاج وله متعه الشخصية أهدافه اخلاصةاإلنسان كائن له إرادته و 

  . كل تفكريه
، هذه القوانني الىت أثبتت  ، الذين يسببان التقدم الواقع أن كل يوتوپيا هى مصادرة على قوانني الصراع واجلدل

  . ث ما قد خيرقها، وال يوجد ما ينبئ أنه سوف حيد صحتها منذ نشأة أول خلية حية
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راح يصف بعد ‘  صدمة املستقبل ’لألسف فان مفكرا مستقبليا خالقا مثل ألڤني توفلر صاحب الكالسية الفريدة 
، والتكامل على املستوى  ، تتحدث عن تداعى سلطة الدولة يوتوپيا من نوع جديد‘  املوجة الثالثة ’ذلك ىف كتابه 

باستخدام آالت فائقة التقدم كاحلواسيب  (كبرية وشيوع منط اإلنتاج ىف املنزل ، وتفتت املؤسسات اإلنتاجية ال الدوىل
ا مثال .  ، واخنفض ساعات الشغل مع انعدام البطالة ىف ظل أمناط اإلنتاج اجلديدة ، ومنط األسرة املتكاملة ) وتطبيقا

  . حقة‘  إنسانية  ’خلق حياة  ، أو امجاال وعامة شيوع الفردية وحتقق الذات اإلنسانية ىف كافة أوجه النشاط
،  ، لكن فقط كنوع احلياة املوازى ، بل نعتقد أنه سيتحقق بالفعل  الواقع أنه ال اعرتاض لدينا على هذا بوجه عام

كما أننا قد ال نعرتض ‘  جنة الفردية ’، تلك الىت دعا إليها هو نفسه ىف صدمة املستقبل وأمساها  احلياة قليلة التكاليف
ا ستحاول استخدامها بالقدر الذى تسمح به  الفردية هذه لن تقوم على مبادئ معاداة اآلالتأن احلياة  ، بل أ
لكن ما نعرتض عليه هو افرتاضني أساسني لدى .  ، والذى ال يتعارض مع طبيعتها املساملة هادئة التطور مواردها

،   ، افرتاضه الغاء ذلك القطاع الصغري من اجملتمع  األول:  ال يبدو ىف األفق ما قد يربر أى منهما‘  املوجة الثالثة ’
والثاىن هو افرتاضه أن الدولة .  ، مبؤسساته الضخمة وطموحاته الرهيبة القطاع سريع التطور اآلىل فائق الذكاء والثروة

العكس هو أن .   ، ولعله افرتاض مبىن على االفرتاض السابق  ستتفت وتفقد أمهيتها ودورها التارخيى مث تلغى بالكامل
، ال لسبب إال رفع كفاءة التبادل االقتصادى وتقليل الفواقد من  ، فالعامل يتجه حنو الكيانات الكبرية املتكاملة الصحيح
.  من ناحية أخرى)  وحتديدا ىف جمال البحث العلمى واالبتكارات املستقبلية ( ، ولتمويل األهداف العمالقة ناحية

أكثر حدة للمنافسة على الصعيد الدوىل ولو حاول أحد اقرتاح اخلطوة املستقبلية  سوف يسفر هذا عن تكثيف واشتعال
املرجح منطقيا أن تتوحد ىف كيان عاملى واحد فائق الكفاءة والتكامل رهيب ، فسيكون  التالية لتنافس الكيانات الكربى

،  دول صغرية:  س البقاء كما هى اآلن، وطبعا لي ، إىل بشر أفراد ، وليس التفتت إىل ال شىء القدرة وأيضا السيطرة
  ! الصغري هو اجلميل:   خدعوك فقالوا:  أو بكلمة أخرى… ، أحزاب صغرية شركات صغرية
، ومن مث سيلغى ما  أخطأ إذ ختيل أن اجملتمع اإلنساىن السعيد هو كل طموح األرض‘   املوجة الثالثة ’إن توفلر 

  . ، حىت صرعت فيه املفكر املستقبلى ثاقب البصرية يوتوپيا املبهرةقد جذبته أضواء ال - لسوء احلظ-إنه .  عداها
فاإلنسان اهتم حقا بسعادة .   بالكامل ومهى ، ال نريد القول إن هذا السيناريو أمر  على أننا بالرغم من كل هذا

ا ورضاها ومرحها ، وصار يوجه هلا جزءا من وقته وإنفاقه القطط واآلالت الذكية ىف .  ، وراح يستمتع هو نفسه بسعاد
متاما مثلما يعترب من الغباء أن يكون الكائن .  التعامل مع اإلنسان لن تكون من الغباء حبيث ال تدرك أمهية عوامل كهذه

، أن تسخر كل موارد األرض ونفسها  ، هو فقط إن ما سرتفضه.  ، فيصبح عدوا للجميع شديد الشر أو شديد األنانية
ا س.  من أجله ، وحييا مستوى معيشة  تدعه يعمل وجيتهد ىف حدود ذكائه املتوسط وإمكاناته املتوسطةاألرجح أ

، حبكم قيامها هى بإنتاج معظم الناتج الداجن  ال مانع بعدها أن توجه له بعض الدعم املادى.   متوسطا بناء على ذلك
دف التنسيق بني جمتمع حضارة ما بعد اإلمجاىل جمتمع ما قبل احلضارة أو ما كان يسمى ، و  اإلنسان ، أو على األقل 

،  هذا األمر سوف يشبه ىف أقل تقدير.   ، حبيث يوجد تبادل منفعه خالق وعادل بني اجملتمعني احلضارة اإلنسانية
، وتوجيه جزء من موارده لإلنفاق   ، باالبقاء على حيوانات الپاندا والدب القطىب وزراف كينيا اهتمام اإلنسان احلاىل

  . فظها من االنقراضعليها وح
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فالقط ميكن أن .  ، وبال تكلفة تقريبا هو وسائل اإلمتاع  على أن الشىء املهم الذى ميكن أن توفره اآللة لإلنسان
، واإلنسان ىف هذه احلالة  ، ولكنه لن جيد أبدا الدفء واملرح ما مل يوفره له اإلنسان يعتمد على نفسه ىف تدبري الطعام

  . مح للقط بالبقاء جبوار املدفأة أو يأتى له ببعض كرات اللعب ىف ركنه اخلاصلن يضريه كثريا أن يس
ا اإلنسان بني كافة الكائنات احلية   الفن، مها  الدفء واملرح بالنسبة لإلنسان ، تلك الظاهرة التكيفية الىت ينفرد 

وانفراد اإلنسان .  مل على حنو أفضل، فهو الذى يشبع مشاعره وعواطفه ويتيح له فهم نفسه والعا األدىن واألرقى منه
، لكن هذا لن مينع إمكانة أن اآلالت ذات الذكاء  ، هو انفراده باستهالكه دون الكائنات األخرى بظاهرة الفن

مبجرد استهالك ضئيل … و… ، تستطيع خلق فن كامل املواصفات واإلبداع والدفء والشجن والضحك و واملعرفة
، وتبدأ   ن هذه آالف من األقراص احلواسبية الىت يضعها اإلنسان ىف جهازه رخيص الثمن، ويسفر ع من واحدات الطاقة
  .  ا وجبة املتع احلافلة

بل لك أن تتصور أن اآللة ستخلق من الفنون .   ال أعتقد أننا ىف حاجة إلعادة احلديث عن أن كل شىء قابل للربجمة
، األمر  ما تقوم به احلواسيب حاليا من تلوين لألفالم القدميةإن األمر لن يقتصر على .  ما عجز عنه اإلنسان نفسه

، بل أن هناك اآلن نظما خبرية تقوم بعمل   الذى يرحب به املنتجني واملشاهدين بشدة وحيتج عليه بعض الفنانني والنقاد
ىف األوىل تعلم اآللة .  ) ، أو املخرج ىف الرتمجة العربية الدارجة director (كاتب السيناريو وأخرى تقوم بعمل املوجه 

، وىف الثانية تستطيع اختيار أفضل زاوية اللقطة أو   جيدا كيفية بناء القصة وتنميتها وخلق احلبكة أو املفارقات الكوميدية
، وكل ما ميكنه خلق التأثري املناسب على   الصحيح)   املونتاچ (، وإجراء التوضيب  ضبط اإليقاع سرعة أو بطئا

  .  املشاهد
، قادرون بقليل من التأمل ىف أفالم  د قليال من هذا أن مهندسى املعرفة الذن حتدثنا عنهم ىف الباب الثاىناألبع

، على التعرف على كيف  أيزنستاين أو شابلن أو برمجان أو أنتونيوىن أو صالح أبو سيف أو أى موجه آخر خيطر ببالك
،  إخل…،   ، ونوع اللقطات والزوايا وحركة الكامريا الذى يفضله، ونوعية البناء الدرامى  خيتار أى منهم أفكار أفالمه

وميكن تلخيص كل ذلك ىف برنامج ميكنك شراؤه لتسمتع .  أو إمجاال ما يعرف باألسلوب أو اخلصائص األسلوبية له
ن كوميديا ، أو يصنع لنا شابلن فيلما ع أيزنستاين عن حرب لبنان أو عن استقالل ناميبيا‘  وجهه ’بعد ذلك بفيلم 
أو أية موضوعات أخرى .   ، أو برمجان أو أنتونيوىن عن مآسى االغرتاب اجلديد لإلنسان ىف ظلها  اإلنسان حضارة ما بعد

أو باملثل .  ، أن خترب اجلهاز بعنوان أو موضوع الفيلم الذى تريده كل ما عليك.   ألفالم لنفس املوجهني ختتارها أنت هلم
إىل كوكب نبتون ىف  ٢، موجها لفيلم عن رحلة فويچر  وثائقى جريرسون أو قرينه فالهرتىميكن أن جتعل من الرائد ال

  ! ١٩٨٩أغسطس 
، صنع أفالم يشرتك ىف بطولتها عادل إمام وماريلني مونرو   أيضا من املمكن بتطوير طفيف لربامج التلوين احلالية

مااآللة تضاريس وجهيهما وجسميهما ‘  تقرأ ’كل املطلوب أن .  معا ، كى  صوت كل منهما‘  تسمع ’، وأن  وحركا
  .  ، ال ومل حيلم بتمثيلها  تعيد خلقه حيا نابضا على الشاشة ىف مناظر مل ميثلها أبدا
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ىف خلق  -وهو جمرد متفرج عام-، أن تشركه اآللة اخلبرية ىف التأليف والتوجيه  وأكثر ما ىف هذا اجملال إمتاعا لإلنسان
، مث تدعه يطورها ويعدهلا ىف كل مرحلة من تطور  يات أو القصص املصورة كما حتلو لهأحداث األفالم أو الروا

  . ، أو أن يرتكها لتطور األحداث بنفسها ىف مرحلة تالية وهكذا األحداث
ولو مل .  دقتها وبراعتها وذكائها وكماهلا ونزاهتها:  كل هذا يتطلب منا ىف املقابل أن ننمى إحساسنا جبمال اآللة

هناك مقال كالسى ممتع نادر من نوعه كتبه .   فقد نضع أنفسنا ىف موقف خمجل أمامها كناقصى تذوق واحساس نفعل
هذا املقال ال ميكن تلخيصه ألنه .  ‘ التقنية واحلضارة  ’ىف كتابه  ١٩٣٦املفكر األمريكى املخضرم لويس مومفورد عام 

لكن على األقل نقول إنه حافل مبحاوالت .   ) هذا هو أيضا عنوانه (‘  االستيعاب اجلماىل لآلىل ’قطعة متحفية ىف 
ا وتوافقها ا وحركا ، وىف جمال نظام املصانع الدقيق املتقن  مدهشة الكتشاف مواطن اجلمال ىف شكل اآللة وانسيابا

  . شياء من هذا القبيلإىل آخر األ…
كيف تعلمت أن أكف القلق :  دكتور سرتينچالڤ ’:  هذا املقال قد جيعلنا نتذكر فيلم ستانلى كيوبريك الساخر

،   ‘ كيف تعلمت أن أكف عن القلق وأن أحب اآللة الذكية ’، ونتخيل أن نصنع جزءا ثانيا له عن  ‘ وأن أحب القنبلة
، تعرف قدر نفسها ذكاء  ، إمنا ككائنات ناضجة واعية ىب األطوار ىف حبنا هلافقط بشرط أن ال يقدمنا كحمقى غري

ا إحساسا وشعورا وانفعاال ونبال وبيولوچيا ا  ، وتعرف أيضا مواقف قو ، وتقف شاخمة الرأس أمام  ، وتعرف كيف تعتز 
  ! ، وهذا يكفينا ، وحنن كائنات احلب واجلمال أنتم كائنات الذكاء واملعرفة:  اآلالت احلية وتقول

، وهو ما كتبه رونالد يوتشيىت ىف جريدة بريطانية عام  ، وإن مل يكن أقل جدية هناك ىف الواقع مقال أشد جرأة
عن هذا املقال الذى يتكلم عن املشكالت األخالقية الىت قد تنجم ‘  صدمة املستقبل ’وقد حتدث توفلر ىف .   ١٩٦٧

واهاعن عالقتنا بتلك األشياء امليكانية  إن العالقات   ’:  مث أورد رأيا ألحد علماء جامعة كورنيل قال فيه.  الىت حنبها و
الذى جعل چوىل  ‘  بذور الشيطان  ’الواقع أن فيلم .  ‘ اجلنسية الىت ستنشأ بني اإلنسان واآللة ليست بعيدة كما نتصور
د كثريا عن توقعات العلماء ىف آفاق العالقة ، ال يزي كريسىت حتب احلاسوب وحيبها وخيلق هلا حيوانا منويا لإلجناب

، مع كل ما عرفنا اإلنسان من دفء ورغبة ىف االلتصاق  بل وكيف نستغرب هذه العالقة.  احلميمة بني اإلنسان واآللة
من أن )   ىف نظرنا (‘  الشواذ ’، لكن هذا مل مينع  فقط هناك من سريون ىف األمر نوعا جديدا من الشذوذ.  والتفاعل

م ميارسون أكثر العالقات رقيا ونضجا وأحاسيس وتقاربا عقليا ووجدانيا حبكم تطابق اجلنسي ا  عتقدوا ىف أ ، وأ
  . األعمق مما يفهم أمثالنا

مث سيفضل )  السيناريو األول (سيعلن اإلنسان تسليمه بذكاء وتفوق اآلالت احلية :  اآلن وصلنا للموقف التاىل
، إال أن اآلالت بصفتها الكائنات األكثر نضجا ووعيا  ) السيناريو الثاىن (متوسطة التقدم  االنعزال ىف حياة إنسانية

اية .  ) السيناريو الثالث (، سوف جتد الكثري مما ميكن أن تعطف به أو تأخذ بيد اإلنسان فيه   وذكاء هذا املوقف هو 
  .  لوال أن هناك احتماال مهما مل ندرسه… طيبة جدا لكتاب كهذا
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  الباب الرابع

  الستراتيچية اإلنسانية
  

  الفصل األول
  السوپرمان

  
، من حيث قدراته البيولوچية  ىف كل ما سبق افرتضنا على حنو دائم أن اجلسم البشرى سيظل كما هو إىل األبد

  .  هذا الباب يدرس احتماالت أخرى ىف هذا اجملال… والعقلية
، بقيام جراح القلب جمدى يعقوب باجلراحة  فية اللندنيةاحتفلت األوساط العلمية والصح ١٩٨٩ىف أغسطس 

وراحت مجيعها تتحدث عن نوعية احلاالت الىت كتبت هلا حياة جديدة من إجراء هذا النوع .  األلف له لزرع قلب ورئة
  . ، وراحت تعمم إحصائيات مفصلة عن عدد السنوات الىت أضافتها العملية حلياة كل منهم من العمليات
،  ، وكان بطلها تاجر بقالة من جنوب أفريقيا امسه لوى واشكانسكى ١٩٦٧ول عملية لنقل القلب ىف عام أجريت أ

وىف الثمانينيات بدأت تنتشر على نطاق واسع عمليات زرع .  وأجراها له الدكتور كريستيآن بارنارد األشهر ىف هذا اجملال
، مثل   ، بل أصبح الكثري منها شديد التعقيد والطموح قلب، ومل تعد تقتصر على زرع الكلية أو ال  األعضاء البشرية

، مشلت بالطبع رتق كافة األعصاب واألوعية الدموية  إلعادة يد مقطوعة إثر حادث ١٩٨٨عملية أجريت ىف 
كما .   إخل…هذا باإلضافة لعمليات زرع القرنية وعدسة العني والكبد والبنكرياس والطحال والرئة واملبيض .  املقطوعة

  . ، أو أجزاء آلية أخرى ألغراض حمددة  ، داخل التجويف الصدرى صبح املمكن زرع منظم آىل لضربات القلبأ
، مثل القلب االصطناعى املستخدم أثناء بعض  ، ابتكار أجهزة بديلة لألعضاء البشرية يتوازى مع زرع األعضاء

وقد اتسع الطيف املمكن هلذا النوع .  الفشل الكلوى، والكلية االصطناعية الىت يرتدد عليها مرضى   العمليات اجلراحية
  . ، قد نضرب أمثلة أخرى له من خالل هذا الباب من األجهزة التعويضية ملدى مبهر

ما يهمنا هنا هو النظر جلميع هذه احملاوالت واالبتكارات كجزء من رغبة اإلنسان الكامنة أو الظاهرة ىف استبدال 
لكن الواقع هو أن الثورة احلقيقية ىف هذا اجملال ال تكمن ىف نطاق العلوم الطبية .  نةأعضاء أكثر قوة بأعضائه الواه

، هو  ، وتزايدت طموحاته حبدة فائقة ، بقدر ما تنتمى لعلم جبار آخر بزغ ىف ربع القرن األخري والعالجية املشار إليها
  .  علم اهلندسة الچيينية

،   ، اىل القطاع العريض من الناس ا العلم من كواليس املؤمترات العلميةلعل أول من نقل صورة املستقبل اخلياىل هلذ
لكن من بني حائزى السبعة ماليني نسخة من الكتاب .  ١٩٧٠ىف عام ‘  صدمة املستقبل ’كان ألڤني توفلر ىف 
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،  )  انسى واإلنساىنأيام مظاهرات الطلبة ومهرجان الوودستوك وذرى املد اليسارى والروم (، كان القليلون وقتها  وأسرهم
  . ، وستدرك أنت السبب من خالل عرضنا التاىل ملا كتب هم القادرين على أخذ هذا الكالم على حممل اجلد

، شيئا من   ، كان ميثل حىت اآلن نقطة ثابتة ىف التجربة اإلنسانية ، مثله مثل اجلغرافيا إن اجلسم البشرى ’:  قال توفلر
فإننا نقرتب بسرعة من ذلك اليوم الذى سيعترب فيه اجلسم البشرى شيئا غري ثابت بأية  ، أما اليوم ‘ املعطيات ’قبيل 

، ال على إعادة تصميم أجسام أفراد  إن اإلنسان سوف يصبح قادرا خالل فرتة معقولة من الزمن.  حال من األحوال
  . ‘ ، بل العرق البشرى بأكمله من البشر فحسب

، يتحدث عن إمكانة خلق الكائن  لچيينية مع اكتشاف جزئ الدى إن إيهوبعد أن يروى مولد علم اهلندسة ا
، ويتحدث عن جتارب أحد العلماء على  ‘ الكلونة ’، أو ما يسمى بـ   مبواصفاته الكاملة من جمرد نواة إحدى خالياه

ة على اإلنسان ىف خالل   الربمائيات ىف هذا اجملال أى حنو سنة  ، عاما ١٥، والذى توقع أن تبدأ أحباث مشا
، وأنواع معينة من قدراته اإلحساسية سوف يصبح من  إن أشياء مثل حجم املخ  ’:   ويقول هذا العامل.   ١٩٨٥

مث ينقل توفلر نبوءات الدكتور .  ‘  وأعتقد أن ذلك سيتحقق قريبا جدا.  املستطاع التحكم املباشر ىف منوها وتطويرها
  . ىت حتققت بالفعل فيما يسمى اآلن بأطفال األنابيب، وال سعد الدين حافظ من جامعة واشينجتون

، ويبدأ باقتباس ألحد    وجبرأة واضحة يدخل توفلر ىف عرض لآلثار االجتماعية املرتتبة على ثورة اهلندسة الچيينية
، هل  ، ترى عندما منلك القدرة على تشكيل البشر حسبما نريد إنىن اتساءل ’:  يقول فيه‘  فيوتشر ’كتاب جملة 

