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ه� ��ذا ال �ع �� �ص��ر ،رغ� ��م م ��ا ن �ع �ت �ق��ده م ��ن ت �ط ��ور ال �ع �ل��وم
و�إجنازاتها الكبرية� ،إال �أن ن�سبة كبرية من �سكان هذا
ال�ك��وك��ب ي�ع��ان��ون م��ن اجل�ه��ل ال ��ذي يجعل الكثريين
منهم م�سريين لأنهم مل يتعلموا ا�ستخدام «املنطق»!
�أم ��ا ال�ف�ق��ر فعلى ال��رغ��م م��ن م�ع��ان��ات�ن��ا ال�ط��وي�ل��ة من
�أم��را��ض��ه املجتمعية وال�صحية ف ��إن ال�ف��ري��ق املتفائل
ي ��رى �أن ازده � ��ار االق �ت �� �ص��اد ال �ع��امل��ي � �س��وف ي�ستطيع
الق�ضاء عليه.
و�أم��ا احل��رب فيعتقدون �أنهم ي�ستطيعون �أن يخمدوا
ما ي�شعلها وذل��ك بجعل ال��دول تتبع القانون وت�صبح
ال��دول التي تتبع القوانني الدولية ذات �سلطة على
غريها من الدول وبالتايل تكبح كل احلروب واملحتملة
منها.
و�أخ �ي�راً الأم ��را� ��ض ال�ت��ي يعتقد ال�ف��ري��ق امل�ت�ف��ائ��ل �أنَّ
الق�ضاء عليها �سيكون بالعالج ال�سحري التي ت�صنعه
الأدوية.
ه ��ذه ال �ن �ظ��رة امل �ث��ال �ي��ة مل ��ا ن �ح��ن ع�ل�ي��ه ق ��د ��ص�ن�ع��ت يف
امل��ا� �ض��ي �أغ �ل��ب م���ش��اك�ل�ن��ا احل��ال �ي��ة و��س�ت���ص�ن��ع امل �ث��ل يف
م�ستقبلنا القادم .وقد ن�ساعد �أنف�سنا وغرينا �إن �أعدنا
التوا�ضع �إلينا ،والذي بالت�أكيد �س ُيغري نظرتنا للعامل.
فالعامل املتوا�ضع لن يكتفي مبا �أجنزه حتى اليوم وال
ال�سيا�سي املتوا�ضع �سي�سيئ ا�ستخدام ال�سلطة لعر�ض
جربوته و�سلطته .التوا�ضع ونفي الكمال �سيحمينا
من تكرار واج�ت�رار احللول التقليدية والإمي ��ان ب��أنّ
اخلري موجود ب�أيدينا� ،سيجعلنا نبتكر حلو ًال جديدة
خمتلفة كلياً عما عهدناه و�سوف ت�صنع �أم ً
ال يف نفو�س
ال���ش�ع��وب ال�ت��ي ت ��رى امل��ا��ض��ي ي�ت�ك��رر يف ح��ا��ض��ره��ا بال
توقف.
املناظرة وواقعنا العربي
الكتاب ال ي�ضع �أمامك الكثري من احلقائق التي قد
تفاجئك لت�صادمها م��ع واقعنا العربي وه��ي حقائق
م��وث��وق ب�ه��ا ون��اب�ع��ة م��ن �أ��ص�ح��اب � �ش ��أن متبحرين يف
العلوم واملعارف احلديثة التي تتجدد كل يوم .الأمر
الذي جعلني �أ�شكك يف الكثري من الأفكار والقرارات
ال�ت��ي ��ش��اع��ت ح�ت��ى مت تنميطها وق ��د ت�خ�ل��ف م�شاكل
ك�ث�يرة ك��ان ميكننا جتنبها ل��و �أن�ن��ا كنا منلك �أف ��راداً
وم���س��ؤول�ين ي ��أخ ��ذون امل�ع��رف��ة م��ن م���ص��ادر م��وث��وق��ة.
على �سبيل املثال� :أحد املتناظرين ي�ستعر�ض مو�ضوع
ت ��دخ�ي�ن ال �� �س �ج��ائ��ر الإل �ك�ت�رون �ي ��ة �أو م ��ا ي ��دع ��ى ب��ال�ـ
( )vapingن�سبة �إىل تدخني بخار املاء وقد ن�سميه
اجتهادا ( التبخري) .يقول بف�ضل هذه ال�سجائر �أقلع
�أك�ثر من �أرب�ع��ة ماليني �شخ�ص عن التدخني .وهذا
�إجناز مل حتققه �أية و�سيلة توعوية �أخذت يف ال�سابق.
هذا االخ�تراع الذي ال تتعدى خطورته خطورة كوب
من القهوة ا�ستطاع حتقيق معجزة مل نحلم بها و�أنقذ
امل�لاي�ين( .ه ��ون ل�ي��ك) خم�ترع ه��ذا اجل�ه��از ا�ستطاع
بف�ضل دجمه لعلم الكيمياء والعلوم الإلكرتونية �أن
ي�أتي بهذا الإجناز.
توقفت هنا كثرياً رغ��م �أن املتناظر يف الكتاب وا�صل
حديثه دون ا��س�ت�غ��راب م��ن �أح ��د .وال�سبب �أن�ن��ي كنت

�صناعية ُمتقدمة تعترب من العامل الأول ولي�س من
العامل الثالث ،ولهذا تخيلت لو نقلوا منطلقاتهم من
دول العامل الثالث وم�شاكلها لرمبا اختلفت وجهات
نظرهم ك�ث�يراً ،وق��د ينت�صر الفريق املت�شائم بفارق
�أ�صوات كبرية.

�أح�م��ل فكرة �شيطانية ح��ول ه��ذا املنتج ال��ذي حتاربه
ال�سلطات يف الكثري من البلدان العربية وتطبق عليه
�أغلظ العقوبات ملن يتداوله .فال�سجائر الإلكرتونية
ال�ت��ي تعمل على ب�خ��ار امل ��اء ممنوعة بينما ال�سجائر
امل�سرطنة تباع يف الأ��س��واق! وهنا ن��رى غياب العلماء
ع��ن �صنع ال �ق��رار .ال �ع��امل ت�ت�ح��دث معلوماته يومياً
ب�ي�ن�م��ا ال �ف ��رد ال �ع ��ادي اع �ت ��اد ع �ل��ى ال ��روت�ي�ن ويخ�شى
اجلديد .وبهذا ت�سهل �شيطنة الكثري من االخرتاعات
امل ُ�ف�ي��دة ب��دع��وى �أن�ه��ا دخيلة وق��د ت�ساعد على �ضياع
ال �� �ش �ب��اب ،ب�ي�ن�م��ا ت�ث�ب��ت الأرق� � ��ام �أن ن���س�ب��ة امل�ت�ع��اط�ين
واملوردين للمواد املخدرة املميتة يف ازدي��اد! و�إن كانت
هذه الهواج�س من م�ؤامرة الغرب واخرتاعاتهم التي
ت�سعى �إىل �ضياعنا ،فعلينا �أن نلج�أ �إىل بع�ض قواعد
احلكم العربية ،كالتي تقول:
يختار �أهون ال�شرين
درء مف�سدة كربى مبف�سدة �صغرى
�إذا تعار�ضت مف�سدتان روعي �أعظمهما �ضرراً بارتكاب
�أخفهما
ه �ن��اك ال�ك�ث�ير م ��ن احل �ق��ائ��ق ال �ت��ي ��س�ي�ت��وق��ف ع�ن��ده��ا
ال�ق��ارئ العربي م�ق��ارن�اً واق�ع��ه بها .وكيف �أن للجهل
�آث� � ��اراً م��رع �ب��ة ل ��ن ن �ت �ج��اوزه��ا �إال ب��امل �ع��رف��ة وت�ق��ري��ب
�أ�صحاب املعرفة والعلم من ال�سلطة واتخاذ قراراتها.
هناك عزل وا�ضح وبني بني العلماء و�إدارة الدولة يف
عاملنا العربي .وبالعلماء ال �أق�صد علماء الدين فهم
ال�ع�ل�م��اء ال��وح�ي��دون ال��ذي��ن تقربهم ال�سلطة �أح�ي��ا ًن��ا
وتبعدهم �أحياناً �أخرى .وكوننا ال ننتج العلوم  -هذه
م�صيبة بالطبع -ولكن امل�صيبة الأعظم �أننا ال نقبل
العلوم التي ينتجها الغرب ب�سهولة وه��ذا يجعل �آثار
ت�أخرنا ع��ن ال��رك��ب احل�ضاري �أ��س��و�أ و�أ��ش��د وط ��أة من
غرينا.
�أمر �آخر ُمهم هو يف حجج املناظرة والق�ضايا املتناق�شة
و�إن كانت ذات طابع عاملي �إال �أنّ اخللفية التي ي�ستند
ع�ل�ي�ه��ا امل �ت �ن ��اظ ��رون ه ��ي اخل �ل �ف �ي��ة ال �غ��رب �ي��ة ل �ب �ل��دان