؟ إن من احملتمل أن تتكون   صنعا)  العنصرية (؟ أم أننا سنختار أن نصنع التفرقة العرقية  سنتجه إىل صنع بشر متساوين
ا:  أعراق املستقبل من ، ورياضيني من نوع   ، وخدم بسطاء جمموعة فائقة تتواىل التحكم ىف عملية تشكيل البشر ذا

إننا  ’:  ويعلق توفلر قائال.  ‘ …درجة وأجسام ضئيلة ٢٠٠صيلة ذكاء ، وعلماء باحثني حب خاص لأللعاب واملباريات
واننا أيضا سوف منلك القدرة على تنشئة أطفال ذوى قدرات .  سوف منلك القدرة على إنتاج أعراق من البله والعباقرة

إننا .  ة وموسيقية فائقة، أو مهارات عضلي أو قدرة فائقة على اكتشاف أقل تغري ىف الرائحة.  فائقة على السمع والبصر
، وعدد آخر ال حيصى من  ، ونساء يتمتعون بأنوثة غري عادية سوف نتمكن من صنع رجال يتمتعون بقوة جنسية خارقة

  . ‘ نوعيات البشر املصممة وفق ما نريد
، أن املشكلة ليست علمية على  ، وهو ما سنفيض فيه بعد قليل يرى عن حق‘   صدمة املستقبل ’إن كتاب 

لو فرضنا  ’:  ، يقول ، لكنه جاد للغاية ىف الواقع  وينقل رأيا ساخرا حول املسألة.  ، بل أخالقية وسياسية  إلطالقا
،  ، أو جملس ختطيط مطلق السلطات ، أن الذى سيتحكم ىف اختيار أنساب األجيال القادمة لن يكون ديكتاتورا آملني

.   حلالة بأن يعهدوا باملشكلة إىل أخصائى ختطيط األنساب اجملاور، فسيكون على األبوين ىف هذه ا أو جهازا متحكما
فاملدرسة الپرامجاتية ستحث اآلباء على إنتاج أطفال .  ويبدو ىل أنه ستكون هناك مدارس متنافسة من خمططى األنساب

ثقافة الىت ومدرسة املستقبليني ستقرتح أطفاال مؤهلني لل… ذوى مواصفات مناسبة لالحتياجات احلالية للمجتمع
أما الرومانسيون فسوف يصرون على تنشئة أطفال يتمتع كل منهم مبوهبة فذة واحدة على .  ستظهر بعد عشرين عاما

األجسام ‘  موضات  ’وستصبح … ، بإنتاج أفراد ذوى صفات چيينية متوازنة ىف حني سينصح أنصار الطبيعة.  األقل
  . ‘ موضة كلما اشتهر أحد مصمميها أو تضاءلت شهرة آخر ، تأتى موضة وختتفى البشرية مثل موضات املالبس
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، وعامة ما يقصد بالصورة األبعد ىف املستقبل الصورة   ىف ذلك الوقت كان مثة علماء ينظرون لألمر بصورة أبعد
،   ىف االحتاد السوڤييىترئيس خمترب حبوث معهد التنمية البيولوچية بأكادميية العلوم نيفاكش .  من أولئك د.   األكثر واقعية

ويرى .  بأن العامل سوف يشهد عما قريب سباقا سالليا مماثال لسباق التسلح -الوصف لتوفلر- الذى يتنبأ ىف برود خميف 
.  ، مصنع لسالالت من العباقرة واملوهوبني ، ال بد أن يواجهه الشروع ىف بناء مصنع للعقول أن استنزاف الغرب للعقول

، فاذا به يزيح  للشديد من ذلك املسئول العلمى هلذا النوع من السباق الدوىل املتعدد من االعرتاضاتوقد القى احلماس 
إن التقدم العلمى ال ميكن وال ينبغى أن يقف شىء ىف  ’:  جانبا مجيع االحتماالت املرعبة ببساطة متناهية قائال

، هو أنه ينظر لألمر كمجرد أحد تكتيكات احلرب  ، من وجهة نظر توفلر إن املثري حقا ىف آراء نيفاكش.  ‘  طريقه
  ! الباردة

، وأنه كان لديهم الكثري من  ، حنس بالفعل باإلشفاق على قرائه ‘ صدمة املستقبل ’اليوم بعد عشرين سنة من 
، لكنه مع  ه، أفرد هلا جزءا يسريا من مساحت فالكتاب فيما يتعلق بالتنبؤات العلمية.  املربرات حىت ال يصدقوا ما قرأوا
مث أن أغرب ما ىف األمر هو أنه مل حيدث تعديل يذكر على تلك النبوءات ىف خالل .  ذلك يكاد يكون موسوعة هلا

لقد كان ىف مقدورنا ىف الستينيات أن نتتج قدرا من :  بصياغة أخرى عاطفية بعض الشىء.  تلك العشرين عاما التالية
تز بعنف مبشرة مبخاض .  نفقد كلية قدرة احللم فيها األحالم يكفينا لعقود كثرية تالية نكاد آنذاك كانت الدنيا كلها 

، من أجل تنفيذ برنامج  ، ببطء وحذر وتركت لنا فيما بعد أن نسعى ىف دروب الواقع الوعرة.  والدة عامل جديد
، أمرا طيبا أم أمرا  مألى مدى بالضبط ميكن اعتبار السعى احلثيث لتنفيذ األحال… األحالم الذى وضع لنا آنذاك

املؤكد شىء واحد أن اهلوة كانت سحيقة جدا بني عامل األحالم وبني عناوين الصحف ىف .  ؟ رمبا ال يعلم أحد سيئا
  .  ، وأن مستقبل عاملنا لن يكون يساريا وال إنسانيا وال رومانسيا ذلك الوقت
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  ى الفصل الثان
  ؟  هل يقهر السوپرمان كل العقبات

  
اية النبو لعل  ا فيما أوردنا ىف الفصل السابق من نبوءات  ءة الچيينية الوحيدة الكبرية حقا الىت كان ميكن قراء
جني اإلنسان چيينيا مع النبات الستينيات رمبا يشبه شكل الرجل األخضر  (خللق كائن حييا بالتمثيل الكلورفيلى  ، هى 

، وعدم املعاناة  فاته الفائقة من حيث النشاط والقوة وطول العمرويصف العلماء ص)  املعروف ىف احللقات التليفزيونية
.  إنسان ىف التاريخ‘  أسعد ’، وبالتاىل فقد يكون  ، ومن مث فإن تكاليف احلياة منعدمة بالنسبة له من مشاكل التغذية

جني اإلنسان مع أى كائن آخر خيطر ببالك ان بطل القصص من هنا يطري كالسوپرم.   وهناك نبوءات ثانوية عن 
، أو يكتسب صفات أخرى ألى كائن من الثدييات أو الطيور أو  املصورة أو يتنفس باخلياشيم أو حييا حياة برمائية

أنا شخصيا لطاملا متثلت إنسان املستقبل كطائر ضئيل اجلسم عادى للغاية لكن فقط فائق  (الزواحف أو حىت احلشرات 
، وهى ليست مبنية بالضرورة على أى نوع من  يا ملخيلىت كلما خطر املوضوع بباىلهذه الصورة الىت تقفز تلقائ.  الذكاء

  . ) ! ، حيث رمبا يتحتم على اقرتاح نوع ما من األصابع املاهرة مثال التفكري أو الدراسة املدققة
،   النظم اخلبرية ، فأسفر عن إن عامل اآللة احلية انطلق ىف تطوره بسرعة فائقة:   بصياغة أكثر وضوحا قد يصح القول
، ىف مقابل تلك العقبات املرعبة الىت وضعها اجملتمع ىف نفس تلك الفرتة أمام  ومن بعدها اجليل اخلامس للحواسيب

لكن أيا ما كانت الصفات املقرتحة أو احملتملة هلذا اإلنسان اخلارق هذا .   ، وعلم صناعة السوپرمان  صناع السوپرمان
، عن نشاط الشركات  ‘ فضيحة كربى ’وكل بضعة سنوات يثار ما يسمى ىف كل مرة .  فإن أغلب األحباث جترى سرا

وىف إطار األهداف املتواضعة الىت طرحت ىف عاملنا .   ‘ چيينتيك ’، ال سيما الشركة األمريكية الرائدة  ىف هذا اجملال
ال أن حسمت القضية برأى ديىن ، رأينا ذلك احلجم اهلائل من املقاومة لطموح بسيط كأطفال األنابيب لو  العرىب

، فقد برهنت  أما الپرملانات ىف البلدان املتقدمة.   ، جاء على غري اقتناع ورمبا ضد هوى معظم املتدينني  پرامجاتى استثنائى
ا  ، إىل إصدار توصيات بتعديالت قانونية داخل الدول  ١٩٨٢بالفعل فسارع الپرملان األوروپى ىف عام ‘  متقدمة  ’أ

، حبيث يتضمن االعرتاف حبق املرء ىف  التوصية بتعديل االتفاق األوروپى حول حقوق اإلنسان  ’:   ء ىف مقدمتهااألعضا
ا غري منافية  تراث سالىل مل ينله شىء من التدخل املتعمد ، فيما عدا على سبيل تطبيق املبادئ املعرتف اعرتافا كامال بأ

  . ‘ حلرمة اإلنسان
ائياهذه الصياغة اإلنشائية ا رغم هذا فاألمل نفسه لن يتبدد بسهولة  .  جلميلة تعىن ببساطة إغالق ملف السوپرمان 

، أولئك الذين أثبتوا تارخييا أن  ) ورمبا أيضا اإلسرائيليون (فعلى األقل هناك دائما األمريكيون .  كما يتوقعون
وبالفعل كان .  ، مبجرد أن تثبت اجلدوى االقتصادية للموضوع  دهماألعرتاضات من هذا النوع تتبخر بسهولة ىف بال

، توصية بتأجيل أحباث الدى إن إيه على البكترييا  ١٩٧٤قد أصدروا ىف عام  -صفوة العلماء األمريكيني ىف هذا اجملال
وا ىف مؤمتر علمى موسع لكنهم عادوا بعد إنقضاء العام ليعلن.  والڤريوسات ملدة عام حىت يتم تقدير األخطار احملتملة
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مث بدأت معاهد الصحة القومية ىف .  ‘ ال ميكن تقدير خطورة أى حبث ما مل يبدأ هذا البحث فعالأنه  ’:   القرار التاىل
  . وضع االرشادات املختربية ىف هذا الشأن

من كل تلك أضخم بكثري  -اإلنسان الفائق جسمانيا أو عقالنيا أو كليهما معا- مع ذلك فمشروع السوپرمان 
، باعتبار أن كل ذلك  ، حىت لو أزحنا جانبا كل ما يضعو الپرملانيون أو غريبو التدين وهذا صحيح.  االعتبارات اجلزئية
هذا ال .  ىف النهاية -أى العقبات-، واعتادت أن ترضخ هى  دائما كعقبات اعتادت عليها مسرية العلم وسيظل موجودا

، بل  ، جاءت نتيجة ألحباث سرية ، مبا فيها احلاسوب العظيمة للقرن العشرين سيما مع مالحظة أن كل املبتكرات
  . ، مل تدس تلك العيون احملافظة أنوفها فيها وعسكرية

، وهل سيمكن استعادة ما  التمويل:  ) ؟ وهل من مشاكل كربى سواها  (هناك إذن املشكلة التقليدية الكربى 
من مث اقتصرت .  بطئ ىف مشروع السوپرمان ده كاف لتفسري ما نراه من تقدم؟ هذا السبب وح سينفق من باليني أم ال

لكنها أبعد ما  - قد تكون خطرية وخالقة بالفعل-، على مبتكرات  اإلجنازات املهمة لعلم اهلندسة الچيينية حىت يومنا هذا
به ىف إعادة ‘  املسموح ’سفر عنه وهكذا فإن كل ما أ.  تكون عن املقارنة بالقدرات احلقيقية الكامنة داخل هذا العلم

، بتكلفة اقتصادية  املضاد البشرى الڤريوسى املهم، هو إنتاج األنسولني واإلنرتفريون  تركيب احلمض النووى دى إن إيه
سبيا من الرقابة أما اجملال احلر ن.  ، هذا باالضافة إلنتاج بعض اهلرمونات األخرى جدا لدى املقارنة بالطرق التقليدية

، اخلاص بإنتاج سالالت جديدة من اخلضروات أو الفواكه أو من البكترييا املفيدة أو إنتاج  اهلندسة الچيينية النباتية
، رمبا لن يكون آخرها   ، رغم وجود بعض االعرتاضات أحيانا ، فقد حقق إجنازات واسعة بعض األدوية من البكترييا

  .  حول نوع جديد من الطماطم ١٩٨٩لندن عام تلك الزوبعة الىت شهدها صيف 
وميكن القول إن أقصى طموح حدثت به بعض التطبيقات الفعلية للهندسة الچيينية هو األحباث على هرمون النمو 

ا النواة األوىل ملشروع السوپرمان لدى اإلنسان ، املؤقتة  ورغم العقبات متويليا وأخالقيا.  ، وهى الىت قد جيوز القول إ
 . ، أياما كان مل ينجح أبدا ىف الوقوف ىف طريقه أن شيئا ما:  ، تظل تلك احلقيقة الثابتة الكربى ىف تاريخ العلم ئمادا

  . ، وقاله پالنك ووضعناه ىف صدارة الكتاب هذا ما قاله العامل السوڤييىت قبل بضعة سطور
،  الكائن املتواضع القدرات اهلش الذكاء؟ هل سيظل اإلنسان هو ذلك   اآلن ما العمل:  هكذا فالسؤال احلقيقى

، أو آلن رجال البنوك يقلبون األمور أكثر مما جيب ىف عقوهلم  جملرد أن البعض من رجال الدين والپرملان يريدونه كذلك
  . ، أو ىف عقول آلية ال ذكاء هلا البشرية

،  ن بعده طائفة واسعة من الرأى العام، وم ، دون أن يستفز كثريا الفريق األول هل مثة حل وسط ميكن الشروع فيه
  ؟ ، ختفق بعنف ودون أن جيعل قلوب البنكيني

  . هذا هو موضوع الفصل التاىل
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  الفصل الثالث
  ؟ هل سيوجد جيل سادس للحواسيب

  
، ماذا ستكون  ، أم أن حيوى خمك دائرة املعارف الربيطانية أن تطري مثل السوپرمان:  لو سألوك أيهما تفضل

لكن .  ولعلك على حق فكل من األمرين وجاهته وجاذبيته.  األمران معا:  رمبا أسهل إجابة ممكنة هى… ؟ اجابتك
هذا مما يالحظ ىف رغبة الناس ال سيما الشباب ىف .  عامة ميكن استنتاج أن الرأى السائد حاليا مييل إىل الفكرة األوىل

م على حنو مي البلدان املتقدمة ، أكثر منه لإلغراق ىف حبور  يل للحسية واالنطالق احلركى والغرائزى، ىف االستمتاع حبيا
م قرروا أن يرتكوا لآلالت مهمىت املعرفة والتفكري.  الذكى‘   االسرتشاد ’الثقافة و ، وأن يستغرقوا هم  ما يبدو بالفعل أ

، ذى القوة العضلية   سوپرمان، هى الرغبة ىف ال من هنا فإن اإلجابة األرجح على السؤال املذكور.   ىف إنسانيتهم
  . ، القادر على ممارسة كافة أنواع الرياضة والرقص واملتع مبهارة كاملة واجلنسية اخلارقة

، لن تكون طموح كل الناس وأنه ستكون هناك  على أن الفصول السابقة للكتاب توقعت أن هذه االنعزالية اإلنسانية
، من القادرين على التكيف وتلبية احتياجات هذه احلياة باهظة  يهاعلى األقل طبقة وسطى من أتباع اآللة وحواري

  . ىف أولئك أوال سوف تنمو تلقائيا الرغبة ىف التشبه بالصفات اخلارقة ألصدقائهم السيليكونيني.  التكاليف
م طبقة وسطى ا ىف البنوك هلؤالء حبكم كو م وأية سلعة تتيح هلم أن يصبحوا ىف ذكاء .  ، أرصدة يعتد  أقرا

،  من هذا املنطق االقتصادى تبدو اليوم أمهية احلديث جبدية فائقة.  ، قد تغريهم بسهولة بشرائها أيا كان مثنها األعلى
، حبيث يفتح له آفاق اإلجراء الدقيقة  عن صنع امتداد اصطناعى للمخ البشرى يتصل به على حنو مادى أو ال سلكى

:  هذا االبتكار سيجذب له كل من اجنذبوا قبله للجيل اخلامس للحواسيب.  املتقدمةالسريعة والذاكرة اهلائلة للحواسيب 
،  وقد جيذب آخريني المتالكه كثروة عائلية.  إخل…، ورمبا مهندسيهم وحماسبيهم  ، رؤساء الشركات والبنوك السياسيني

ها ابتكار كهذا لدى فضول أشباه إىل آخر التوقعات الىت يثري …أو تنشأ حمالت لتأجريه للمهنيني والطلبة وغريهم 
إنه .  ، أو خارجه مث يوصل هلا بطريقة ما هذا االبتكار لن يفرتض فيه أكثر من أن يزرع ىف الرأس.  اآلالت من الناس

، أو لعلها تصبح شنطة صغرية خلف  الىت كنا نقرأ عنها ىف قصص الطفولة تلبس فوق الرأس‘  الفهامة  ’ببساطة 
، ومنه تستقبل  ، منها تبث املعلومات واحللول إىل املخ  ، أو حىت جمرد رقاقة صغرية مزروعة تف، أو فوق الك الظهر

، مث ما أن خيلعها حىت يعود ذلك الكائن احلسى  علم ومعرفة‘  شيطان ’فهامة جتعل اإلنسان .  األوامر والتساؤالت
  . ويا له من طموح يستحق بذل كل شىء من أجله.   الدافئ الودود من جديد

، يفرتض فيها أن تكون تكوينا جذريا ىف املعدات  فهى من ناحية.  هذه الفهامة قد تكون اجليل السادس للحواسيب
، وكأنه جيل  ، يتطلب كسر احلاجز بني اشارات املخ واألعصاب الكهربية وبني إشارات احلاسوب اإلليكرتونية احلواسبية

  . خامس متصل باملخ البشرى
،  ذكاء وقدرات اآللة العقلية:  ، يستفيد مبزايا كل منهما رتكيب اجلدىل بني اإلنسان واآللة، هو ال بصيغة أخرى

ا إن كل ما يتمشى مع قوانني اجلدل والرتكيب املستعقد األرقى .  ومرونة اجلسد اإلنساىن بكل صفاته الفريدة الىت نعتز 
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ذى ينتصر ويتحقق دائما ألنه تطبيق لقوانني نافذة املفعول ، أثبت منذ األزل أنه األقوى والفعاىل ال من النقائض األدىن
  . إنه التاريخ نفسه وكله.  ، وال ميكن مقاومتها ىف احلياة والكون

.  لكن من البديهى ىف املقابل بأن مشكالت جسيمة قد تنتج عن ظهور جيل سادس للحواسيب على هذا النحو
ومنها .  ، إىل آخر دعاوى الطاووس القدمية ت اإلنسان وعلى كرامتهمن الطبيعى أن يرى فيه احملافظون اعتداء على ذا
إذ سيكون هناك خارقو الذكاء .  ، حبيث يزيد من حدة التفاقم الطبقى أنه سيعيد تشكيل البناء االقتصادى واالجتماعى

ا بداهة سوف يفاقم كما أن هذ.  ، ىف مقابل من جتمدوا بقسوة ىف قالب اإلنسانية احلقة األكثر هيمنة وثروة وتقدم
  . ، أى الصراع الطبقى الدوىل ما بني املتقدمني واملتخلفني حدة الوجه اآلخر للصراع الطبقى

ليس فقط ألن اآللة .  ، لدى أبناء الطبقة الراقية األخطر من هذا أن اجليل السادس سوف يلغى التعليم أصال
ة البشرية مبعلومات هائلة منظمة وهى باملناسبة تتسع الذاكر ‘   شحن ’، بل ألنه سيفتح آفاق  ستعوض اإلنسان عنه

، آفاقا إلمكانة  وسوف يفتح غالبا‘  حتوى الكون ىف جوفها ’لعشرة آالف ضعف ما يتسع له ذاكرة اجليل اخلامس الىت 
ا جيدا وعدم السماح بالضياع والنسيان االستعادة السريعة املنظمة من الذاكرة اإلنسانية إىل آخر تلك  ، واستغالل فراغا

  .  العيوب الىت جتعلها متواضعة احلجم واألداء جدا لدى مقارنتها بأبسط احلواسيب
، إن عرفنا جيدا ميكانيات املخ   وقد يصبح ىف اإلمكان.  ومن مث فاحملتمل أن يلغى اجليل السادس الطفولة نفسها

، أو نسمح له على األقل باستخدام  مبكرابكل شىء  - ! إن مل يكن اجلنني-، أن تشحن مخ الطفل  والذاكرة البشرية
  . االمتداد اآلىل اخلارجى للمخ

، إذ سيكون من السهل آنذاك أن يزود  ومن احملتمل أيضا أن يلغى جهاز كهذا الطب والعالج بكاملها تقريبا
نذاراته املبكرة ، ويقدم إ ، وحيللها على الفور ، يتلقى دوريا كل املعلومات عن أداء اجلسم البشرى بإجرائى ثانوى

  . ، بل ويصف العالج ويأمر بتعاطيه لإلجهاد ولضعف أحد األعضاء
ذه الصورة ، ومن مث مشاكله وحتفظاته فهناك رد  أيا كان غرابة العامل الذى سيخلقه وجود جيل سادس للحواسيب 

إننا .  خلق اجليل اخلامس، أكثر مما  اجليل السادس لن يضيف أية تعقيدات للمأزق البشرىإن :  موجز على كل ذلك
، واستأنفنا الصراع الطبقى القدمي ىف صورة جديدة من  اآلن نعيش بالفعل اإلحساس املذرى بالضعف والدونية واالغرتاب

، ىف شكل حرب عقاقري عاملية  ، وكذا استأنفنا الصراع الدوىل الذى بدا لوهلة أن السالم قد رفرف عليه البطالة والفقر
  .  وسع بقاع من األرضوبؤس فادح ىف أ

إن اجليل السادس للحواسيب هو األمل الوحيد احملتمل إلنقاذ اإلنسان :   بل بصياغة حمددة تتجاوز كل تلك املوازين
إنه قد يعيد توحيد .  ىف شجرة التطور لكوكب األرض ٢من أغلب املشاكل الىت ستطرحها وضعية الكائن رقم 

، سوف يلغى كل التمييز والطبقية   املستقبل سلعة رخيصة متاحة للجميع، وجمرد افرتاض أن يصبح ىف  اإلنسانية
، وعامل بسيط ينظر ىف غرية من  ، النامجة عن وجود عامل ثرى متقدم يدور داخل معبد اآللة الذكية والصراعات احلالية

  . على بعد
موارد وجهود للمزيد من كشف ، ستقرتح توجيه كل ما يلزم من  األرجح أن احلواسيب فائقة املعرفة سيدة الكوكب

ا لذلك.  ‘  الرخيص واملتوافر ’أسرار ذلك املخ اإلنساىن  ا أن ذاكرته  ويكفيها جدا كى يسيل لعا ، أن تقرأ ىف ذاكر
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، وأن كل  ما املانع أن تفكر اآلالت الذكية أن مستقبلها هى نفسها يكمن ىف املخ البشرى!  حتتوى مليون بليون حرف
،   ونواة هذا قائمة اآلن فيما يسمى بالبيوتشيب.  ، وتنسيق لبنائه الداخلى تنظيم ملدخالته وخمرجاته املطلوب هو بعض

ا على استخدام الپروتني بدال .  الرقاقة احلية الىت ميكن أن يصنع منها وحدة إجراء أو خمزن ذاكرة هذه الىت تعتمد ىف فكر
، كما أن مث طموح الستخدام  ، نظرا ملا يبديانه من خواص متقاربة ةمن أشباه املواصالت ىف صنع الرقاقات اإلليكرتوني

تكثيف عاىل  ’والوحدات احلية العضوية سوف تتميز ىف هذه احلالة بـ .  احلمض النووى دى إن إيه بعد إعادة توليفه
ا ىف السيليكون هذا باالضافة لرخص الثمن الذى ال Agglomeration‘  للجودة خيضع ألى نوع  ، تفوق بكثري نظري

،   ، ورائد هذا اجملال ويتوقع الپروفيسور چيمس ماكلري مدير خمترب أحباث روكفيل مبرييالند بالواليات املتحدة.  من املقارنة
وحاليا اتسعت دائرة اجلهات املشاركة ىف هذه اجلهود ومشلت عددا من .  ٢٠١٠أن يتم إجناز الرقاقة احلية الفائقة عام 

وعلى األقل ىف صدد حديثنا عن جيل سادس يكسر احلواجز .   ملهمة والبحرية األمريكية وغريهاشركات احلواسيب ا
ا ، فإن أحباث البيوتشيب الغامضة بني اإلنسان واآللة   . ، هى خطوات مهمة ىف هذا االجتاه ىف حد ذا

ا  ىف نفس الوقت ال يعتقد أن .  بعيدعلى اجملرى ال‘  السرتاتيچية اإلنسانية ’أو ‘  اإلنسان حضارة إنسان ما بعد  ’إ
أوديسا — ٢٠٠١  ’، تعانده اآللة الذكية كعناد هال حاسوب  هناك من جيزم بأن هذا سيكون طموحا إنسانيا خالصا

املؤكد فقط أن هذا اجليل السادس لن ميس من قريب أو بعيد اجلمال األعظم لفكرة اجليل اخلامس وهى .   ‘ الفضاء
، فكرة خلق  كما يقال  from scratch، أو من اخلدش  ، من الصفر  ت وأوليات املنطقخلق عقل مفكر من بديهيا

، والذى أسفر بعد أربعة باليني سنة عن مخ إنساىن  عشرية أرضية حية ترمى وراء ظهرنا كل ما صنعته الطبيعة العشوائية
  . حيمل تراثا وتعقيدات ال لزوم هلا

ا وحتقيق  ان واآللةإن اجليل السادس أو دمج اإلنس:  اخلالصة ، هو سرتاتيچية الطبقة الوسطى اجلديدة لالرتقاء بذوا
ولعلها تصبح سرتاتيچية اإلنسان البعيدة الىت ستحل كل مشاكله .  املزيد من التقرب آلهلتها السيليكونية اخلالصة

أيضا ىف نفس الوقت هو  ، وهو بديل ملشروع السوپرمان املتعثر.  ، حىت وإن خلقت كالعادة مشاكل جديدة احلالية
  . طموح قد تشاركه فيه اآلالت احلية وتساعد على حتققه
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  الفصل الرابع
  قصة االندماج املركب لإلنسان واآللة

  
والواقع أن .  Bionicsوالبيونيات  Cyberneticsالسايربنيتيات :  ىف الستينيات انتشر بشدة مصطلحان مثريان

، حني صاغه عامل الرياضيات األمريكى نورمربت ڤاينر الپروفيسور مبعهد  ربعينياتاملصطلح األول يرجع إىل أواخر األ
ويعرف السايربنيتيات بأنه علم دراسة عمليات االتصال .   ، من خالل نظريته العامة للتحكم اآلىل ماساتشوستس للتقنية

ويهدف هذا العلم .   واآللية  بية احلية، أو علم االتصاالت العص ووسائل التحكم األوتوماتى ىف كل من احليوان واآلالت
أما البيونيات فهو فرع .  إىل اكتشاف أوجه الشبه بني جماىل البحث وإمكانة االستفادة بكل منهما ىف فهم اآلخر

مبعىن آخر فأن السايربنيتيات هو علم التحكم .  السايربنيتيات الذى يهتم بدراسة عمليات التحكم األوتوماتى احليوية
طبعا مبعناها العضوى  (، والبيونيات هو علم التحكم األوتوماتى ىف الكائنات احلية  ى على حنو عاماألوتومات
  . ) التقليدى

، يستعرض املؤلف وهو من   Richard C. Dorf: Modern Control Systemsىف الفصل األول من كتاب 
أول نظام أوتوماتى للتغذية العكسية هو العوامة ، فيقول إن   ، قصة التحكم األوتوماتى جامعة سانتا كالرا بكاليفورنيا
 ٤مث تالها بعد .  للتحكم ىف مستوى املاء داخل غالية البخار ١٧٦٥بولزونوڤ عام . الىت اخرتعها السوڤييىت آى

، حيث يتسبب الطرد  سنوات اخرتاع مهم هو منظم البخار الذى ابتكره چيمس وات آللته البخارية للتحكم ىف سرعتها
وبالتدريج صاغ عاملان أحدمها .  ، والعكس بالعكس ى ىف حالة زيادة السرعة ىف إغالق جزئى ملدخل البخاراملركز 

جلنينية اخلطوط ا،  ) فيشنيجرادسكى.  إيه.  مها الشهري چيمس كلريك ماكسويلل وآى (أمريكى واآلخر سوڤييىت 
  . للنظرية

فقد تزامنت خالل احلرب العاملية الثانية .  سوڤييتية أساسا من البداية إىل النهاية-ويبدو أن القصة كانت أمريكية
ما املهمة ىف تنمية نظم التحكم األوتوماتى ال سيما ىف تطبيقات الطريان واألجهزة العسكرية ويرى الكتاب  ابتكارا

، وتساوت وتعاضدت فيها األفكار  ات هى فرتة النظريات الكربى ىف جمال التحكم األوتوماتىاملذكور أن فرتة اخلمسيني
ويصف القمر سپوتنيك السوڤييىت بأنه تتويج هائل لتاريخ علم التحكم .  النظرية السوڤييتية واألمريكية خطوة خبطوة

ألف وىف االحتاد السوڤييىت  ١٢٠تحدة األوتوماتى الذى أخذ ىف االنتشار حىت أصبح عدد مهندسيه ىف الواليات امل
  . ألف خالل الستينيات ١٠٠

، أجنزت صحفية سوڤييتية هى إيلينا   الذى صدرت فيه الطبعة األوىل لكتاب دكتور دورف ١٩٦٧ىف نفس عام 
ل عقدى استطاعت فيه أن تروى دقائق القصة خال.  ‘ السايربنيتيات ىف داخلنا ’سابارينا كتابا مثريا شديد الشعبية هو 

، وإن كان املثري حقا ىف كال الكتابني هو ذلك  اخلمسينيات والستينيات ىف كل من املعسكرين السوڤييىت واألمريكى
  . االحرتام املتبادل الزائد بني السوڤييت واألمريكيني ىف جمال التحكم األوتوماتى
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،  ١٩٥١ا تفصيال قصة االخرتاع الذى أجنزه عام ، وروى هل قابلت سابارينا املبتكر السوڤييىت جلهاز الرئة االصطناعية
، علما  ، جهاز القلب االصطناعى سنوات ٦مث استطرد الپروفيسور نيكوالى أموسوف ىف رواية قصة اخرتاعه التاىل بعد 

  ! ، إمنا جراح صدر  بأن أموسوف هذا مل يكن مهندسا
اعية يتم التحكم فيها باشارات املخ ولعل هذا كان مث استعرضت سابارينا ما مت اجنازه بالفعل آنذاك عن أطراف اصطن

.  مث راحت تصف تفصيال أحباث إثارة املخ مبوجات كهربية ىف املناطق املختلفة.  أكثر أخبار الكتاب اجلديدة إثارة
 ، كما مت عمل أقطاب كهربية زجاجية ال من امليلليمرت ٠,٠٥وتقول إنه أمكن تصميم أقطاب كهربية مسك الواحد منها 

وتنقل عن .  ، وال حتتل إال جزءا من مائة جزء من سطح اخللية العصبية من امليلليمرت ٠,٠٠٢يزيد مسكها عن 
وىف .  ‘ ألف مليون خلية مفتوحة أمام الباحث ١٤إنه ال يوجد حجاب ىف املخ فجميع الـ  ’:  الپروفيسور أنوخني قوله

من خصائص املخ امللفتة للنظر أن اخرتاق سلك رفيع أو أنبوبة  ’ : لچون تايلور جند التفسري‘   عقول املستقبل ’كتاب 
  . ‘  ، ومن مث ميكن الوصول ألى منطقة من املخ  شعرية للحاء ال يسبب له تلفا

،   ) حتت املهاد  (، عن عمليات التحكم الدقيق جدا ىف منطقة اهليپوثاالموس  وتتحدث سبارينا وتايلور سواء بسواء
، ال  ، دورها تلقى معلومات التغذية العكسية عن أداء أعضاء اجلسم املختلفة لى ساق املخهى منطقة صغرية تقع أع

، كما يتحدثان باملثل عن   سيما ردود األفعال غري الشرطية كالطعام والشراب ورد الفعل جتاه اخلطر اخلارجى وغريها
  .  جتارب إزالة جزء من الفص األمامى للمخ

، وهو الذى أسفر فيما ذكرنا حىت اآلن عن  بني فسيولوچيا املخ وتقنية اإلليكرتونيات مما سبق يبدو لنا مدى التالحم
، إىل اخرتاع أول رسام للمخ عام  لكن تايلور يعود بالقصة قليال للوراء.  أطراف اصطناعية تأمتر بإشارات املخ العصبية

اجلهاز أسفر عن اكتشاف نوعيات املوجات هذا .  بواسطة أحد علماء جامعة يينا ىف أملانيا امسه هانز برجر ١٩٢٤
، أمكن بعد ذلك  من حوادث إصابات املخ‘  املعني الذى ال ينضب ’مث من خالل .  املختلفة الىت يصدرها املخ

أيضا بواسطة جهاز رسم .  ، كما مت التعرف على مواقع الذاكرة املختلفة اكتشاف معظم بقاع املخ ووظائفها املختلفة
بعد هذا أمكن .  ، واكتشاف تغريات كهرباء املخ أثناء نوبات الصرع رفة ما حيدث أثناء أحالم اإلنسان، أمكن مع املخ

، إجراء جتارب الستكشاف ميكانيزمات التعلم لدى القطط أو بعض التجارب اإلسپانية   بناء على ما سبق توافره
، ويتوقع تايلور  يعمل بالتحكم عن بعدللتحكم ىف هياج ثور وقرد بواسطة جهاز بث للموجات مزروع داخل املخ 

  .  إمكانة تطبيقها على اإلنسان
، على غرار تلك اليد االصطناعية من هذه حماولة  هذا قاد لتجارب أخرى تعرب عن التحام فعلى بني اإلنسان واآللة

باملثل  (،  ية خاصة إليها، مث بث إشارات كامريا تليڤزيون زرع أقطاب كهربية كثرية داخل املنطقة البصرية ىف مخ الكفيف
.  ) ، فرتى الشكل البارز الىت تلمسه األصابع هناك جتارب نامجة لتوصيل املناطق هذه بأعصاب اللمس ىف األصابع

ساينتيفيك  ’، وقد عممت جملة  أيضا مثة نتائج حديثة حول عمل أذن اصطناعية تبث إشارات كهربية ملركز السمع
مث فجأة تناقلت وكاالت األنباء ىف أغسطس .  ١٩٨٥اجلارية ىف هذا اجملال ىف فرباير حبثا عن احملاوالت ‘   أمريكان
  .  ، قبل ثالث سنوات ونصف  نبأ جناح زرع أذن إليكرتونية لسيدة بريطانية فقدت السمع  ١٩٨٨
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مسكات كاملة  ١٠، توجد قصص حملاوالت أكثر طموحا منها زرع نسيج عصىب بصرى من  وعودة لكتاب تايلور
ا باحثان من جامعة كاليفورنيا  مسكات خارجة للتو من البيض ١٠مو ىف الن ، وكلية برين مور ىف  ، والىت قام 

ىف زرع املخ )  جراح نقل القلب الشهري (وىف موضع آخر يتحدث عن طموح الدكتور كريستيآن بارنارد .  پنسلڤينيا
ا عملية زرع جسم ( ، واجلسم ما هو  إخل…اإلنسان وحركات جسمه وتصرفاته ، فاملخ هو الذى خيتزن ذاكرة  الواقع أ

حاول ختيل إجراء هذه ‘  چوليا وچوليا  ’، حسب تعبري فيلم تليڤزيوىن ذو عنوان طريف  ‘ الوعاء ’إال األداة املنفذة أو 
ا األطراف ، وتتطلب توصيل عدد هائل من  لكن هذه العملية هى ىف الواقع أمر بالغ التعقيد.  ) العملية ومرتتبا

  . ، وال يتوقع تايلور هلا أن حتدث قبل القرن اجلديد العصبية بني املخ واجلسم
للحصول على  ’توصيل ذاكرة املخ باحلاسوب اآلىل :  ، خالل هذا القرن لكن نفس هذا املؤلف توقع ما هو أخطر

  . ، أو ما اعتربناه جيال سادسا للحواسيب ‘ أفضل ما عندمها
.  عامل فسيولوچيا املخ وعامل اإلليكرتونيات والتحكم األوتوماتى:   وة بني العاملني أصغر مما نتوقعالنتيجة إذن أن الفج

، أو  وأنه مل يعد جمهوال اليوم معرفة نوعية وطبيعية اإلشارات الكهربية الىت تصدرها وتستقبلها مناطق اللحاء املختلفة
لتبقى فقط .  ستكشاف دور االشعة حتت احلمراء ىف عمل املخ، وقد مت بالفعل ا األعصاب احلسية واحلركية املختلفة

، وإن صارت أساساته النظرية معروفة   احلاجة إىل املزيد من األحباث حول الذاكرة والنشاط الكهروكيميائى داخل املخ
  .  ، من حيث وظيفة األغشية احلية ىف نقل األيونات املختلفة مجيعا

، تقريبا بال أى نوع من األحباث  ، هى أمر ميكن حتقيقه اليوم ية للجيل السادسمبعىن آخر فإن بعض التصورات املبدئ
، حباسوب فائق  ، وكلها تتعامل بإشارات كهربية خالصة على األقل ميكن توصيل أعضاء االحساس واحلركة.   االضافية

هندسا أو مديرا فائق العلم ، لنرى اإلنسان وقد أصبح م ، أو حاسوب خبري أو غريه الذكاء على غرار اجليل اخلامس
.   ) by-pass (هذا النظام يعىن أنه قد مت جتنيب معظم عمل املخ البشرى ىف هذه اللحظة .  واملعرفة يسعى على قدميه

، يسرب أغوار املخ العميقة  لكن هذا بالطبع ليس طموحا مهما يستحق من وراء فكرة انشاء جيل سادس للحواسيب
  .  يقياويدجمها مع اآللة دجما حق

، مث كيف ميكن االستفادة حقا  إن على مشروع كهذا أن يكتشف أوال أسرار ضعف وتوهان الذاكرة البشرية
، واقرتاح طرق زرع األقطاب  كذا معرفة مناطق الدخل واخلرج.  باخلمسمائة بليون صفحة كتاب الىت ميكن أن تسعها
، جمرد رقاقة رخيصة صغرية تلصق   قد تكون ىف هذه اللحظة ، الىت واالتصال بينها بني وحدة اإلجراء اآللية للمعارف

مبؤخرة الرأس ومن يدرى رمبا يصبح هناك أمل بعيد ىف تطوير أداء املخ كإجرائى للمعلومات عن طريق طريات 
software بدال من استبعاد هذه الوظيفة من األصل !  