لغة املناظرة و�أ�سلوب احلوار:
رغ��م �أنّ بع�ض اجلمل التي م��ررت عليها كانت حتمل
كماً كبرياً من اال�ستفزاز �أحيانا �أو ال�سخرية يف �أحيان
�أخرى �إال �أنني تفاج�أت من مبد�أ االحرتام املتبادل بني
املتناظرين وموا�صلتهم للمناظرة دون �أحداث لكم �أو
ان�سحاب .هذا امل�شهد ال��ذي يتكرر كثرياً لدينا ويكاد
ينعدم لديهم .كما �أن الأ�سلوب امل�ستخدم يف النقا�ش
�أ� �س �ل��وب �سل�س وغ�ي�ر متكلف مم��ا ي�ج�ع��ل �أم ��ر ق ��راءة
ملخ�ص امل�ن��اظ��رة �شيقاً للغاية ،فما ب��ال��ك مب�شاهدة
املناظرة بال�صوت وال�صورة .وهنا من املفيد �أن يقر�أ
العربي و�أن ي�شاهد هذا النوع من املناظرات من �أجل
�أن نتعلم جميعاً «التوا�ضع» فال ن��رى عاملاً ال يعرف
ال��و� �ص��ول �إىل ع��ام��ة ال�ن��ا���س ب�سبب ت�ع��ال�ي��ه وال ن��رى
جاه ً
ال يدعي معرفة بعيدة عنه.
نتائج ت�صويت اجلمهور (� )3000شخ�ص :
قبل املناظرة :
 %71ل�صالح ن�ع��م (الأف �� �ض��ل يف الأي� ��ام ال�ق��ادم��ة وم��ا
حتمله لنا)
 %29ل�صالح ال (ال حتمل الأيام القادمة الأف�ضل لنا)
بعد املناظرة :
 ٪٧٣ل�صالح نعم
 ٪٢٧ل�صالح ال
وك�م��ا ن�لاح��ظ ف ��إنّ نتائج الت�صويت مل تتغري كثرياً
ولكن لهذا التفا�ؤل الذي تعك�سه �آراء اجلمهور الغربي
معانٍ كثرية منها ق��در الأم��ان والثقة التي ينعم بها
�سكان الدول املتقدمة ،مما يجعلهم ال يخ�شون كثرياً
من القادم وما حتمله الأيام لهم طاملا �أن العلم واملعرفة
تك�شفان الكثري ي��وم�اً بعد �آخ ��ر وال �ق��وة االقت�صادية
حتول هذه املكت�شفات �إىل واقع يجعل احلا�ضر �أجمل
وامل�ستقبل �أقل رعباً .
وخ �ت��ام �اً ،ي�ح��ق ل�ن��ا �أن نتخيل ل���ص��ال��ح م��ن �سيُ�صوت
اجلمهور العربي لو �س�ألناه ال�س�ؤال نف�سه.
كتاب  :هل الأيام القادمة �أف�ضل �أيام الب�شرية؟
امل ��ؤل ��ف ( جم�م��وع��ة م ��ؤل �ف�ي�ن)�� :س�ت�ي�ف��ن ب�ن�ك��ر ،م��ات
رايديل ،مالكوم جالدويل� ،أالن دي بوتون
تاريخ الن�شر 2016 :
ع��دد ال�صفحات  183 :للن�سخة الإل�ك�ترون�ي��ة 128 -
للطبعة الورقية
اللغة  :الإجنليزية
* كاتبة عمانية
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هل األيام القادمة أفضل أيام البشرية؟
مناظرات مونك

فاطمة بنت ناصر *
نبذة عن الكتاب :
يت�ض َّمن الكتاب تدوين ًا ملُناظرة ح َّية �أقيمت يف مدينة تورونتو الكندية حملت عنوان « :هل الأيام القادمة �أف�ضل �أيام الب�شرية؟ « وفيها متت ا�ست�ضافة �أربعة من
كبار ُمفكري وعلماء هذا الع�صر .تق�سموا �إىل فريقني هما :فريق م�ؤيد ملقولة �أن الأيام القادمة �أف�ضل للب�شرية وفريق ُمعار�ض يرى �أنّ القادم ال يحمل الأف�ضل
ل�سكان هذا الكوكب .كما ي�ستعر�ض الكتاب �آراء اجلمهور � ً
أي�ضا ،وذلك عرب عر�ض نتائج ت�صويتني لهم مت �أخذ الأوىل قبل البدء يف املُناظرة والثانية بعد االنتهاء
منها .ليقي�سوا مدى ت�أثري حجج و�أدلة الفريقني على �آراء اجلمهور.
عن مناظرات مونك :
تنظمها م�ؤ�س�سة �أوريا اخلريية .ت�أ�س�ست يف كندا عام
 2006ل�ل�م�ت�ط��وع�ين ب�ي�تر وم �ي�ل�اين م ��ون ��ك .ال�ه��دف
م��ن �إن���ش��اء ه ��ذه امل��ؤ��س���س��ة ه��و مت�ك�ين ودع ��م البحوث
املتعلقة بال�سيا�سات وال�ش�أن العام وتعزيز مناق�شتها
على خمتلف الأ�صعدة خا�صة العامة منها .ومن هذا
امل�ن�ط�ل��ق ي�ت��م تنظيم م �ن��اظ��رات م��ون��ك ب�شكل ن�صف
�سنوي يف لقاء ُمبا�شر يجمع اجلمهور بكبار العلماء
واملُفكرين.
فريق (نعم) للأيام القادمة وما حتمله لنا
�أع�ضاء الفريق:
�س�ستيفن بنكر (متخ�ص�ص يف علوم الإدراك) له العديد
من الإ�صدارات الناجحة وذات املبيعات العالية ككتاب:

the sense of style : the thinking
person`s guide to writing in the
 . 21st centuryوك �ت ��اب the better :
 angles of our natureوقد حاز هذا الكتاب

الأخري على جائزة New York Times Book
.Review Notable Book of the Year

م��ات راي ��ديل � :صحفي متخ�ص�ص يف العلوم وع�ضو
جم �ل �� ��س ال � � �ل� � ��وردات ال �ب�ري � �ط� ��اين .ل� ��ه ال� �ع ��دي ��د م��ن
الإ��ص��دارات كان منها ت�سعة كتب و�صلت �إىل القائمة
ال �ق �� �ص�يرة ل �ع ��دة ج ��وائ ��ز .ت��رج �م��ت ك�ت�ب��ه لأك �ث�ر من
ثالثني لغة وبيع له �أكرث من مليون ن�سخة.
تقوم حجة ه��ذا الفريق على ع��دة حجج تعتمد على
الأرق��ام والن�سب ،لعل �أهمها تلك التي ذكرها �ستيفن
بنكر وهي:
احل� �ي ��اة  :ه �ن ��اك زي� � ��ادة م �ل �ح��وظ��ة وك� �ب�ي�رة يف ع�م��ر
الإن �� �س��ان .ح�ي��ث ق � َّل م�ع��دل ال��وف�ي��ات ب�شكل ك�ب�ير عن
الع�صور املا�ضية.
ال���ص�ح��ة :ه�ن��اك �أم�ث�ل��ة ك�ث�يرة ع�ل��ى مت�ك��ن ال�ع�ل��م من
الق�ضاء على �أوبئة كانت تفتك بالنا�س فيما �سبق ومل
يعد لها وجود اليوم مثل :اجلدري وطاعون املا�شية.



الرخاء وال��رف��اه االقت�صادي :قبل قرنني من الزمن
عا�ش  %85من النا�س يف حالة من الفقر املدقع ،بينما
ت�ضاءلت هذه الن�سبة اليوم لتكون  %10فقط .بينما
يف ع��ام � 2030سيتم الق�ضاء على الفقر نهائ ًيا ح�سب
م�ؤ�شرات الأمم املتحدة.
ال�سالم  :احلروب الطاحنة بني القوى العظمى تكاد
تنعدم �إذا ما قورنت باملا�ضي .فرنى �أن الدول النامية
مل تخ�ض �أي حرب منذ �أكرث من  70عاماً �أما الدول
العظمى فلم تخ�ض حرباً منذ  60عاماً� ،إال �أن احلروب
الأه �ل �ي��ة ال ت ��زال م���س�ت�م��رة ول�ك�ن�ه��ا �أق ��ل دم� ��اراً و�أق ��ل
ع��دداً مما �سبق .والإح�صائيات ت�شري �إىل �أن الوفيات
م��ن ج��راء احل ��روب ت�ضاءلت مب�ق��دار ملحوظ ،فبعد
�أن كانت  300قتيل لكل � 100أل��ف يف احل��رب العاملية
الثانية ت�ضاءلت �إىل  22قتيال يف اخلم�سينيات و�إىل
 9يف ال�سبعينيات و�إىل  5يف الثمانينيات و�إىل  1.5يف
الت�سعينيات و�إىل  0.2يف الألفية (مبا يف ذلك احلرب
الب�شعة يف �سوريا التي �أعادت الن�سبة �إىل بداية الألفية
�أي )0.2
الأم ��ن  :ت��راج��ع م�ع��دل ج��رائ��م ال�ع�ن��ف ع�ل��ى م�ستوى
العامل.
احل��ري��ة :بغ�ض النظر ع��ن الإخ�ف��اق��ات املتفاوتة بني
دول ��ة و�أخ ��رى� ،إال �أن م��ؤ��ش��ر ال��دمي��وق��راط�ي��ة العاملي
ي�شري �إىل �أنّ �أكرث من  %60من �شعوب العامل يعي�شون
يف جمتمعات مفتوحة توفر مناخاً من احلرية وهي
الن�سبة الأعلى والتي مل نبلغها يف �أي ع�صر �سابق.
من املهم �أن نذكر �أن ه��ذا الفريق ي�سند تفا�ؤله على
ث�ن��ائ�ي��ة  :ال�ع�ل��م واالق �ت �� �ص��اد .ي�ع�ل�ق��ون عليها الآم ��ال
وينتظرون منها اخل�لا���ص م��ن امل �ه��ددات .يدعم هذا
الفريق �آماله يف القادم اجلميل من الأيام بعدد وفري
من احلجج والأفكار اجلميلة التي تالقي رغم جمال
عر�ضها وق ��وة م�ضمونها حت��دي وم�ع��ار��ض��ة الفريق
الآخر .كما �سرنى يف القادم.
فريق ( ال ) للأيام القادمة وما حتمله لنا