اجليل السادس مشروع غري حمدد األهداف  ’:  ادسمن هنا ميكن تقدمي الصياغة التالية احملددة ملفهوم اجليل الس
دف الوصول لرابطة فائقة  سلفا ، إمنا هو حبث مفتوح ىف جمال االقتصاديات املشرتكة للذكاء البشرى واآلىل معا 

  . ‘  االقتصادية والكفاءة بني االثنني
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  خامس الفصل ال

  أمام فكرة جيل سادس للحواسيبأخرى حديات  ت
  

؟ مث كيف ميكن ختيل إنسان يسري  ، واجليل اخلامس مل يظهر بعد ث عن جيل سادس للحواسيبكيف ميكن احلدي
  ؟ ىف الشارع وعلى رأسه قبعة مثنها مليون دوالر على األقل
، قبل أن ندخل لبحث املصاعب واملهام الفعلية الىت قد تواجه  ال بد أوال من اإلجابة على هذين السؤالني املثريين

، بينما  الواقع أن أسئلة كهذه يثريها كثريا أعداء التقدم العلمى ويبدو على ظاهرها املنطق واجلدية.   ادسفكرة اجليل الس
  . ال يعدو أغلبها ىف احلقيقة نوعا من املبارزات الكالمية واملغاطات غري املشروعة

، على صنع اجليل  هى اجلدية، تقوم اآلن مبنت ، أن كل دولة أو جمموعة دول متقدمة  املؤكد بالنسبة للسؤال األول
ا اية الباب الثاىن حتدثنا عن املشروع الياپاىن ونظائره الثالثة.  اخلامس للحواسيب اخلاص  ، األمريكى واألوروپى  وىف 

ا الفعلية ىف األسواق ىف  ، ما مل حيدث أمر خارق جدا للطبيعة واملؤكد.  والسوڤييىت ، أن تتنافس كل املشاريع مبنتجا
، فضال عن كونه إعالء من   ، للفكاك من دوامة الطبقية واحلروب  واجليل السادس هو األمل البعيد للبشر.  ١٩٩١عام 

، من   ، هو بعض األفراد حمدودى العدد  شأن العرق البشرى ككل حىت ال تكون كل عالقته بعامل الذكاء واملعرفة
، هو أن طبيعة البحث   ال األول يكمن ىف شىء آخرلكن الرد احلقيقى على السؤ .  سيعملون ككهنة ىف معبد اآللة

ويكتفى أن نعلم أن السعى .  ، تتطلب التفكري مبكرا ىف املستقبل البعيد العلمى وجسامة مشروعاته وحدة التنافس فيه
اجلدى الجناز اجليل اخلامس بدأ قبل املوعد املقرر لصدوره خبمسة عشر عاما على األقل وسوف نعيد احلديث تفصيال 

  . ىف الباب التاىل عن ذات هذا املوضوع
نعم إن مستهلكى اجليل السادس هم أنفسهم :  السؤال الثاىن هو أيضا سؤال جذاب ظاهريا لكنه جييب على نفسه

ولو أن واحدا من  .  لكن عدد املليونريات ىف الواليات املتحدة وحدها مكون من سبعة أرقام.  مستهلكو اجليل اخلامس
ا مشروعاتهكل عشرة قرر شرا مث .  ، لبلغت املبيعات عدة تريليونات من الدوالرات ء وحدة من اجليل اخلامس ليدير 

، ال سيما إن كان  ، ورمبا األرخص منذ بداية ظهوره أن هؤالء ستجتاحهم تأكيدا محى اجليل السادس األسهل واألسرع
، كما   من األجهزة يغرى باقتنائه جملرد االشباع الذاتى وباملناسبة هذا النوع.  منه مثة نوعيات متخصصة ىف جماالت حمددة

، بأن معظم األجهزة املتقدمة ىف عيادات األطباء تشرتى لدوافع غري  ضرب ىل مثال ذات مرة أحد پروفيسورات االقتصاد
ائيا قى داخل املكاتب ، إمنا ستب  على أن ردنا لن يقف عند حدود أن القبعات املليونية لن تسري ىف الشوارع.  اقتصادية 

، هى  ، حىت وإن تأخر قدومها قليال أن اآلفاق التالية املؤكدة -أو جيب أن نرى- ، إمنا نرى   واملريسيدس فائقة التجهيز
م  طبعا ال نقول إنسانيتهم (،  أن يصبح احتاد اإلنسان واآللة سلعة رائجة شعبية تعيد لكل البشر زهوهم وكرامتهم ، أل

رمبا يصبح األمر كمثل عملية  (، أن ينخفض احلجم  املرجح كالعادة ىف تاريخ احلواسيب.  ) وقتهاسيكونون شيئا آخرا 
واالحتمال .  ، فيتهاوى من الرقم السباعى إىل السداسى واخلماسى ورمبا أقل ، وأن ينخفض السعر ) زرع ضرس جديد

نه مبجرد وصول عدد الشركات ىف جمال ما إىل ، ومثة نظرية خرجت من وادى السيليكون تقول إ األخري ليس ومها كامال
، وسيجد كل عامل صاحب تنمية جديدة أن الوقت قد  ، فسوف تلتهب املنافسة فجأة ) مخسا غالبا (حد أدىن معني 
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هذه .   ، خالل عشر سنوات على األكثر ، ويتضاعف عدد الشركات ألف مرة حان لالستقالة وبدء مشروعه اخلصوصى
، وسوف حيدث هذا تأكيدا مع  نية العالية ناهيك طبعا عن وجود دول كاملة جتيد التقليد اجملردهى إحدى مسات التق
  . ، وباملثل بعده لو حدث وظهرت أجيال أخرى حواسيب اجليل اخلامس

، إمنا  )  فهذا هدف متواضع (، ليس إلغاء املخ  انتهينا ىف الفصل السابق إىل أن طموح فكرة اجليل السادس
.  ، يكون فائق الكفاءة واالقتصادية من اإلمكانات احلقيقية له ىف إجناز مركب راقى بينه وبني اآللة الذكيةاالستفادة 

ا هو سرب أغوار الذاكرة اإلنسانية .   ، هذه الىت ستكون مركبا أساسا ىف املشروع وقلنا إن أول اجلهود الىت جيب القيام 
، مثل اكتشاف دور منطقة  ، ومت حتديد مناطق الذاكرة املختلفة والواقع أن شوطا مهما مث قطعه ىف هذا اجملال

، ودور التكوين الشبكى أو ساق املخ عامة ىف  ، ىف الذاكرة طويلة األجل  اهليبوكامپوس وبعض املناطق الرمادية احمليطة
ومتثل منطلقا ىف أية ، صارت معروفة  كما أن أساسات العمل الكهروكيميائى لألغشية املختلفة.   الذاكرة قصرية األجل

، وسوف حتل كل الغموض حول كيفية خزن املعلومات واستخراجها من ذلك احليز الصغري  نظرية عامة للفسيولوچيا
  . جدا هلا ىف املخ

صحيح أن هذا ميكن .  من أهم ألغاز املخ األخرى مثال هو ما عرف عنه خبلق شبكات اتصاله خلقا أثناء عمله
، ال بد من كشف  ، لكنه ىف املخ ينجم عن إجرائية كهروكيميائية معقدة ية دائرة إليكرتونيةتشبيهه مبا حيدث داخل أ

ا ،  ، ال بد وأن يكون مشروعا خيلق أهدافه بنفسه وهكذا جيب دائما افرتاض أن مشروع دمج اإلنسان باآللة.  آليا
، أى أن تسفر  حتمال العكسى بالطبعوهذا ال ينفى اال.  ، وهلم جرا  بقدر ما سيكتشف بقدر ما ستزيد طموحاته

، أو أن تتضاءل اجلدوى  إخل…األحباث عن استحالة عملية الدمج تلك أو استحالة حتسني الذاكرة أو شحنها 
، لكن ىف العلم لعل  للذكاء السيليكوىن رهيب اجلانب‘  اخللق من اخلدش ’االقتصادية لكل هذه أمام اقتصاديات 

  . حتمال األصغرالفشل هو دائما ما يكون اال
من هذه بالطبع ضرورة توافر املادة :  ، فلن تزيد عن املهام املعتادة ألى حبث علمى كبري نسبيا أما الصعوبات الثانوية

، وهناك ما ميكن  وليس ىف األمر صعوبة إضافية تذكر باملقارنة باملاضى فهناك احليوانات.  ، وهى األخماخ البحثية اخلام
، وهناك احملاوالت العالجية املمكنة للمرضى العقليني أو لألطفال املتخلفني أو مرضى فقد  إلصاباتاكتشافه من خالل ا

  . ، والتاريخ حافل بقصص ال تنتهى عن االكتشافات الىت حتققت ىف كل حالة من هذه احلاالت  الذاكرة
ساليب اجلراحية الىت عليها أن تقوم ، واحلاجة لتنمية األ ، احلاجة لتنمية بعض العقاقري أيضا غالبا سيتطلب البحث

  . وهذه تأكيدا ستصبح من حماوره املهمة.  مبهام هائلة ىف ربط األعصاب وجتديد األطراف وما إىل ذلك
، لكن املرجح متاما أن يتوحد اجلهدان  )  مهندسو الچينات (رمبا يقع املشروع أيضا حتت منافسة مشروع السوپرمان 

  . لويصبان ىف طريق واحد متكام
ا دخلت لتفاصيل :   ، كان مثة انطباعان رئيسيان حني حاولت حصر األحباث الطبية اجلديدة ىف جمال املذاكرة أ

ا حمدودة العدد جدا فرعية بالغة الدقة ، مع العجز أو  هنا عاد ىل من جديد ذات االنطباع عن ضخامة األحالم.  ، وا
لكن وجود مشروع تطبيقى ضخم جيد .  ) ول من هذا البابالذى أشرت له ىف الفصل األ (البطء ىف تنفيذها 

ذه األحباث من الدائرة األكادميية أو دائرة التطبيقات الطبية احملددة  التمويل ، لدائرة جنون التقنية العالية  ، سوف يقفز 
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حىت فيما يبدو ىف البداية   ، ، إن مل نقل إنه سيجعل الوصول لنتائج اجيابية أمرا حتميا السريعة ذاتية احلركة واملندفعة
  . كمستحيل مطلق

إن كافة املشروعات البحثية الضخمة متول اآلن على :   والرد جاهز أيضا ؟ أين املال:  هنا يعود السؤال الرتاچيدى
واجليل السادس أو أى .  ) كما حدث ىف املشروعات الياپانية واألوروپية واألمريكية إلنشاء اجليل اخلامس (حنو تعاوىن 

وبالطبع .  ، الذى جيعل منه خماطرة حمدودة بالنسبة للشركات املشاركة مشروع ضخم لن خيرج متويله عن ذات األسلوب
دف من وراء هذا الكتاب كما سيتضح ىف اخلامتة أو حنن العرب بالتشارك مع   (، أن ندعو ألن نتبىن حنن العرب  حنن 

، تصبح رائدة ىف سوق العقد األول أو  ، لسلعة سرتاتيچية ما ضخم مهمة إجناز حبث علمى)  جارتنا املتقدمة إسرائيل
، هى إحدى األفكار الىت  وفكرة جيل سادس للحواسيب ميكنه االندماج داخل اإلنسان.  ، للقرن اجلديد حىت الثاىن

مكانات ، ومسح دقيق لإل ، وال يتطلب األمر سوى اجراء جمموعة من األحباث املبدئية تنطبق عليها هذه الصفات
  . ، ووضع تصور أدق للجدوى االقتصادية وإمكانات املنافسة املتاحة

غري … جنون… مستحيل’ :  ، سوف يصادف هذا املشروع ذات القاموس املألوف أخريا وكأى حبث علمى
، وهلم جرا ىف قصص  مجيعا -أو يكاد–، لكنه قهرها  ، هذه الىت صادفت مثال اجليل اخلامس ‘ مستبعد… ممكن
إن هذا ال :  ، لكن نقول ببساطة املهم أن هذه الكلمات تأتى كثريا من العلماء أنفسهم.  نجزات العلمية الكبريةامل

، وهم على غرابتها مربرة  وهنا تبزغ نظرية أن العلماء هم أبعد الناس قدرة على رؤية مستقبل العامل.  جيب أن يزعج أحدا
ومن مث يعيش .  ، وليس من طبيعة شغله خلق األحالم الصعوبات فكل جهد العامل ينصب على التغلب على.   جدا

، ومن حقه   إنه بطبعه شخص أقرب لليأس منه للتفاؤل.  ، أحيانا كى حيل مشكلة واحدة حياته كلها حيارب الصعوبات
خرون إنه يكدح بينما يكتفى اآل.  إذا طرحت عليه مشكلة أصعب قليال أو خمتلفة بعض الشىء‘  مستحيل  ’أن يقول 

مبعىن آخر إن تاريخ العلم أثبت أن من يدهم ىف املاء البارد أقدر على رؤية املستقبل من .  باحللم من مقاعدهم الوثرية
، وفئة أخرى تنفذ  أى أن هناك فئة تقدر على احللم وال تقدر على تنفيذه.  أولئك الذين من يتداولون اجلمر بأيديهم

وهكذا غالبا ما جترى ىف األحباث ىف صورة محاس متناهى من فريق أو .  ن حتلم، لكنها نفسها ال تستطيع أ األحالم
، لن ميكنهم  ، أما العلماء اآلخرون املهمومون مبعارك أخرى  ، هم من دخلوا حتدى قهر املشكلة أحيانا شخص واحد

  ! سوى أن ينصحوا ذلك الفريق أو الشخص بأن ما حياولونه هو املستحيل عينه
، فسنجد تلك قصة أخرى خصصنا هلا  ا االسرتسال ىف اخلصائص الغريبة لدنيا البحث العلمى اليوملو أردن… وبعد

إن كوكبنا الجميل معتدل  : لكن قبل ذلك ال بد أن نقرر هنا اخلالصة الكبرية لألبواب السابقة.  الباب األخري بأكمله
أفضل كثيرا من ذلك الكائن البائس هو كوكب يستحق أشياء  ،  المناخ زاهى األلوان حانى الغالف الجوى

  ! قد دقت أبوابنا بالفعل -ولحسن الحظ-وأن تلك األشياء  ، اإلنسان:  پينز أوالمسمى الهومو سي
لرمبا أضفنا هنا بابا كامال إضافيا  ، رمبا لو قدر لنا إعادة كتابة هذا الكتاب يوما:   ملحوظة خاصة بالطبعة اإلليكرتونية [

ا أيضا خلق من اخلدش .  النانووية الىت كثر احلديث عنها بعد سنوات من صدورهيتحدث عن الكائنات   from scratchإ
ا للكائن برمته ، مثلها مثل ذكاء اجليل اخلامس للحاسوب ويا له من طموح تعترب معه   ، ذرة ذرة وجزيئا جزيئا ، لكن بفارق أ

  . ] ! كلمة واعد كلمة شديدة اخلجل
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  خامس الباب ال

  ف تصبح دولة عظمىكي
  

  الفصل األول
  البحث العلمى سر قوة وثراء األمم:   ١قانون رقم 

  
، والشرائح امللونة تتواىل على شاشة المعة مع صوت دافئ  ىف ضوء حامل ىف إحدى قاعات فندق مرييديان القاهرة

، راحوا  ممن مل جيدوا مكانا، بينما العشرات من الوقوف  ، جلس املئات يتابعون بشغف ما يقال ملعلق مهيب الطلعة
املوعد هو األمسية قبل األخرية من شهر أغسطس .   يكدسوا أنفسهم ىف طرقات القاعة حىت مألوها عن آخرها

وادى  ’، وعنوان احملاضرة املزدوج هو  ، واحملاضر هو الپروفيسور إيڤرييت روچرز من جامعة ساوث كاليفورنيا  ١٩٨٩
‘  دور تقنية املعلومات ىف التنمية ’، و ) نذ فجرها بصفته أحد مؤسسيه األوائلالذى روى قصته م (‘   السيليكون

  .  ) ، وتصوراته عن مصر ىف هذا الصدد  وعرض من خالله خربته عن اهلند وما أجنزته ىف جمال احلواسيب (
، وخالل  هاية، حبيث تلحظ بسهولة اندماجا غري عادى معها منذ البداية حىت الن كانت احملاضرة فائقة اإلثارة

وال يرجع األمر فقط للباقة املتحدث ومهارته ىف جمال الكالم وجعله حماضرته أقرب للعرض الفىن .  املناقشة الىت تبعتها
، أو على األقل شغف  ، إمنا لطبيعة املوضوع أيضا ) ! وهو رمبا شىء ال يألفه الدارسون ىف نظام التعليم املصرى (املمتع 

، الىت مزجها احملاضر باملتعدد من  التفاصيل عن أبرز وأشهر مركز ىف العامل ىف جمال تقنية احلواسيب احلاضرين ملعرفة بعض
  . الطرائف والقصص اإلنسانية عن املكان وطبيعة قاطنيه وأجواء احلياة فيه

متطلعني باندهاش ، أو مالوا إىل األمام  ، اعتدل فيها كل اجلالسني ىف مقاعدهم على أن مثة حلظة ما أثناء احملاضرة
ا .  ) التقنية العالية:  اختصار (تك -هذه كانت حني ألقى الدكتور روچرز بتعريفه ملصطلح اهلاى.  زائد نسبيا فقال إ

ا املميزة.   ، إمنا هى التقنية سريعة التغري ليست التقنية املعقدة كما يعتقد أغلب الناس ا اجملال  وراح حيدد مسا ، فقال إ
، والذى يتطلب أن يكون أغلب العاملني فيه من ذوى   فيه معدل إحالل املبتكرات اجلديدة حمل القدميةالذى يرتفع 
بالنسبة إىل املبيعات إىل معدل عال  R&Dوأخريا قال إنه اجملال الذى ترتفع فيه تكلفة البحوث والتنمية .  التعليم العاىل

  . ١٠:  ١، حدده مبا ال يقل عن   جدا
:  ، وحددها خبمس من حقول اهلندسة اجملاالت املختلفة الىت تنطبق عليها هذه املواصفاتمث راح يتحدث عن 

،   لكن من احملتمل أن أغلب احلاضرين مل يتابعوا هذا اجلزء.  الفضاء واحلوسبة والنوويات والكيماويات واهلندسة الچيينية
اح كل منهم يتخيل ماذا ميكن أن حيدث ىف ، ورمبا ر  السابقة ١٠:  ١ألن عقوهلم كانت ال زالت سارحة ىف نسبة 

  . املنشاة الىت يعمل فيها لو أنفقت هذه النسبة الباهظة على البحث العلمى فيها
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وهى قد ختتلف بعض الشىء من جمال .  ، والقدرة التسويقية هلا هناك تقديرات متعددة للعالقة بني سرعة تغري التقنية
شهور يعىن قدرة  ٦يقال إن التفوق بفرتة زمنية قدرها  -يدا ىف وادى السيليكونوحتد-، لكن ىف جمال احلواسيب  إىل آخر

، حنن ىف عامل سريع  نعم.  ) ‘ اجليل اخلامس ’عن كتاب  (شهرا تعىن اكتساحا شامال للسوق  ١٢تنافسية عالية وبـ 
وال تزيد فرتة أغلب املنتجات احلديثة عن ،  ، شهريا أو رمبا أسبوعيا  من هنا حتل السلع اجلديدة حمل القدمية.  التغري تقنيا

ومن هنا فالناتج .  ، أمام زحف ما هو أحدث وأجود أحيانا وأرخص ، تنزوى بعدها ىف طى النسيان عام أو عامني
ا لسبب بسيط هو كون هذا مقياسا ملدى  الداجن اإلمجاىل ألية دولة ، يعتمد على حنو مباشر على مدى حداثة منتجا

ا على غز    . ، وبالتاىل حتقيق الرتاكم املاىل والثروة املتزايدة و األسواققدر
، ومن مث يصبح هو املقياس املباشر للقوة  والبحث العلمى بطبيعة احلال هو قوة الدفع األساس وراء التحديث والتنمية

ملعرفة هى املادة اخلام ا ’، هى أن   وهذا يتكامل مع حقيقة أخرى أعم ذكرناها ىف موضع سابق.   والثراء ىف عامل اليوم
أو ‘  بتصنيعها ’، مث يقوم هو  مبعىن أن البحث العلمى يعتمد على تراكم املادة اخلام املعرفية‘  لقوة وثراء األمم

، وتعود بباليني العملة  لتسفر ىف النهاية عن أفكار تقنية قابلة للتطبيق مهمتها أن تكتسح األسواق العاملية‘  إجرائها ’
، وبني البحوث والتنمية صيغتها العملية  ىن عن اإلثبات مدى عمق العالقة بني املادة اخلام للثراء والقوةوغ.  الصعبة
  . ، الىت تصبح املقياس املباشر الصريح للثروة والقوة املتبلورة

يرتبط  هذا الرقم الفلكى.  ، فائضا ماليا قدره ربع تريليون دوالر ١٩٨٨،  ٨٧،  ٨٦حققت الياپان خالل األعوام 
ا تنفق  بصورة ال حتتمل اللبس برقم آخر وحتتل ىف .  من ناجتها القومى االمجاىل على البحث العلمى ٠/٠ ٢,٨، هو أ

الواقع أن هذه النسبة هى أيضا .  هذا املركز األول بني دول العامل تشاركها فيه كل من الواليات املتحدة وأملانيا االحتادية
ا  ٠/٠ ١٠أقل ما تعنيه أن هناك جهات متعددة تنفق على البحث والتنمية ما يتجاوز نسبة الـ  ، أرقام فلكية ىف حد ذا

ال حتتاج )  كالزراعة مثال (، باعتبار أن معظم القطاعات اإلنتاجية  احملددة ىف التوصيف الذى ذكرناه ىف بداية الفصل
  . لدى املقارنة إال إنفاقا صغريا ىف جمال البحث العلمى

إذا كانت الدول الغنية هى الىت توجه جزءا ضخما من ناجتها القومى للبحوث العلمى :  غ سؤال قدرىوهكذا يبز 
  ؟  ، فما موقع الدول الفقرية ىف هذه الدوامة ، فيعود هلا باملزيد من الثراء واجلربوت والتنمية
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  ى الفصل الثان
  ماما أنك بلد فقري تناس ت:  ٢قانون رقم 

  
،  حديث مع أحد كبار الباحثني ىف أحد املعاهد التابعة ألكادميية البحث العلمى والتقنيةاسرتسلت ذات مرة ىف 

،  وكان حمور احلديث هو الفجوة بني قطاع البحوث وقطاع اإلنتاج ىف الدولة وراح هو يتحدث من وجهة النظر األوىل
، والىت توجه  موقف الشركات اإلنتاجية -، وإن كان بدون اقتناع مسبق بوجهة النظر هذه حبكم شغلى- ورحت أنا أتبىن 

ا تعمل ىف واد بعيد متاما اما صرحيا ملراكز البحوث أ بدأ حمدثى بسرد قصصا عن ختوف رؤساء الشركات من أن .  ا
، بل راح يسرد أفكار أخرى  ، قد يفقدهم السيطرة على العملية اإلنتاجية إدخال جهة حبثية خارجية ىف دائرة عملهم

الفتة ضخمة بعرض :  لكن احلوار وصل ىف النهاية إىل الطريق املسدود املتوقع.  قد تكون أشد تزمتا وختلفا لدى البعض
رحت أحتدث عما منا لعلمى مؤخرا من أن تعليمات وزارية مشددة راحت تصدر .  ‘  ؟ أين التمويل ’هذا الطريق تقول 

ا للبحوث وراح هو .  والتنمية بدال من امليزانيات الصفرية احلالية للشركات العامة لتخصيص ميزانية ثابتة وال بأس 
حيث ختصص كل الشركات ىف .  يتحدث عن خرباته الىت تراكمت من جراء قضائه ملعظم حياته ىف البلدان املتقدمة

عن هذا فضال .  ، ورمبا أكثر من جهة واحدة ، ميزانيات ثابتة ىف شكل تعاقد دائم مع إحدى اجلهات البحثية العادة
ىف هذه اللحظة رحت .  مثال إلجراء حبوث إضافية خارج تلك اخلطة ٠/٠ ١٠ختصيص نسبة من األرباح السنوية ولتكن 

هكذا يلوح … بليون دوالر ٢، تتجاوز  إم.  ىب.  إن امليزانية السنوية للبحوث والتنمية ىف شركة آى:  أهز رأسى متمتما
ا املتواضعةأن الدول الفقرية ال أمل يذكر هلا ىف كسر ح لكن يبدو أن األمر .  لقة الديون وإنسداد األسواق أمام منتجا

، الذى يبدو أنه أكثر األشياء ىف الدنيا غرابة ىف  حيتاج لوقفة أخرى نتأمل فيها هنا خاصية أخرى للبحث العلمى
  . خواصها وطبيعتها

.  فعل أول إنسان نفس الشىء ١٩٦١، مث ىف عام  قام أول جسم اصطناعى بالدوران حول األرض ١٩٥٧ىف عام 
، أن   كان غريبا بعض الشىء آنذاك.  ، وكالمها سوڤييىت  ، والثاىن كان املالح يورى جاجارين األول كان القمر سپوتنيك

، أو  ، كانت تتجاور ىف نشرات األخبار السوڤييتية مع أرقام اجلرارات أو القاطرات املقرر إنتاجها هذه األحداث املبهرة
أى ها هى دولة أنتجت أعظم تقنية وصل هلا سكان الكوكب .  امليجاوات الىت ستضيفها احملطات اجلديدةعدد 
  . ، ال زالت تكافح ىف نفس الوقت التخلف والبداءة التقنية الىت تعم معظم ساحتها آنذاك

تمد على الظروف العامة ، أى ال يع أنه متغري مستقل:  هذا اللغز ال يعىن سوى أن للبحث العلمى خاصية مميزة جدا
، حىت ينسى اجلميع  أنه يكفى له تدبري االعتمادات املالية ووضع العقول ىف خمترب معزول أنيق:  أو مبعىن أوضح.  حوله

.  إخل…، كل مشكالت خارج األسوار من فقر وجوع ومصاعب تنمية وصراعات داخلية وخارجية  متاما بعد ذلك
عن ‘  فصامه ’، مهما كانت درجة تعقيده أو خياليته أو   املطلوب منهم بالضبط وحني يأتى املوعد احملدد يقدمون
  .  املشاكل العامة للدولة أو العامل
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أشباه  –احلاسوب  –االنشطار النووى :   ، جاءت كل األحباث العلمية الكربى ىف القرن العشرين بنفس منطق العزلة
، وأن  صحيح أن أغلبها مت ىف بلدان متقدمة ثرية.  إخل…اكتشاف احلمض النووى مث التحكم فيه  –املواصالت 

بل وصحيح أن دواميتها قد ترتبط بالعقلية التسويقية  (،  األهداف كانت حمددة سلفا غالبا بواسطة مؤسسات عسكرية
 ، وهنا مكمن تفوق الغرب الرأمساىل على االحتادالسوڤييىت لنتائجها مما جيعل البحث العلمى مرحبا ىف حد ذاته

ائيا بأحاديث الناس ومشاكلهم ومتاعبهم ىف بقية أرجاء البلد ) الشيوعى   . ، لكن كانت كلها طموحات ال عالقة هلا 
م جييدون فقط صنع .  هذا يأتينا حبقيقة فرعية مثرية قلنا من قبل إن العلماء هم آخر من جييد احللم باملستقبل وأ

العلماء هم أيضا آخر من يعلم أو يهتم ، هنا نضيف أن  األحالم-داف، بينما يضع اآلخرون هلم األه  هذا املستقبل
من املشكوك فيه متاما أن ڤون .  ، لسبب واحد أن هذا أمر خيرج عن نطاق اختصاصهم  باآلثار االجتماعية ملا يصنعون

عن جهاز يغزو كل  ، قد ختيلوا أن جهودهم سوف تسفر نيومان أو غريه من رواد احلواسيب أو حىت األجيال التالية هلم
،  نفس احلال مع واتسون وكريك حني غرقا جريا وراء أسرار احلمض النووى.  ، ويصبح الصديق األول لكل طفل بيت

ما ختيال آنذاك أن ما سيكتشفانه سوف يتيح مستقبال تصميم كائنات حية حسب الطلب ، منها   فمن املستبعد أ
هذا ناهيك عن ميلهم السيكولوچى الطبيعى .  م األحباث واالكتشافاتوهكذا دواليك بالنسبة ملعظ.  اإلنسان نفسه

ون الصعوبات البحثية م يعيشون طوال الوقت جيا ا ببطء شديد  الناجم من كو ، فهم أميل للتنبؤ باملستقبل  ، وحيلو
هى ‘  مستحيل ’كلمة ، وأحيانا ما تكون   ، وبأقل قدر ممكن من اخليال أو حىت التفاؤل بإجناز األشياء بتحفظ شديد

  ! ، بالذات البعيد منه رد فعلهم األوىل على ما يوجه هلم من أسئلة عن املستقبل
،  ، وهو يتمتع خباصية امليكانيزم املستقبل البحث العلمى هو الذى يصنع األوضاع االجتماعية وليس بالعكسإذن 

املصانع ستقدر على تنفيذ النتائج الىت سيوصل هلا أم ، أو إذا كانت   ال يهتم إن كانت الدولة متقدمة أو تعاىن التخلف
، ومن  ، واألموال سوف جتلب التجهيزات والعقول ولو من وراء البحار إن كل املطلوب هو أن تستحضر األموال.  ال

  . هنا ميكن عمل أى شىء
السخط داخلها عن ، وأن تتجاهل صيحات  أن ال تتحجج بفقرها وختلفها:  هذا ما جيب أن تعيه أى دولة فقرية

ا قادرة  ا ىف حاجة لكل مليم واحد لتدبر االحتياجات األساس للناس فيجب أن تكون أكثر بعدا ىف النظر وترى أ أ
ىف هيئة  (، مث صفوة إنتاجية  ، وختصصه لألحباث أن تبدأ خلق صفوة علمية مبجرد أن تقتطع جزءا من ناجتها القومى

، إن  نطلق ىف انفصال شبه كامل عن املستوى التقىن العام املتوسط أو املتواضع للبلد، ت ) مصانع صغرية جيدة التجهيز
  . ، الوحيد املضمون العائد إن هذا يكون استثمارها الكبري املستقبلى.  مل يكن األفكار واألوضاع االجتماعية له

أمسوهم   (و حديثى التخرج ، هم حفنة من الربجميني الصغار أ إن من صنعوا طريات اجليل اخلامس ولب ثورته
، وإنفاقهم الكلى ال يتجاوز  ، يقودهم شخص واحد متوسط العمر امسه الدكتور فوتشى ) ‘ الساموراى األربعون ’

، خاصة إذا تعاونت  فهل ال تقوى الدول الفقرية على ذات اإلمكانات املادية هذه.  عشرات قليلة من ماليني الدوالرات
،  ، فالتعليم ىف بلد فقري ال بد وأن يكون مرتديا بطبيعة احلال كثر حرجا هو املوارد البشرية؟ ما أصعب وأ فيما بينها
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، هى أقوى من عزمية أى  ، أن العزمية الىت تولدها الرغبة ىف الفكاك من الفقر ، أو ما جيب افرتاضه لكن املفرتض
  ! ساموراى
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  الفصل الثالث
  ة اآلخرينمن الغباء أال تسرق تقني:  ٣قانون رقم 

  
 ١٩٨٢وىف صيف  ١٩٨١أعلنت الياپان عن مشروع اجليل اخلامس فائق الطموح ىف جمال احلواسيب ىف أكتوبر 

اكتشفت فضيحة كربى حول تورط بعض رجال شركات اإلليكرتونيات الياپانية ىف سرقة أسرار تقنية من شركة احلواسيب 
  . إم.  ىب.   األمريكية األوىل آى

، أن الياپان غري جادة ىف  ، طبعا خبالف السخط وصيحات الغضب ونربة التعاىل  العام األمريكىكان رد فعل الرأى 
م حياولون سرقة بعض  مشروع اجليل اخلامس م ال ميلكون ال العلم وال اخلربة وال املوهبة إلجناز شىء كهذا بدليل أ ، وأ
من أولئك  .  ، لكن هناك من له رأى خمالف اضحا ومقنعاوهذا الرأى يبدو بليغ املنطق قويا و .  األسرار من هنا وهناك

ا ’:  ‘ اجليل اخلامس  ’كان فاجيينباوم وزميلته املؤلفان األمريكيان لكتاب  ، ال  إن التقنية الىت ينوون صنع اجليل اخلامس 
  ‘ !  ، ومن مث ال ميكن سرقتها توجد لدى أى مؤسسة أخرى ىف العامل

، وكان التفسري  قض بني كون جاجارين حيلق ىف الفضاء بينما دولته تكافح الفقر والبداءةىف الفصل السابق حللنا التنا
حل اللغز الياپاىن من املمكن أن يسري على غرار نفس .  عن بعضهما البعض)   كدوال جربية (أن األمران مستقالن 

ا حل اللغز السابق مبعىن أن ال .  ، وال عالقة بني االثنني  آخرإن ابتكار التقنية شىء وسرقتها شىء :  الطريقة الىت مت 
الياپان تنفق مئات املاليني من الدوالرات على خلق تقنية .  ، ومبعىن أن إحدامها ال تغىن عن األخرى تعارض بينهما

، ىف سرقة تقنية أقل طموحا ألنواع أبسط  فائقة لصالئد جيل جديد خارق من احلواسيب لكنها ال متانع ىف ذات الوقت
ا تريد توفري إنفاق بضعة ماليني على األحباث املؤدية اليها احلواسيب من ال مشكلة وال تناقض ىف هذا على .  ، أل

  . التناقض الوحيد املمكن هو أن تتقاعس عن نقل أى تقنية حديثة تصل إليها يداك.   االطالق
لكن هناك .   على نقل تقنية الغرب، تعتمد  ، أو ما يسمى بالدول حديثة التصنيع إن كل تقنية دول شرق آسيا

ىف .  ، أو جيعلهم كمن يلهث للحاق بالغرب ، الذى سيضعهم ىف الذيل دائما دائما ما هو أبعد من جمرد هذا النقل
، إمنا ليفكروا كيف   ، ال ليعيدوا صنعها  ) أو ما يسمى باهلندسة العكسية( ، هم يفكون أسرار التقنية احلديثة  واقع األمر
ا ا أرخص ينمو بعدها يعودون لغزو الغرب نفسه بسيل هائل من املوديالت املتطورة .  ، أو على األقل كيف جيعلو

البداية الدرامية هلذا كانت الياپان الىت سارت على .  بأسعار زهيدة تشل سوق من املنتجات الغربية األصلية نفسها
، وبعد  راحت السيارات الياپانية تغزو األسواق األمريكية ، وكانت ىف الستينيات حني هديها تلك الدول حديثة التصنيع

واآلن تنهال املنتجات اآلسيوية بدءا من األجهزة .  قليل أسفرت عن إغالق أغلب مصانع السيارات األمريكية العريقة
‘  منور  ’علنة عن مولد ، على كل األسواق م  ، وحىت املالبس التليڤزيونية والڤيديو واألجهزة الصوتية وكافة األدوات املنزلية

، صارت أمساؤها معروفة جيدا مثل هونج كونج وتايوان وسنجافورة وكوريا وأخريا انضمت إليها تايالند  اقتصادية جديدة
، تتأتى بالرتكيز على  كل ما حتتاجه هو دفعة مالية أولية.  الىت كانت دون خط الفقر رمبا قبل عامني فقط من اآلن
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، وماليزيا تركز حاليا على زيت  تايالند هذه اختارت صناعة اجلنس (ى فيها قدرة تنافسية عاملية صناعة حملية وحيدة تر 
تلك الدفعة األولية تتيح .  ) ، وكلها تقرتب من وضعية شبه احتكارية عامليا ، وإندونيسيا على أخشاب الغابات النخيل

، ومها األمران الضروريان لقدوم  على تعليم بعض الصفوةلك إقامة البنية التحتية كاالتصاالت وما شابه زائد اإلنفاق 
  .  ، أو حىت من الغرب ، من دول اجلوار املتقدم كالياپان االستثمارات الصناعية تلقائيا بعد قليل

من ‘   تقليد ’لكنه .   هو القانون الثالث ىف حقل البحث العلمى املعاصر احملافل بالغرائب واألعاجيب‘  التقليد ’إن 
مل .  ، عن ابتكار أو ذكاء أو علمية أصحاب املنتج األصلى ، ال يقل ىف ابتكاره أو ذكائه أو علميته  خاص جدانوع 

، حني علق ريتشارد پريل مساعد وزير الدفاع  ١٩٨٥ينكشف احلجم احلقيقى لنشاط سرعة التقنية عامليا إال ىف عام 
 ٥٠إن الكتلة الشرقية قد وفرت ما ال يقل عن  ’:  ة العسكرية قائالاألمريكى على احملاوالت املتكررة لسرقة األسرار التقني

نوڤمرب من نفس العام صدرت جملة  ١١ىف .  ‘ بليون دوالر من نفقات البحث والتنمية عن طريق سرقتها من الغرب
ن احلقائق الىت احتواها م.  ‘ سرقة التقنية العاملية ’، وعنوان بارز   نيوزوييك وعلى غالفها لقطة مكربة لرقاقة إليكرتونية

حسب تقديرات أجهزة املخابرات - املوضوع أن االحتاد السوڤييىت قد نشر عشرين ألف عميل مدرب على نطاق العامل 
لقد :  بعبارة خمتصرة ’:  وتستطرد اجمللة.  الستعارة أو شراء أو سرقة ما حيتاجونه ملنافسة الغرب والتفوق عليه -الغربية

فهو يشمل .  إن نطاق القرصنة أصبح واسعا وغريبا أحيانا.  صنة التقنية بيزنسا رائجا للغايةجعل السوڤييت من قر 
تقصد   (‘   ثنائية االستخدام ’لكن يتزايد الطلب بصورة فائقة على املنتجات .  بالطبع األسرار العسكرية التقليدية

، وفوق الكل احلاسوب  واأللياف الزجاجية، ومنها املعادن اجلديدة واخلزفيات وتقنية الليزر   ) عسكريا ومدنيا
  . ‘  حنن ندعم اجملهود العسكرى السوڤييىت دون أن ندرى:   إن وزير الدفاع كاسپار واينبريجر يقول… ومكوناته

يعتقد  ’أوالف هاكانسون فتقول -مث تتحدث عن بعض أشهر القراصنة مثل األملاىن ريشارد موللر والسويدى سڤني
، من بينهما ختطيطات كاملة ملشروع ألشباه  نان وحدمها ىف نقله يكاىف ثالثني بليونا من الدوالراتأن قيمة ما جنح االث

  ؟ هل تقارن هذا بأى عملية سرقة أخرى ىف تاريخ اجملرة:  عزيزى القارئ‘ … املواصالت
بالطرق املشروعة  (تفرض قيودا متزايدة على تصدير التقنية  ١٩٨١والواقع أن الواليات املتحدة راحت منذ عام 

:  ، تشتمل على شقني وهى خطة مجركية ضخمة تكلفت عشرات املاليني.  ‘ اخلروج:  العملية ’، فيما مسى بـ  ) طبعا
.  ، الثاىن وهو األهم الرقابة على تعاقدات الشركات األمريكية ىف هذا الصدد األول مضاعفة الرسوم على تصدير التقنية

، كان  ، منها اخلرفيات اجلديدة وبرامج حواسبية معقدة  طلبا لتصدير التقنية ٨٠و ، رفض حن ١٩٨٥وحىت آخر عام 
إن هذا تسبب ىف أن رفع السوڤييت ميزانية :  يصرح خبروجها من قبل وتقول النيوزوييك ىف نفس العدد املشار إليه

احلقيقة .  ‘ بليون دوالر ١٣ىل حنو ، إن مل يصل الرقم ىف تقديرات أخرى إ  بليون دوالر على األقل ٦األحباث مبا يوازى 
ا  ، ليست هى قراصنة التقنية الوحيدين ، جتاهلت أن الدول الشرقية ، متأثرة بأجواء عصر رجيان أن اجمللة ، كما أظهر

.  فاسرائيل صنعت طائرة الكافري بالسطو على تصميمات املرياچ من مصانعها السويسرية.  ىف ذلك التحقيق الصحفى
، أى   ، أنشأت مراكز علمية متخصصة ىف أصول اهلندسة العكسية ، وعامة كل الدول احلديثة التصنيع نوبيةوكوريا اجل

والياپان نفسها كما ذكرنا سرقت الكثري من تقنية السيارات .  كيفية نقل التقنية لآلخرين وتنميتها وإعادة إنتاجها
ا األس واإلليكرتونيات من أمريكا أو غريها بل أن الواليات .  ، والرائد األول فيه  تاذ األكرب ىف هذا اجملال، ناهيك عن أ
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حني فرضت عقوبات  ١٩٨٨، األمر الذى انفضح أحد أمثلته ىف سبتمرب  املتحدة نفسها تعد أحد لصوص التقنية
، فأفصح الرئيس صدام حسني عن السبب   اقتصادية ضد العراق حبجة استخدامه لألسلحة الكيميائية ضد األكراد

مقابل مدافع ‘  ٧٢تى  ’، فاذا به رفض العراق ملساومات أمريكية للحصول على تصميمات الدبابة السوڤييتية  حلقيقىا
  ! ثقيلة

، والذى ميكن  ، ذلك احلجم اهلائل لالنفاق على البحوث العلمية هو فقط ١٩٨٥إن ما كشفت عنه أحداث 
ترتابط مع حقيقة التغري السريع والذى جيعل  –الث للبحث العلمى أو القانون الث.  لكن السرقة.  توفريه عن طريق السرقة

والبديهى .  لتخلق واقعا أشد غرابة من كال احلقيقتني منفردتني - القانون األول-من البحث العلمى سر وقوة وثراء األمم 
، ويركز على إرسال  الكم ، يركز على النوعية أكثر منه على جيب دائما أبدا أن يقف وراء كل هذا نظام تعليمى قوىأنه 

، ولدينا أمثلة جيدة كثرية حىت ىف بالد هائلة السكان منخفضة الناتج الداجن  الطالب للغرب رغم تكلفة هذا العالية
، ولب املعاناة ىف بلد كمصر  ، ونقطة االنطالق لكل إصالح ولعل هذا هو لب القصيد.  للفرد كالصني واهلند مثال