م��ال �ك��وم ج �ل�ادوي ��ل�� :ص�ح�ف��ي ك �ن ��دي و� �ص��اح��ب ع��دة
ك�ت��ب حققت �أف���ض��ل مبيعات ح�سب New York
� ،Timesأ�شهر كتبه the tipping point :
 . , what the dog sawي���ص�ن��ف ح�سب
جملة تاميز �ضمن املائة مفكر �أكرث ت�أثرياً يف العامل.
ك �م��ا ح ��از ع �ل��ى اجل ��ائ ��زة امل �ع ��روف ��ة ل �ـ National
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�آالن دي ب��وت��ون :م�ق��دم ت�ل�ف��زي��وين ل�برام��ج وثائقية
وكاتب معروف تت�سم كتاباته بطابع فل�سفي مب�سط
ملوا�ضيع حياتيه عامة .وقد �أطلق على كتاباته م�سمى
« فل�سفة احل�ي��اة ال�ي��وم�ي��ة» .ح ��ازت كتبه على �أف�ضل
املبيعات يف �أك�ث�ر م��ن ث�لاث�ين دول ��ة .يتبنى م�شرو ًعا
ملدر�سة ت�سمى (مدر�سة احلياة) مكر�سة لنوع جديد
ومبتكر يف التعليم.
ال تقل حجج ه��ذا الفريق �إقناعاً عن الفريق الآخ��ر.
ي�ع�ت�ق��د ه ��ذا ال �ف��ري��ق �أنّ امل�ت�ف��ائ�ل�ين ب��ال �ق��ادم وال��ذي��ن
ينظرون �إىل �أن الإن�سان يتجه �إىل الكمال هم يف الواقع
ال ي��رون ال��وج��ه الآخ ��ر ل�ل��واق��ع ال��ذي يعي�شونه .فهم
يعتقدون �أن الفقر الذي ُيهددنا هو عدم قدرة البع�ض
على توفري قوت يومه ،ويف الواقع �أن الأ�شياء لها معانٍ
ووج ��وه �أخ ��رى غ�ير ت�ل��ك النمطية ال�ت��ي تر�سخت يف
�أذهاننا؛ فهناك الكثري من �أ�صحاب املاليني ي�شعرون
�أنهم مل يكتفوا من املال ويرون �أنهم ال زالوا فقراء يف
معايريهم .هذا الفريق يرى �أن التفا�ؤل املبالغ فيه يف
قدرة العلم واالقت�صاد على حل م�شاكل الب�شرية هو
جمرد وهم ،و�أن علينا �أن نن�شئ فرعاً لفل�سفة جديدة
تقابل ه��ذه الآراء املتفائلة ي��دع��ى :فل�سفة الواقعية
الت�شا�ؤمية ،التي �أث��رت كما يبدو على نقاط وحماور
حججهم فقل�صتها �إىل �أربعة حماور فقط يف ُمقابل ما
يزيد عن ع�شرة حماور للفريق املتفائل.
رباعية :اجلهل ،والفقر ،واحلرب ،واملر�ض
يتحدث ه��ذا ال�ف��ري��ق ع��ن رب��اع�ي��ة م��ن الأ��س�ب��اب التي
جتعل القادم �أقل �إ�شراقاً مما نعتقد.
فاجلهل يعترب �آف��ة كبرية ت�سببت بالكثري من م�آ�سي