جيد إقباال يذكر من الشركات التقنية الكربى على عكس ما )  ولن ىف اجملرى املنظور (ى العامل فلم ، قرر االنفتاح عل مثال
ال –فاالستثمارات .  إخل…، رغم كل ما يقال عن اصالحات ضريبية وتشريعية   نراه مثال ىف الدول اآلسيوية املذكورة

  . تما نظام تعليمى عاىل الكفاءةال تأتى إال من أجل شغيلة رخيصة أنتجها ح -سيما الصناعية منها
، وزير الدفاع األمريكى  ، استقبل الرئيس السوڤييىت أندريه جروميكو ١٩٨٨ىف يوم األربعاء الثالث من أغسطس 

وبعد هذا الغداء استقل .  ، وتناوال غداء وديا ىف مصيف الرئيس ىف بلدته باساندرا بشبه جزيرة القوم فرانك كارلوتشى
، مسجال بذلك سبقا خاصا من   زيارة قاعدة سيباستبول مقر قيادة األسطول السوڤييىت ىف البحر األسودالوزير طائرته ل

ختيل أن يكون هذا األجنىب األول هو الرجل األول ىف .  أن يكون أول أجنىب تطأ قدماه أرض هذه القاعدة:  نوعه
أول أجنىب جيلس إىل مقعد القادفة السوڤييتية بالغة األكثر إثارة ىف األمر أن كارلوتشى أصبح أيضا !  جيش العدو األول

  . ، وهى أكرب وأحدث طائرة سرتاتيچية ميكنها الضرب ىف العمق األمريكى ‘  بالك چاك  ’السرية 
فالواقع أن .  من السذاجة ختيل أن انتهاء احلرب الباردة هو السر وراء هذه املشاهد الىت كانت من قبيل األحالم

التفسري الوحيد املقبول أن ما رآه كارلوتشى ليس .  يسمح لك باجللوس ىف قلب أسراره التقنيةأصدق األصدقاء لن 
م يقدرون .  إن كل ما مت اجنازه فعال ال يصبح بعد من قبيل األسرار.  أسرارا تستحق السرقة أصال وقد ذكرنا من قبل أ

مبعىن آخر إن كلمة السرقة أو .  كتساحا للسوقشهرا تعىن ا  ١٢شهور يساوى فرصة تنافسية عالية و ٦أن التفوق بـ 
السرقة أمر مهم فقط :  ، أصبح هلا مدلول آخر اليوم التجسس الىت كانت تنطبق على كل سالح وكل معلومة عسكرية

ا حىت ألعدائك.   ىف املرحلة الىت تسبق إمتام املنتجات م لن يفلحوا ىف صنعها قبل  بعد هذا إلق  شهور  ٦، وتأكد أ
، تلغى ما عملته أنت نفسك من  ، وهى فرتة كافية جدا لتكون أنت قد صنعت منتجات جديدة متاما عام كاملأو 
ال أمهية له ىف أى جمال آخر .  ، من داخل خمتربات األحباث مبعىن آخر السرقة هى شى مطلوب أو مطلوب فقط.  قبل

، مبجرد االنتهاء من األحباث ودخول طور  له ىف جمال التقنية، وال أمهية تذكر   ) مبا فيها السياسة واحلرب (لدى املقارنة 
  . اإلنتاج والتسويق
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ديها لصحفنا الىت تولول دائما ، حني تكتشف أن مثة هيئات غربية أو اسرائيلية تقوم  كل هذا يقول حقيقة موجزة 
 - كل املعلومات وىف كل اجملاالت-ات تشمل مجع املعلوم‘  اجلاسوسية املعاصرة ’إن :  جبمع املعلومات علنا داخل بالدنا
ا املادة اخلام لقوة وثراء األمم ذا داخل بالدنا أل م يقومون  م بالد متقدمة  ، وكو ،  ، فاألمر داللة واحدة هى أ

فقط جربوا أن جتمعوا املعلومات عنهم وسوف ترون إن .  وإنزعاجنا لألمر له أيضا داللة واحدة هى أننا متخلفون
  ! بالولولة أم بطرق أخرىإنزعجوا 

ا قرار اللجنة .  ١٩٨٨، أثناء دورة سول األوملبية عام  على ذكر السرقة نروى واقعة كان هلا أثرها املدوى ىف حينها إ
والدوى سببه أن چونسون هو أسرع عداء ىف .  التنفيذية للجنة األوملبية بايقاف العداء الكندى بن چونسون مدى احلياة

كان السبب هو تناوله مادة .  التاريخ وصاحب األرقام القياسية لسباق املائة مرت وبعض سباقات أخرى العامل بل وىف
، الذى راح  ومنحت امليدالية املسحوبة منه إىل منافسه األمريكى كارل ليويس الوديع املهذب.  الستانوزولول املنشطة

ا ىف إحدى كنائس سول   . حيتفل 
.   إن چونسون ليس أسرع عداء ىف العامل ألن أرقامه جاءت عن طريق التزوير:  أوال:  ىإىل هنا بدأت الصورة كاآلت

  . ) وهذا ينقض ما يقوله حىت اآلن عن السرقة ىف اجملال العلمى (أن األخالق تكسب دائما :  وثانيا
مبدرب   حني أحاط الصحفيون.  ، جاءت بعض عزله ببضع ساعات لكن املفاجأة احلقيقية ىف قصة بن چونسون

، وراحوا ميطرونه باألسئلة ملعرفة تعليقه على ما حدث ورأيه ىف البطل املعزول هنا جاءت إجابته الصاعقة  كارل لويس
، وكم أنا مشفق عليه ألنه حماط مبثل هذا الطاقم من املدربني واألطباء ممن  إن بن چونسون عداء عظيم ’:  غري املتوقعة

حنن نعطى عداءنا  ’:  ببساطة كان يقصد أن يقول اآلتى!  ‘ ة ىف األوقات املناسبةخيطئون ىف إعطاء اجلرعات املنشط
، فهو  ‘ الشريف ’، وحيث أن چونسون قد فاز ىف السباق املتكافئ  لويس املنشطات متاما مثلما يعطون چونسون

، الذين ال أعرف إىل مىت   هاالفارق هو إنىن أعطى املنشطات حبيث ال يستطيع أولئك األغبياء اكتشاف.   األعظم بالفعل
  . ‘ سوف يصرون على حرمان اإلنسان من االستفادة من املبتكرات املدهشة كالستانوزولول أو غريه

، أو  إن األخالق خسرت وسوف ختسر دائما كل معركة وضعت نفسها فيها ىف مواجهة العلم واملستقبل:  اخلالصة
، إمنا مع  إذن فمعركة األخالق احلقيقية ليست مع العلم.  دائماإن من هنا تأتى األخالق اجلديدة :  مبعىن أصح

ا.  نفسها وعصر حضارة .  ، وتبحث لإلنسان عن أخالقيات جديدة تالئم املستوى التقىن للعصر عليها أن تطور ذا
، وال  اهلدف، األخالقيات الىت تؤمن بسمو  ، يعرف من األخالق فقط تلك األخالقيات العملية متاما اإلنسان ما بعد

، عرفناه أو  ، عملنا به أم عزفنا عنه هذا قانون سارى املفعول شئنا أم أبينا.  تتلفت للتماحيك حول مشروعية الوسائل
، إمنا فقط ألننا نريد أن نظل مدى الدهر  ، واألرجح أننا لسنا أشرارا أو ال أخالقيني حنن نقول هذا.  حىت مل نسمع عنه

  . كوكبالنصف املظلم من هذا ال
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  الفصل الرابع
  خفاء ى ال افعل كل شىء ف:   ٤قانون رقم 

  
مصانع السيارات .  ، وتقع كلها تقريبا حتت سيطرة العصابات املسلحة اآلن أصبحت شوارع ديرتويت بالغة القذارة

مؤسسة األحباث  ’و النشاط الكبري الوحيد ه.  ، وارتفعت نسبة البطالة حلد خميف  العريقة صارت وكرا للجرمية والعقاقري
ا هيئة علمية حمضة.   ‘ السرية ، وهلا تأثري مؤكد على كافة القرارات املصريية  ، لكن هلا دورها احلاسم اقتصاديا ورغم أ

، هذا ألن إدارة املدينة قررت بدء اإلعداد لتنفيذ  ، وتلك املؤسسة حتاول أن جتد حال ملشكلة العنف  للمدينة منذ شهور
هى كما يدل امسها هيئة  (‘  اهلاسا ’، وذلك بتعاون واشراف وكالة  ضخم يستوعب األيدى العاطلة مشروع استثمارى

  . )  مقاربة لوكالة الفضاء الناسا
ومن هناك راح ديك چونز نائب رئيس املؤسسة يشرف بنفسه على مشروع كبري يستهدف إجناز روبوت فائق التدمري 

ىف .  بة هذا الروبوت أمام جمتمع جملس اإلدارة صادفتها بعض املشاكل اجلوهريةلكن جتر .  ويستطيع التعرف على اجملرمني
، بينما الحظ  ، يهمس ىف أذن رئيس املؤسسة الكهل بفكرة جديدة هذه اللحظة يتقدم عضو شاب امسه بوب مورتون

  . احلاضرون أن نائب الرئيس يهرول خلفهما طالبا فرصة أخرى ملشروع الروبوت
، بكافة   ، وهى شحن ذاكرة إنسان قوى البنية افسة عن تأييد الرئيس لفكرة بوب مورتون اجلديدةأسفرت هذه املن

ما يهمنا هنا .  ، مث إطالقه ىف الشوارع بعد ذلك ، مع إلباسه زيا كامال ال خيرتقه الرصاص املعلومات عن عامل اجلرمية
، إمنا طريقة  الىت تكلمنا عنها ىف الباب السابقليس أن فكرة مورتون هى تنويعة ما على اجليل السادس للحواسيب 

، سوف  أنت تعلم أن هناك ثغرة ما.  جهز ابتكارك جيدا وادرسه متاما ’:  تفكري مورتون الىت شرحها بعد قبول مشروعه
  . ‘ عليك أن تأخذ مشروعك وتقف هناك حلظة حدوث تلك الثغرة.  حتدث ىف النظام ىف مكان ما ىف وقت ما

.  ١٩٨٧الذى عرض ىف أمريكا ىف األيام األخرية لعام ‘  الشرطى اآلىل ’أو ‘   روبوكوب ’قصة فيلم  ما سبق كان
املبدأ األول أنه ال مبادئ للبحث .  ، فإنه يعطينا فكرة جيدة عن بعض مبادئ البحث العلمى اليوم وكما هو واضح

وأعتقد .  لعملية والپرامجاتية املطلقة وال شىء آخر، أى ا ، فقط االبتكار العلمى فمحركه الداخلى األوحد هو االبتكار
، أال وهى  لكن مثة صفة مالزمة أخرى للبحث العلمى.  ىف الفصل السابق‘  االنتهازية  ’أننا حتدثنا عن هذا النوع من 

ملبالغة أو ، حىت وإن مزجها ببعض ا ، حتدث عنها الفيلم رامسا حدودها القصوى أو أبعادها احلقيقية اليوم مبدأ السرية
، سوف تصبح بعد قليل هى النشاط االقتصادى رقم  إن املؤسسات السرية الىت تنتشر ىف عاملنا الواقعى حاليا.  التهكم

نعم هكذا بصراحة مرحة لعلها ‘  مؤسسة األحباث السرية ’:  واسم املؤسسة غىن عن الداللة.   ىف البلدان املتقدمة ١
األعجب من هذا أن أحد !   ١٩٦٧توبيس املسماة املطار السرى ىف مصر قبيل هزمية تذكرنا باحلكاية الشهرية حملطة األ

ا حني .  ، يقوم داخلها بأحباثه اخلصوصية بصورة سرية ال تعرف عنه شيئا من األصل أعضاء املؤسسة الصغار مث أ
يوالينا الفيلم بعد ذلك بأخبار املسرية ، و  ، إمنا تضع بني يديه كافة اإلمكانات لتنفيذ حبثه تعرف ماذا كان يفعل ال تعاقبه

، الذى  ، بل وانتقامه من نائب الرئيس ذلك الشخص العاجز تقليدى التفكري  املظفرة لذلك البحث اخلفى وتطبيقاته
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، وأخالقياته اجلديدة الىت ال  يقف ىف وجه الروح احلقيقية للبحث العلمى جبموحه الذى ال يكبح)  رغم كونه عاملا (
  . مها أو يتفهمها أحد بعديكاد يفه

، وهدفها هو على األقل إجهاض حماوالت السرقة الىت حياول   إن السرية هى القانون الرابع للبحث العلمى اليوم
ا ،   وكما ذكرنا من قبل فإن جهود السرقة تكون مؤثرة وخطرية إذا جنحت ىف اخرتاق مرحلة األحباث.  املنافسون القيام 

، فبالتاىل جند أن السرية تكون مطلوبة ألقصى درجة ممكنة ىف تلك املرحلة  ملراحل التاليةوتكون أضعف أثرا ىف ا
  . ، وتصبح ال تستحق ما ينفق عليها ىف املراحل التالية بالذات

:   ىف جمال آخر هو السياسة‘  نصر بال حرب— ١٩٩٩ ’هذان الدرسان يطبقهما ريتشارد نيكسون ىف كتابه 
.  الكونرتا- ، وخاصة بعد كارثة فضيحة إيران الواليات املتحدة جيب أال تدخل ىف عمليات سرية هناك من جيادلون بأن ’

أما .  ‘ ولكن ألنه نفذ بطريقة غري كفء.  إن انفتاح اإلدارة على إيران مل تنته إىل اإلخفاق بسبب أنه كان عملية سرية
، هم الذين ميكن أن يتخيلوا أن مثل  إن اهلواة مبعىن الكلمة ’:  الدرس الثاىن وهو كون السرية أمرا مؤقتا دائما فيقول عنه

)  العلم أو السياسة  (واآلن ال نريد أن جنادل القارئ كثريا ىف أى من اجملالني .  ‘ هذه الصفقات ميكن أن تظل سرا
  . تكون هذه القوانني أشد خطورة وأثرا

اتان األمريكى لصنع القنبلة النووي مث .  ة هو فجر مشروعات البحث العلمى السرية الكبريةميكن اعتبار مشروع ما
لكن الواضح أن التفسري .  تاله إنشاء مؤسسة راند منذ اخلمسينيات اخلاصة باألحباث السرتاتيچية ىف جمال العمليات

ل القوة ، وأن أهداف تلك املشروعات هى حتقيق التفوق ىف جما احملتمل للسرية آنذاك كان هو الطبيعة العسكرية اخلاصة
، وليس جمرد امتالك  لكن اليوم ختتلف مربرات السرية وأصبحت تلك النقطة احملورية ىف السباق هى السوق.  احلربية

  . ، إن مل يكن قد مت اإلمعان فيها واحملصلة الفعلية أن السرية مل تقل.  االبتكار اجلديد وعدم امتالك اآلخرين له
فيه أصبحت السرية العقبة األوىل أمام تقدمه .  املناظر للجيل اخلامس MCCوقد أشرنا من قبل للمشروع األمريكى 

ومع .  فالدوائر البحثية السبع ال تعرف أى منها شيئا إطالقا عما جيرى ىف الست اآلخريات.  ) صدق أو ال تصدق (
بالطبع ليس ألن .  وليهتقدم األحباث ال بد من حتديد ماذا يرسل وماذا ال يرسل للشركات العشرين أصحاب املشروع ومم

، وهى  ، بل من أجل إخراج نتائج البحث على هيئة تقنية مصنعة صاحب املال من حقه أن يعلم فيم مت إنفاق ماله
  . الشىء املهم للشركات بطبيعة احلال

ا بح قريبا ، وغالبا ما ستص ، هلا علمها وفنها ىف نفس الوقت واليوم أصبحت السرية العامة براعة تقنية ىف حد ذا
والتفتيت كما رأينا للتو هو أحد أهم مبادئ .  ، ورمبا تصبح ختصصا بأكمله أحد املقررات املعروفة ىف كليات اهلندسة

، فقد تنحصر مهمته ىف  بل أن الشخص املهيمن قد ال يكون له احلق بالضرورة ىف االطالع على كل شىء.   هذا العلم
ليها من خالل احلصول على إجابة بنعم أو ال على أسئلة حمددة سلفا بواسطة معرفة ما هى النتائج الىت مت التوصل ا

، يراجع فيها املختص  أما تقييم التفاصيل فقد يعهد به ىف هيئة مهام جزئية حمددة.  خرباء السرية وليس له أن يتجاوزها
  . ، ويعيد توصية الباحثني مبا يرى وهكذا ما مت إجنازه ىف ضوء اهلدف اجلزئى احملدد
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والتقنية اخلاصة بالسرية تبدأ ىف اإلجراءات اآللية للتحقق من الشخصيات ومنع الدخول واخلروج دون اثبات بصمات 
ومن التقنيات املعروفة أساليب حفظ املعلومات )  بصمة الصوت تطبيق معروف ىف هذا اجملال (معينة تتعرف عليها اآللة 

  . إىل آخر طرق أمن املعلومات… التعديل اال للمختصنيداخل احلواسيب بطريقة ال تسمح باالطالع أو 
، وضمان عدم تعرضهم إلغواءات أو  وأحد مهام السرية هو بطبيعة احلال التحقق الدائم من إخالص أولئك الباحثني

ائيا عن العامل اخلارجى طوال فرتة البحث.  لضغوط خارجية فرتة ، ورمبا بعدها  وقد حيتاج األمر أحيانا لعزل البعض 
  .  معينة

واملصريون مثال لديهم مرارة خاصة جتاه هذا األمر من كثرة ما قرأوا أمساء .  اجلانب اآلخر هلذا هو مهمة محاية العلماء
ا واقعا أو أساطري حاكتها پارانويات نظرية املؤامرة  علمائهم ىف صفحات احلوادث واحلماية جزء .  ، بغض النظر عن كو

ا قدمالسرية املت‘   علم  ’من  فقد أصبح القتل سالحا معتمدا ومعروفا ىف جمال البحث .  ، هلا بالطبع أصوهلا وإجراءا
وال تواجه الدول .  إفساد خطط املنافسني ال أكثر وال أقل)  خاصة ىف حالة عدم إمكان السرقة  (العلمى هدفه األساس 

ا ىف تطبيق تلك األصول العلمي لكن ىف نفس الوقت هناك دولة متخلفة جنحت ىف .  ةاملتقدمة هذه املشكلة كثريا ملهار
تلك هى .  ، وىف جمال البحث العلمى على حنو عام بأصوله وقوانينه احلديثة تقدمي مثال مبهر ىف هذا الصدد باألخص

ة الىت يتم كان عليه أوال معرفة الكيفي.  ، أو بصياغة أدق قصة عامل امسه عبد القادر خان قصة القنبلة النووية الپاكستانية
،  بشركة هولندية تعمل ىف جمال األحباث النووية ١٩٧٦فالتحق ىف .   ا إجراء اليورانيوم وختصيبه وكيفية إنتاج الپلوتونيوم

، واستمر على هذا احلال ملدة ثالث سنوات  ، بل كموظف بسيط هادئ متزوج من هولندية ال بصفته عاملا پاكستانيا
ايتها بعد هذا وزع الشغل داخل پاكستان على مراكز عمل .  بعد أن قام باملهمة املطلوبة ، لكن انكشف أمره ىف 
واملعروف عن املفاعل .  ‘ حىت ال نضع البيض ىف سلة واحدة ’:  ، على األقل حسب قوله متعددة كلها سرى للغاية

، أو على  حصني ضد غزو أى دولةالپاكستاىن الرئيس واملسمى بامسه والواقع بالقرب من إسالم أباد أنه موقع بالغ الت
، رغم املقابالت  واليوم يعيش عبد القادر خان ىف مكان ما ىف پاكستان ال يعرفه أحد.  األقل هذا ما يقوله الپاكستانيون

ا والذى كشف فيه .  ١٩٨٨، ومن أشهرها حديثه مع األوبزيرڤر عام   الصحفية الىت ميكن أن يسمح لبعض الصحفيني 
  . ثرية من قصتهعن األجزاء امل

على أن ملوضوع سرية لألحباث وجه آخر خمتلف متاما غري محاية الشغل من سرقة املنافسني ألسراره أو إفسادهم إياه 
، أى من شعبك الذى تريد من خالل  ذلك هو ضرورة أن حتمى شغلك ممن تعمله من أجلهم.  بطريقة أو بأخرى

  . هأحباثك السرية زيادة صادراته وقوته ورفاهيت
األوىل هى املؤسسة .  ، تتخذان موقفان حمافظا للغاية جتاه البحث العلمى ىف كل بلد توجد مؤسستان على األقل

فرجال الدين احملافظون .  والبديهى أنه من املستحيل الشغل وأولئك يعلمون ماذا تفعل.  الدينية والثانية هى الپرملان
م األوصياء على مال الشعب، والپرملانيون سيتشد سيحرضون كل الشعب ضدك م األوصياء  قون بأ ، إن مل يثبتوا أ

  .  ، كما رأينا ىف قصة الپرملان األوروپى مع اهلندسة الچيينية  على اإلنسان نفسه
وعامة .  ، هو احلاجة ملال الشعب النفاقه على البحث العلمى ، عدا شىء واحد  كل هذه املشاكل حتلها السرية

، حبكم أن تلك املؤسسات أصبحت أقرب إلدراك خطورة املوقف من   ة ىف البلدان املتقدمةفهذه املشكلة أقل حد



١١٩  

ا ىف البالد املتخلفة وكثريا ما ترى اخلالفات وقد احتدمت بني الرئيس األمريكى والكوجنرس حول متويل األحباث .   نظري
، مثل مشاريع الفضاء املتعاقبة أو  شروعات تلكامل (، لكنها عادة ما تسفر ىف النهاية عن املوافقة  العسكرية اجلديدة

، تؤدى ىف النهاية لتطبيقات مدنية  ، تتكون عادة من أحباث علمية متنوعة األحباث اجلرثومية أو برنامج حروب النجوم
د ىف أح–أما ىف فرنسا فقد رأينا .  ) ، وليست جمرد أحباث عسكرية حمضة  ، لذا متثل عماد البحث العلمى ككل متعددة

، وكان لألحزاب السياسية املتعارضة  منوذجا آخرا لتفتح نظرة الرأى العام جتاه البحث العلمى - الفصول املبكرة للكتاب
م الضطالع الدولة  دور مهم ىف حتقيق ذلك   . مبهمة البحث العلمى)  أى مال الشعب (، من خالل دعو

، أو من إقناع الشركات اخلصوصية بإجراء  ال الشعبلكن لنفرتض اآلن أنك دبرت االعتمادات الكافية سواء من م
، فستواجهك حتما مشكلة اإلعالن عنه  ، وأجنزت فعال مشروعك ىف اخلفاء كما رجال العصابات أحباث سرية معينة

سواء أردت أن تعلن عن .   لكن ىف عصر وسائط االتصال احلديثة لن تستعصى مشكلة كهذه على احلل.  للمرة األوىل
، أو أردت اإلعالن عن نتائج مشروع انتهى بالكامل وال يعرف أحد شيئا عن وجوده  روعك السرى قبل بدايتهعنوان مش

تدعو له العلماء من خمتلف العامل حبكم  -ال مؤمترا صحفيا-، فالطريق املضمون هو أن تنظم مؤمترا علميا  أصال
، وهم أناس تضمن عادة تفهمهم   كات التليڤزيون، كذا صحفىي األقسام العلمية ىف الصحف واجملالت وشب  اهتمامهم

م وحبهم للعلم والتقنية ، تثق ىف  ال بأس أيضا إن دعوت مفكرين أو كتابا أو شخصيات عامة مؤثرة إعالميا.  واستنار
واالنبهار .  ، ومنبهر به بعد هذا سيحدث دوى إعالمى عاملى مرحب ومؤيد ملشروعك.  إحنيازها للتقدم العلمى

بعد هذا .  ، إن مل ينبهروا هم أيضا  ، وستلجم ألسنة املؤسسات احملافظة سرعان ما ستسرى ىف أوساط العامة ، عدوى
ا قانون ماكس پالنك اذهب لتنام مسرتح البال إن احلقيقة العلمية ال تنتصر باقتناع  ’:  ، فبقية املهام سيقومون 
ىف الصباح التاىل .   ‘ ىف النهاية وينشأ جيل جديد تعود تلقائيا عليها، إمنا ألن أولئك ميوتون  معارضيها بأن يبصروا النور

  ! ابدأ التفكري ىف مشروعك السرى اجلديد
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  خامس الفصل ال

  الياپان كنموذج تطبيقى
  

إن اآلالت الىت تستطيع تكبري قدرة املعرفة باملقارنة بالقدرات   ’:  ‘ اجليل اخلامس ’يقول املؤلفان األمريكيان لكتاب 
باإلجنليزية تعىن ىف نفس  powerوكلمة قدرة ‘  قدرة  ’، تستطيع تكبري كل األبعاد احملتملة لكلمة   املعرفية لإلنسان

، لذا يفردون ىف ثلث الكتاب األخري فصال باسم  ، واملؤلفان يعنيان هذا بالطبع ، السلطة والنفوذ واجلاه والثراء الوقت
  . ‘  ؟  ملاذا يفعل الياپانيون كل هذا ’

فالياپان بلد .  على أن اإلجابة على هذا السؤال قد يكون هلا جذور جغرافية وتارخيية مل يتعرض هلا الكتاب املذكور
، زائد عدد كبري من اجلزر  ، وثالث جزر متوسطة هى هوكايدو وشيكوكو وكيوشو يتكون من جزيرة كربى امسها هونشو

، ومتاثل  ، وهى تزيد قليال عن ثلث مساحة مصر ف كيلومرتا مربعاأل ٣٧٠مساحة الياپان الكلية تبلغ .  صغرية احلجم
  . من مساحة االحتاد السوڤييىت ٠/٠ ١,٥من مساحة الواليات املتحدة األمريكية أو  ٠/٠ ٤حواىل 

ا شديدة االحندار ، ومن مث فان املساحة الصاحلة للزراعة فيه ال  أغلب مساحة الياپان جبال بركانية فضال عن كو
واملوارد املعدنية والطبيعية ىف الياپان .  ، بل أن هذه األرض نفسها ضعيفة اخلصوبة  من املساحة الكلية ٠/٠ ١٥اوز تتج

ا ىف جمال  هى أيضا شديدة الضآلة وتكاد تنحصر ىف الثروة السمكية ، وىف الفحم الذى ال يغطى أكثر من ربع احتياجا
  . اخلارج، وتضطر السترياد الباقى كپرتول من   الطاقة

اية احلرب العاملية الثانية ، كانت دائما البلد األقوى بني  رغم هذا فالياپان عرب عصور اإلقطاع والصناعة وحىت 
ا األوسع مساحة وسكانا وثراء وحيمع .  ، مبا فيه غزوها املتكرر للصني ، بل كانت غالبا ما حتتل البالد اجملاورة جريا

وال يوجد مثل هذا التجانس .  ظاهرة على أن الشعب الياپاىن يتميز بتجانس ثقاىف فائقاملؤرخون لدى تفسريهم هلذه ال
ذا احلجم    .  ) رمبا عدا مجهوريات مشال الصني (ىف شعب 

ىف اليوم الثاىن من شهر .  أن جيود التاريخ مبثله -إن مل يكن من املستحيل-ىف تاريخ الياپان مشهد درامى من النادر 
وىف مساء نفس اليوم كان الشعب .  علن اإلمرباطور هريوهيتو استسالم الياپان بال قيد أو شرط، أ ١٩٤٥سبتمرب 

الياپاىن شبابا وفتيات يستقبلون جنود قوات الچنرال ماكارتر بالرتحاب والزهور ويتبادلون معهم األخناب ىف شوارع 
ذه الصورة، بل وحت ال بد أن مثة قوة خفية الىت توحد شعبا كهذا.   وحانات طوكيو ،  ول أفكاره وعواطفه بني يوم وليلة 

، إن مل نقل  ، إىل أقصى درجات املوضوعية والتسامح ونسيان املاضى  من أقصى درجات اإلنفعالية والعزة والكرامة
، أو ذلك   ترى هل التفسري هو أنه شعب يعيش ىف رعب دائم من بركان آزاما!  طمس ما يسمى باهلوية القومية نفسها

، ختلق   ، وأن هذا جعل له طبيعة نفسية خاصة ، أو إعصار التايفوون احللزوىن كل سنة لزال الشامل كل ستني عاماالز 
،  ، ومن مث يوحدهم ىف مواجهة حتديات احلاضر واملستقبل  ارتباطا اجتماعيا غريبا يوحدهم ضد الطبيعة وضد الفناء

  ! ؟ وهذا أضعف املتوقع
  !  ، إمنا بتلك املرونة املذهلة ىف التحول يتعلق بالتوحد لكن املوضوع ال.  ، ممكن نعم
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، حياول   ، أى بعد إنسحاب القوات األمريكية حياول أدوين رايشاور سفري الواليات املتحدة ىف الياپان ىف الستينيات
فهم ىف نظره  . توحد الياپانيني ومجودهم:  ، أن مييز ما بني شيئني  ١٩٧٦الذى أصدره عام ‘  الياپانيون  ’ىف كتابة 

، ولكن ذلك ال يعىن باملرة أنه شعب جامد  ، بل وشعب سهل القيادة للغاية  شعب موحد الضمري واألهداف والثقافة
، يبحث عن اجلديد  فهو منذ األزل شعب عاىل الثقافة.  ، بل بعكس كل هذا بالضبط  أو غارق ىف املاضى أو جاهل

مبعىن .  أنه يتفهم اإلنسان األجنىب ويتعلم منه وحياول إظهار ذلك أمامه، ويتباهى كل ياپاىن ب  ، وحيب التطور دائما
ا كل الياپانيني ، هى الولع بالتطور وهى جزء من ثقافته املوحدة لذا كان مدهشا أن  موجز إن الصفات الىت يتصف 

حة اليوم التاىل مباشرة يسأهلم ، الذى رمبا راح من صبي األمريكيون أنفسهم حمل ترحيب الشعب الياپاىن‘  الغزاة ’جيد من 
، بل وترك  ، ويشرتكان سويا ىف وضع اخلطط وتنفيذها ، واعادة البناء بعد احلرب عن أفكارهم ىف حتديث الياپان

، وكأن  ، وهو دستور مل يعدل قط إىل اليوم للچنرال ماكآرثر نفسه مهمة كتابة الدستور اجلديد للياپان خبط يده
احليدة والعقالنية والتجرد إن هذه :  ببساطة!  صال احلصول على حق تعديل دستورهم بأنفسهمالياپانيني يستنكفون أ
، أكثر مما تذكرنا بسمات إنسانية  ، تذكرنا باآلالت الذكية الىت يسبق الياپانيون العامل ىف صنعها  التام من العواطف

  ! ربط بني األمرين من زوايا مثرية قد ال يتوقعها أحدورمبا يأتى هواة النظريات االجتماعية املغرقة بأحباث ت.  تقليدية
، حققت مضاعفة  بعد احلرب بدأت الياپان برناجما قويا للبناء الصناعى واالقتصادى أسفر عن معدالت منو خيالية

ءا ، ويعيش حياة استهالكية مرفهة بد وبدأ الشعب يشعر باالزدهار االقتصادى.  سنوات ٧الناتج الداجن اإلمجاىل كل 
ومما عزز هذا متاما الزيادة السكانية السنوية الىت ال .  ، ويستمتع جيدا بوقت فراغه لينفق فيه فائض دخله من الستينيات

منذ .  ، وبسبب تغاضى الدولة عن تطبيق قوانني منع االجهاض بسبب عدم وجود أية حماذير دينية ٠/٠ ١تزيد عن 
، وكان أشهرها ىف الستينيات كامريات  تغزو أسواق العامل‘  األرخص ‘و‘   األجود ’ذلك الوقت راحت السلع الياپانية 

، فقد وصل  ١٩٨٨عدد فرباير ‘  نيوزوييك ’وحسب جملة .  التصوير وأجهزة الراديو والتليڤزيون وسيارات الركوب
 ١٩٨٧عام وىف يوم ما خالل .  ألف دوالر ١٣إىل حنو  ١٩٨٦نصيب الفرد من الناتج الداجن اإلمجاىل ىف عام 
اية ذلك العام  انقلبت األحوال لتصبح الياپان أغىن دولة ىف العامل تريليون  ٤٣,٧، إذ أصبحت أصوهلا الوطنية ىف 

طبقا ملا أعلنته وكالة التخطيط االقتصادى الياپانية وبثته  (للواليات املتحدة الىت احتلت املركز الثاىن  ٣٦,٢دوالر مقابل 
  . ) ١٩٨٩ وكاالت األنباء ىف أغسطس

، ومها ميثالن حجر الزاوية بالنسبة للمنتجات الياپانية  قبل عدة سطور وضعنا كلمتني بني أقواس مها األجود واألرخص
الىت تعيد إنتاج السلع الغربية بعد إضافة هاتني الصفتني هلا ومفهوم أن هذا هو سر الطفرة االقتصادية الىت حققتها ما بني 

ويقوالن .  ال تعجبهما تلك الكلمتني‘  اجليل اخلامس ’لكن فاجيينباوم وزميلته مؤلفى كتاب .  اخلمسينيات والثمانينيات
لقد جتاوزت الياپان املرحلة الىت ‘  املختلف ’، بل هو  هذه املرة‘  األجود واألرخص ’صراحة إن اجليل اخلامس ليس 

، مرحلة حتول عصا القيادة العلمية للعامل  ديدة، إىل مرحلة ج إخل…ميكن أن توصف بالشغل اجلاد والتنمية السريعة 
يقول ‘  ؟ ملاذا يصنع الياپانيون كل هذا ’وىف فصل .  ، واجليل اخلامس للحواسيب هو أحد رموز هذا وليس أكثر إليهم

ا لغتهم والىت مسيت  ’:  الكتاب املذكور بالكتابة مث إن العامل كان خمتلفا جدا قبل أن خيرتع الناس الطريقة الىت يسجلون 
، بفضل  تغري العامل من جديد حني أمكن توزيع هذه الكتابة على نطاق واسع وإىل مناطق بعيدة وبأسعار رخيصة
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، والذى متثله اآلالت  واألفضل أن نقول التضخيم للقوى العقلية لإلنسان-إن التكبري الكمى .  الصحافة املطبوعة
لكن الياپانيون حاولوا بالفعل ختيل هذا .  ة اإلنسان يصعب عليه ختيلهيكاد يطل علينا بتغيري كيفى ىف حيا - الذكية
  . ‘  العامل

، حماطة باحرتام  هذا بالفعل مواصفات ومهمة القائد والرائد العلمى الذى جنحت الياپان أن تصل إليه وأن تضطلع به
عرب عنه أحد مسئوىل وزارة التجارة الدولية أما الوجه االقتصادى هلذه املهمة فقد .  ، وأحيانا حسدها وتبجيل الدنيا كلها

، ويهمنا أن يكون للتقنية الياپانية  أن لدينا موارد حمددة ’:  ، ىف حديث مع صحفى أمريكى ىف الياپان MITIوالصناعة 
ا الطعام والبرتول والفحم السبق عامليا ،  نبيةلقد كنا حىت اآلن نالحق التقنية األج.   ، حىت يكون لدينا نقود نشرتى 

، فستواجهنا حتما مشكلة البقاء   واذا مل نفعل هذا.  ىف جمال احلواسيب ، سنصبح روادا للثورة الثانية  لكننا ىف هذه املرة
  . ‘ على قيد احلياة

م ىف  منظورا ياپانيا آخر للجيل اخلامس‘  اجليل اخلامس ’أيضا ينقل مؤلفا  ، يرى فيه جمرد امتداد طبيعى إلجنازا
أوكا من جامعة -يقول الپروفيسور توهرو موتو.  تنمية كفاءة العقل البشرى:  ، بنقله جملال آخر ة اليد العاملةجمال كفاء

الياپان بلد تعوزه األرض  ’:  ١٩٨١، وأول من أعلن رمسيا عن مولد مشروع اجليل اخلامس ىف مؤمتر أكتوبر  طوكيو
، ومن املفروض أن نستغل هذه املزايا ىف أن جنعل   ملنضبطة عالية النوعية، لكن لديه القوة العاملة املتعلمة ا وتعوزه املوارد

ا   . ‘ ، موردا يناظر بالضبط الطعام والطاقة من املعلومات ذا
هى الىت :   أو مبعىن أصح.   ، تسود أنت العامل  دع مصانعك تنتج املستقبل:  ، لقد أدركت الياپان الدرس ببساطة

  . ، وبكل الدرامية املمكنة سبق لنا أن تعلمناه، كما مل ي علمتنا هذا الدرس
من الطبيعى أن التحدى الياپاىن للعامل ىف الصناعة التقليدية أو الصناعات اإلليكرتونية احلديثة أو ىف تقنية املعرفة 

د الذى ال لكن الزلزال كان مؤملا ىف البل.  ، ىف كل مكان ، كان أضخم من أن مير دون أن حيدث زالزل مدوية املستقبلية
وىف .  كما يتفق اجلميع‘  القرن األمريكى ’زال يعترب نفسه القوة األكرب ىف العامل حبكم كونه صاحب القرن العشرين 

من بعده .  ، هو رد الفعل األمريكى املبكر الذى أشرنا كثريا اليه‘  اجليل اخلامس ’، كان كتاب   جمال احلواسيب احملدد
  . جملاراة التحدى الياپاىنكالرد العملى   MCCجاء مشروع 

ا العسكرية -وهذه مسة أخرى للعصر-أغرب ما ىف األمر  ، بل العكس  أن اخلوف من الياپان ال يأتى من تزايد قو
إن عدد النيوزوييك .  من ناجتها القومى ٠/٠فاملرعب ىف الياپان أن انفاقها العسكرى هو صفر .   بالضبط هو الصحيح

ويشمل ملفا  .   ‘ ؟  هل أمريكا تضمحل—القرن الباسيفى  ’:  مل على غالفه العنوان اآلتىاملذكور قبل قليل كان حي
كوريا  (حديثة التصنيع ‘  النمور األربعة ’، يتعرض ملالمح القوة للياپان والصني و ١٦كبريا متعدد املواد من صفحة 

، باملقارنة مبا  ى مل يعد هو مقياس القدرةويتضح أن اإلنفاق العسكر .  ) هونج كونج –سنجافورة  –تايوان  –اجلنوبية 
هل  ’وتأتى ذروة امللف ىف مقال رئيس مكتب اجمللة ىف واشينجتون بعنوان .  إخل…حققوه من معدالت منو وتصدير 

، مث يقرتح االنفتاح الكامل حال  ، إذ يعرض مظاهر التفوق الذى حققته تلك البالد من فرتة قصرية  ‘ ؟  أمريكا تضمحل
،  ، ومن هنا جيب أن نسارع ببناء حوائط احلماية االقتصادية من املنتجات األصلية  املنافسة مرعبة حقا ’:  أمريكاالنقاذ 

تذكروا أن :  ، لكن الرأى األكثر حكمة يقول ، وأن نرتاجع إىل داخل احلصن األمريكى وأن نطرد املهاجرين اجلدد
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،  يضرب أمثلة على تدهور االقتصاد اإلسپاىن ىف القرن السادس عشر مث.  ‘ اجملتمع املفتوح اعتاد التغيري بل يرحب به
.   ، وبتدهور االقتصاد الربيطاىن ىف القرن املاضى بشبب قصر نظر األرستقراطية ىف اجملال التجارى بسبب اضطهاد اليهود

ذى سيمكنه من مواجهة ال -الدم اجلديد لالقتصاد حسب تعبريه-ويدعو لفتح كافة األبواب أمام املهاجرين اآلسيوين 
لكن .  ، ومل ولن يبقى العامل على حال واحد أبدا حقا لقد وىل القرن األمريكى ’:  وأخريا ينهى مقاله.  الغزو اآلسيوى

،  ، ال يصبح املستقبل قدرا حمددا سلفا ىف بلد خيتار رؤساءه ومنط حياته.  إضمحالل أمريكا ليس قدرا ال ميكن حتاشيه
  .  ‘ رإمنا مسألة اختيا

م  رغم هذا فاالنطباع الرئيس من كل صفحة من ملف نيوزويك وتأكيدا فإن .  ‘ مرتبكون ’و‘  حزاىن ’، هو أ
فقط هناك اقرتاح واحد ملواجهة .  ، وأغلبها من قبيل بث احلماس وليس إال حلول املقال املذكور ال حتمل أى تفاؤل

ختيل أن األمريكيني ينصحون .  ‘ ن نكف عن شراء أكثر مما ننتجأ ’:  ، ومن مث هو األكثر إيالما التحدى الباسيفى
ذا هذه األيام   !  ؟ ، فما هو موقف الدول الفقرية إذن  أنفسهم 



١٢٤ 

  
  
  مة خات

  ؟  ن حن بفاعلي ماذا ن
  

هذا أفضى بنا إىل .  ، أو اإلنسان ىف عصر اآللة الذكية  اإلنسان املوضوع األساس هلذا الكتاب هو حضارة ما بعد
يث ىف الباب الرابع عن مشروع مستقبلى ضخم هو صنع جيل سادس للحواسيب ينكسر به احلاجز املادى بني احلد

،   ، هلا هذا اهلدف العام الرئيس وقلنا إن الشروع ىف إجناز هذه الفكرة يتطلب سلسلة أحباث تطبيقية.  اإلنسان واآللة
وىف .   ث من إمكانة إخراج تطبيقات حمددة ىف كل مرحلةوتتحدد حتته األهداف املرحلية بناء عما يلوح ىف أفق البح

  . الباب األخري تركنا هذا السياق العام للكتاب لندخل موضوع آخر وهو طريق األمم للقوة والثراء
، مجع أو  هذا يتطلب كما رأينا.  إنتاج املستقبل:  هذا الباب دلنا على أن الطريق املؤدى لذلك هو بكلمة واحدة

ا ، الالزمة لتنفيذ املهام املوحدة للبحث العلمى العلمية تكوين الصفوة ، وإتقان  ، وإتقان صناعة البحث ىف حد ذا
، وكذا إتقان أساليب وقواعد السرية التامة ومحاية املعلومات  احلصول على املعلومات ىف اخلارج بكل الطرق املمكنة

ماهية املنتج الذى سيكون أكثر رواجا )  يون ىف اجليل اخلامسكما فعل الياپان (‘  ختيل ’وذلك يتطلب أيضا .  واألفراد
مث البدء ىف رصد التمويل الالزم والشغل ىف قمة اجلدية والسرية ألداء .  وأمهية عامليا ىف العقد بعد القادم على أقل تقدير

ء صفوة صناعية مصغرة على ، من مث ال بد من تنمية أو إنشا والطبيعى أن األحباث ال تنجز لتباع للدول األخرى.  هذا
، تكون مهمتها تصنيع ذلك املنتج املستقبلى الذى أجنزته األحباث بدون ذلك التساهل التقليدى ملصانعنا  مستوى عاىل

  .  فيما يتعلق باجلودة أو بأمهية الزمن
.   احدة مستحيلة، لكننا مل نقل أن من بينها مهمة و   ، مهام بالغة املشقة كل ما ىف ذلك هو بالنسبة لبلد متخلف

، ومن مث ال معىن للتذرع بالتخلف التقىن العام أو  ، املطلوب هو صفوة مبواصفات حمددة فبالنسبة لطبيعة الشغل نفسه
، عدمي اجلدوى  التعليم الذى ميكن إصالحه بإحالل نظرة صفووية متعالية حمل التعليم احلاىل اجملاىن للجميعحىت بتخلف 

، فاالعتمادات الىت ميكنها أن تنقلنا ملصاف الدول املتقدمة إذا ما انفقت على البحث  يلوبالنسبة للتمو .  للجميع
، ال تكاد تعىن شيئا ملموسا ىف مستوى معيشة الفرد داخل تلك الكثافة السكانية العالية املنهكة  العلمى بصورة جيدة

أو .  شرتى السمكة أم نشرتى سنارة الصيدهل ن:   ، إننا أمام اختيار حمدد مبعىن آخر.  اقتصاديا وعلى حنو دائم
، أو أن املسألة كلها هى مسألة اختبار للعزمية ال  باألحرى اختيار بني النظرة القصرية الساذجة والنظرة البعيدة الذكية

  . أكثر وال أقل
التقنية املتقدمة  - ادإن أر -، وكذا يستورد  بعضنا تعوزه لقمة العيش فيستوردها:  ووطننا العرىب مير اليوم مبأزق كبري

.   ، وىف كل األحوال تزيد حاجته للنقد األجنىب ويتدهور ميزان مدفوعاته واقتصاده ككل ويغرق ىف الديون بأسعار باهظة
، لكن العامل إنفض عنه اليوم وتركه  وبعضنا اآلخر وهبته السماء أمواال طائلة حني تكالب العامل على شراء ثورته البرتولية
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، وأقله تنموى  ، بينما الثروة املالية الىت جتمعت راحت تتآكل تدرجييا ىف أنفاق أغلبه استهالكى موارد جديدةتقريبا بال 
  . بال أهداف كبرية

، تتكامل فيما بينها لتتبىن  ، وإن جنحنا ىف توظيف ما منلكه من قدرات مالية وعلمية إال أن الفرصة ال تزال ساحنة
ما قد يكون سلعة سرتاتيچية  -وهذا أكثر أمهية-، ولتتبىن  االت املختلفة على حنو عامعمليات البحث والتنمية ىف اجمل

، وهى بلد حمدود املوارد  ، ورأينا كما فعلت الياپان للعامل مع مطلع القرن أو ىف عقده الثاىن وهذا الطموح ليس معجزا
ملستقبلى الكبري للجيل اخلامس للحواسيب والذى ، أو ىف الشروع ا سواء ىف جمال تنمية جماالت صناعية متعددة.  متاما

ا تكلف به الشركات منذ عام  !  ، وكان تكليفها حمددا واضحا صنع حاسوب التسعينيات  ١٩٧٨راحت إحدى وزارا
أجلنا عن عمد ذكر حجم التكلفة االمجالية ملشروع اجليل اخلامس كطريات زائد تنمية الصالئد احلواسبية كى نذكره وقد 

أم على البحوث والتنمية ىف مثانني يوما .  ىب.  ، أى ما يوازى إنفاق شركة مثل آى مليون دوالر ٤٥٠:  يصاهنا خص
  . فقط

، ال يتطلب من املال قدر ما  خلق حضارة تتجاوز التاريخ اإلنساىن كلههكذا نتعلم من مشروع اجليل اخلامس أن 
ا   خجل أوال على الشركات أن متول نصف املشروع، الىت عرضت ىف عزمية تلك الوزارة . يتطلب من العزمية ، فاذا 

، الذين صاروا أحد أساطري  ، مدير املشروع ومربجمه وعزمية دكتور فوتشى والساموراى األربعني.  تقنعها ان متوله بالكامل
.  يدهم والسري على خطاهم، ، فراح كل الكبار حياولون تقل القرن وكل قرن هؤالء قالوا للعامل أمجع إن القضية هى العزمية

وما قلناه عن فكرة جيل سادس ال تعدو مثاال ملا يتوقع أن يكون عليه العامل .   هذا هو اخليار الذى علينا االستجابة له
ذه الطريقة بعد عقدين من السنني ، مث نقرر أن   ، وأن ال نكف عن هذا النوع من التخيل  ، وأن علينا أن نفكر دائما 

  . ، بالثراء والقوة واملكانة الالئقة  ، إن أجدنا تنفيذه ، وهذا سيعود قطعا علينا قةحنيله إىل حقي
، عصب  ، للنهوض بصناعة البحث العلمى ، سنحاول تقدمي بعض االقرتاحات احملددة وفيما تبقى لنا من السطور

  . ، ىف بالدنا التقدم واختياره املصريى
، تعفى  ، تشجع إنشاء هيئات خصوصية للبحث ال البحث العلمىمطلوب أوال قوانني جديدة لالستثمار ىف جم

، لتحقيق املشروعات   ومطلوب اتفاقيات على نطاق اجلامعة العربية فرادى أو جمتمعة.  متاما من كافة أنواع الضرائب
،  الدولة وعلينا أن ننشئ هيئة عليا للبحث العلمى ىف كل مكان بواسطة رئيس.  األكثر سرتاتيچية أو حاجة للتمويل

ا ستحل حمله يكون مفهوما أن أمهيتها السرتاتيچية تعادل أو تفوق أمهية جملس األمن القومى ىف الدولة ،  ، إن مل نقل أ
وعلى هذه اهليئة العليا أن تقود جمموعة من .  حبكم أن البحوث والتنمية هى قلب األمن القومى ألى بلد متقدم اليوم

، مع شركات القطاعني العام  وذلك للتعامل باملشاركة أو التوجيه.  من كافة قيود اليريوقراطيةاهليئات التنفيذية املتحررة 
  . ، والتنسيق بني خمتلف اجلهود واخلصوصى ىف الدولة ىف تنفيذ السياسة العامة للبحوث

صرها ىف جمال حمدد هو الطبيعى أن نطالب الدولة بأن تتوىل ما ميكن تسميته أحباث البنية التحتية ونريد مبدئيا أن حن
، كما حدث مع أشباه  ، فاخلامات اجلديدة هى حجر الزاوية لكل ثورة جديدة ىف البحث العلمى حبوث وتنمية املواد

ا أيضا حجر الزاوية ىف رفع  .  إخل…املواصالت واأللياف الزجاجية واملواد فائقة التوصيل أو اللدائن أو اخلزفيات  بل أ
اكفاءة املعدات الىت ت هذه األحباث جيب أن تكون حمددة .   ، ملا هلا من طيف تطبيقى واسع املدى قوم بالتصنيع ذا
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املهم أن خترج عن النطاق األكادميى .  ، وقد تشارك ىف متويلها الشركات إذا كان ذلك جمزيا التطبيقات واألهداف سلفا
، لكنه أقرب هلذا  ه مركز وحبوث وتنمية الفلزاتيوجد ىف مصر مثال مركز امس (املميز ألغلب البحوث العلمية اليوم 

  . )  !  ، بل واحلديد الزهر أحيانا ، وال زالت البالد تستورد أنواعا ال حد هلا من الصلب النمط األخري
، وذلك بأن  ، الذى جيعل معظمه أكادميى وأقله تطبيقى مبعىن إمجاىل علينا أن نعدل اهلرم املقلوب للبحث العلمى

، ال سيما إن جاز حصرها ىف جمال البنية التحتية  وعية األحباث الىت ميكن أن خيدمها اجملال األكادميىتوصف بدقة ن
، والىت قد تغرى الشركات   هذا ىف مقابل النوعيات التطبيقية املباشرة واضحة املعامل واألهداف.  لصناعة البحث العلمى

أال نبدد أى جهد ىف حماولة إقناع البنوك باملشاركة ىف متويل األحباث باملناسبة علينا  (فرادى أو تعاونيا باإلقبال عليها 
  . ) ! فموقفها دائما أبدا معروف ىف هذا الصدد

، أال  علينا كسلطات خمتصة -والكالم لتقرير معمم ملركز الدراسات السياسية والسرتاتيچية لألهرام- ، علينا أيضا   وبعد
واملسألة الفنية الىت جيب أن تناقش هى  .  صول على األسرار التقنية الضروريةنستتكف إطالقا عن بذل أوسع اجلهود للح

، بأجنح األساليب وأقلها تعريضا ملصري للمسئولية السياسية والقانونية الىت ترتتب على حقيقة   كيفية تنفيذ ذلك حتديدا
طوات عملية لذلك أوهلا البدء ىف مث حيدد التقرير ما يراه من خ.  أن بعض هذه األعمال ال بد وأن سيكشف أو جيهض

ا سواء كانوا مصريني أو أجانب وثانيهما مجع املعلومات من مصادرها  برنامج متكامل جلمع املعلومات من الذين ينتجو
من األسرار العسكرية األمريكية حصل السوڤييت عليها من  ٠/٠ ٩٠يدعم هذا بتقرير أمريكى يقول إن حنو  (،  املعممة

وثالثهما أن .   ) ، وهو أمر يكشف كم هى شىء خمجل مبعىن الكلمة بعثاتنا الدپلوماسية ىف اخلارج مصادر معممة
يكون لدينا األساس الصناعى والكادر العلمى القادر على اإلفادة بتلك التصميمات واملواد التقنية ىف فرتة زمنية قصرية 

  . ) ة االجنازأى ما سبق وأمسيناه الصفوة الصناعية عالية الكفاءة وسرع (
تعليقا أمر حماولة مصرية لتهريب مواد تقنية أمريكية  ١٩٨٨يوليو  ١٥عمم التقرير املثري املذكور ىف جريدة األهرام ىف 

، لكن ليس من احملتمل أبدا أن يقلل من   ولعله قد ركز بعض الشىء على التقنية العسكرية.   تدخل ىف صناعة الصواريخ
فاجليش سيظل له دوره ىف تلك .   ، كون االنفاق العسكرى العاملى يتضاءل مبعدالت هائلة شأن دعوته اجلريئة الصرحية

األوىل مراكز األحباث .  فهذه املنظمة اجلادة متتلك مزايا ثالث كربى.  ، إن مل نقل إنه أملنا احلقيقى املهمة القومية
ر ما أجنزنا طموحا ىف جمال األحباث والتنمية ىف تارخينا ، صاحبه الرصيد الفعلى الكبري من أكث املتقدمة املنضبطة واملثابرة

ذا كله ، هى  ، ورمبا تكون مؤقتة بعض الشىء امليزة الثانية.   ، وتنمية بعض األسلحة املتقدمة متنوعة القوميات يشهد 
امليزة .  ية التقليديةالتمويل فهى متلك اعتمادات وفرية جدا باملقارنة مبا يقتطع من أموال من الپرملان للمؤسسات البحث

، وأقل ما فيها أن السرية تكلف أمواال طائلة ىف أية حبوث جترى   وميزة اجليش واضحة.   الثالثة هى بطبيعة احلال السرية
  . ىف أماكن أخرى

، حىت لو كانت  ، وخاصة ىف املشروعات التعاونية جيب نعلم أن السرية قانون فوق رؤوس اجلميع وىف كل األحوال
، ال ميلك أحد أى  فاملشروعات من هذا النوع تسري طبقا لنظام داخلى رهيب.  أحد أطراف التمويل أو االشراف الدولة

، وليس لرغبات املمولني أى اعتبار بعد  نوع من السيطرة أو التدخل إال ىف حدود ما تقرتحه ومتليه طبيعة البحث ذاته
  . جميع من البداية، وهذه أمور جيب أن تكون واضحة لل االتفاق املبدئى
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تكون كل منها مركزا )  أى ما يسمى تكنوپوليس (علينا أن نفكر ىف انشاء مدن للمستقبل أى جمموعة عواصم تقنية 
، مثل حبوث احلواسيب أو حبوث اهلندسة الچيينية أو حبوث  لتلك الصفوة البحثية والتصنيعية ىف أحد اجملاالت احملددة

وذكرنا من قبل نظرية أن هذه املراكز تنطلق ىف تنافس حمموم مبجرد .  ، أو غريها وياتاملخ والذاكرة أو حبوث الكيما
  . وصول عدد الشركات فيها حلد أدىن ما
، هم  ، هى أن أبناءنا الذين هجروا بالدنا حبثا عن الثراء وعن مستقبلهم الشخصى  أيضا علينا أن نقبل حقيقة صرحية

، ومن مث سيكون هلم كأفراد الدور األكرب ىف النهضة العلمية  اس هلذه املدنىف طليعة القادرين على وضع حجر األس
وعلينا أن نفهم .  فهم من سيأتون إلينا بكل ما تعلموه أو صنعوه أو يستطيعون احلصول إليه من أسرار الغري.  املرتقبة

م م لداخل أرض ، أو على األقل تسهيالت متن بالتاىل أن من حقهم أن يطلبوا مثنا جمزيا خلدما اهية حلذب استثمارا
  . على حنو أعم ال جند أنفسنا ىف حاجة إلثبات أمهية احلافز املادى ىف خلق ما وصفناه من قبل بالعزمية . الوطن

االحرتام جلارتنا ، هو أن نبدأ ىف النظر بعني احلب و  واألهم من كل هذا وذاك وبال جمال للمقارنة مع أى عامل آخر
ا أفواجا.   املتقدمة إسرائيل ، ونتقدم إليها بتواضع يناسب الفجوة التقنية  نرسل أبناءنا ألقسام الدراسات العليا ىف جامعا

، نرضى فيها بدور الشغيل  ، ونطلب منها بكل األدب أن تدخلنا معها ىف منظومة تقنية إقليمية شاملة بيننا وبينها
ذه الفجوة املرعبة.   ، الذى يكن كل اإلعجاب لرئيسه حامل الدكتوراة ميةاحلاصل على حمو األ ، ونرمى وراء   حني نقر 

، وحنصل تدرجييا على شهادات أفضل من حمو األمية أو   ، سنبدأ ىف ارتقاء سلم التقنية ظهرنا كل أحقاد وهزائم املاضى
بل - على يد أعداء األمس هو حجر الزاوية  prolific apprenticeship‘  التتلمذ النجيب ’هذا .  أيا ما كان وضعنا

  . ، إن مل يكن املشاركة ىف صنعها القدرى الذى ال فكاك منه الكتساب تقنية الغد -وكل الزوايا
،   وأخريا علينا أن نثق أن شعوبنا صارت مستعدة اليوم أكثر من أى وقت مضى لتقبيل احلديث عن العلم واملستقبل

يارها املروع ىف ربيع  السلفية ال سيما بعد إحنسار زمية إيران ىف احلرب وانكشاف عمليات توظيف  ١٩٨٨، بل وا
علينا .   ، وما ترتب على احلدثني من نتائج عميقة وواسعة األثر األموال ىف مصر كأكرب عملية نصب ىف تاريخ الكوكب
فعل هذا فورا فسوف ال تنتهى االعرتاضات على كل ولو مل ن.  اآلن أن خنرج الدين مرة واحدة ولألبد من أنشوطة القرار

ا قطعا كمزامحة للرب ىف  ما ميت للتقدم بصلة ، ناهيك إن كان هذا التقدم خيص مثال اهلندسة الچيينية الىت سريو
،  هلاثانيا علينا أن نكف عن ترديد احلجج الپارانوية عن عداء اآلخرين املبيت أو التارخيى .  وظيفته األساس وهى اخللق

، ووقودا  ، وكل خطوة خنطوها لألمام يعتربها الغرب وإسرائيل فتحا ملزيد من األسواق لسلعهم فهذا غري صحيح باملرة
، هذا إذا كانوا يفكرون أو خيشون  ملزيد من البحث والتنمية لسلع جديدة ال نشكل فيها أى خطر أو منافسة عليهم

ارنة الدعوة للبحث العلمى باملستوى الفكرى والثقاىف العام السائد أو مبا ثالثا علينا أن نكف عن مق.  منافستنا فعال
رابعا علينا أن نكف عند ختصيص أموال للبحوث والتنمية عن احلديث عن الفقر والديون ولقمة .  يلوكه دعاة املاضى

يم الصفووى الرفيع واملكلف ، وىف املقابل علينا فقط أن نركز على التعل العيش أو عن البداءة العامة ملعظم مصانعنا
  . ، ال التعليم اجملاىن عدمي النفع والذى ال خندع به إال أنفسنا وخارج البلد بطبيعة احلال

وأن هذه القوة  . ، وال صوت يعلو على صوت العلم التقنية هى اسم اللعبة:  إن حقيقة واحدة جتمل كل ذلك
، وال يستطيع الصراخ أن يلفت  ، يرى ما أمامه فقط كائن أصمالدافعة للتقنية واملسماة البحث العلمى ليست إال  



١٢٨ 

، سيجعلنا  اإلنسان بقوانينه الصارمة الراقية-وإن دخولنا عن طريقه لعامل حضارة ما بعد.  انتباهه إىل الوراء أو حىت جانبا
م آالف من السنني هى عمر ، وال ىف جمرد اختتا  ، ال ىف جمرد اختتام مائىت عام هى عصر حضارة الصناعة نشارك بفعالية

اء احلقبة األوىل من الوجود اإلنساىن احلضارة التقليدية .   ، مليوىن عام من عمره على األرض ، بل جيعلنا نسهم ىف إ
، بكلمات أحد األفالم ىف  ‘  هنا تبدأ املغامرة اإلنسانية ’، حيث   ونبدأ حقبة جديدة من احلضارة تفوق قدرات اإلنسان

  . نسان واآللة الذكيةوصف احتاد اإل
،  حنن بالذات أحوج ما نكون هلذه الثورة كى تقهر لنا أقدارنا اجليينية القابعة هناك ىف عمق نويات خاليا أجسادنا

  ! والىت كتبت علينا التخلف ومقاومة املستقبل أللفيات كاملة من السنني
ا الفرصة األخرية   ! ؟ فهل ستفوتنا هى األخرى… إ

  


